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Учитељ нашег слављеника, чувени професор класичне 
археологије Ad. Furtwängler, био je први, дако ми ce чини, 
који je y Атениној. епиклези Τριτογενεια тражио „догрчки“ 
елеменат trlto-ca значењем „вода, река, море“ (Kleine .Schrif
ten J 490, v. H. Herter РШ  VU A 240). Прсде itéra доцшо 
je један други класични археолог, G. Lippold, који je (Athen. 
Mitteil. XXXVI 105) одбацио ту цретцрсдавду и дррвадџар 
идиоглртски грчки елемеиат τρίτο- ca здачешем „прави“, по- 
зивајући ce прито.и y првом реду на Хесихијеву глосу τρντό- 
κουρη ,,γνησία mpûévog"и да атички хексаметар култског ка- 
рактера παϊς μοι τριτογενώς εϊη, μή τριτογενεια. ,Са овим другим 
археологом сложио ce угдавном диигвиста P. Kretschrper 
(Giotta X 38), који je m o  грчко τρίτος „дравд“ пдедтифико- 
вао са познатим редним броједг τρίτος „трећи.“, преводефи 
кодшозит Τριτογενεια изразрм Stammtochter, аналогно ком- 
позитима τριτοπάτωρ и Τριτο?ιατρευς ’ „Stammvater“. Према 
P. Kretschraer-y Дужина дрврѓ слрга y κοΜΠ03ητγτριτογένεια 
настала je од метричке невоље, да бисс иабегао трибрахис, 
хоји je сасвим неподесан за хексаметар.

За лингвисту W. Schulze-a зиачење еиикдезе Τριτογενεια 
није таќо доќучљиво ќао за P. Kretschme'r-a. Он, наиме,‘ каже 
(Quaest. Ep. 117): de Tritogenia.Minervae cognomento quaestio 
ešf spinosa, ut eam ne attingere quidem lubeat. Ипак ce oh 
доддшиља да ’ce ради " о редном броју. Међутимј лингвиста 
Р. Kretschmer учинио je hob кРрак y свом испитивању прво- 
битноѓ карактера богиње Атене и то y раснрави Pelasger und 
Eïfùsker (Giotta XI 282), иако” Ce ни овај .пут, као ни 25‘ го- 
дина раније (v. Einleitung in d. .Geschç d. griech. Spi. 418), 
није могао одлучити у дилеми које je име старије, да ли 
града или његРва главног божанства. Његовје закључак да 
jé ова богиња првРбитно Töpfergöttin и да на то указује њен 
надимак Έργάνη. За ово ново тумачење меродавцо. \му je 
било y првом реду ќолебање између аспиратског и безвучног 
дентала, ' ќоје ce jaciio’ огледа y варијантама ’Ατήνη ’Ατήνία 
(име атичќРѓ демрба), експреСивнР Ατθίδων ,/Αθηναίων·“ .(код 
Хесихија), 'поред познаТог Ά ϊταη, које ce раније обично 
сматрало последицом дисимилације старијег Άκτιχή, те нај- 
зад ÿ анадолском' топониму Άΰ/τΐανασάός.' Све ове фонетске
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особине говоре, према P. Kretschmer-y, за то да je име бо- 
гиње корадикално са докласичним апелативима, који ce од- 
реда односе на керамичку терминологију, као што су Хеси- 
хијево άττανα ,,τά τήγανα“ и лат. туђице, вероватно етрурског 
порекла, као atena „είδος ποτηριού όστρακίνου, φ οί πρύτανεις 
έν ταϊς θυδίαις χρωνται“, athanuvium „poculi fictilis genus quo 
in sacrificiis utebantur sacerdotes Romani“ (y Фестовој Епи- 
томи в. етимолошке приручнике) и значајни деминутиви 
athamlus и atalla, од недокументованог (исп. деми-
нутив corolla према corona). Код свих ових варијаната, грчких 
и латинских, треба посебно истакнути колебање y погледу 
квалитета и квантитета средњег вокала, које Р. Kretschmer 
и не узима y обзир, будући да их сматра простим суфиксал- 
ним варијантама и то вероватно због деривата Άτθίς Αττικός.

Да je елеменат αθ/ττ- y овој ономатолошкој групи 
доиста радикалне природе, види ce и по једном детаљу који 
je измакао P. Kretschmer-y: поред нормалног γυναίκες Άθη- 
ναΐαι „Атењанке“ каже ce често и γυναίκες Α ττικοί (в. Η. 
Herwerden, Lexicon Graecum suppletorium et dialecticum sub 
Αθηναία). To значи да су потпуно равноправни деривати 
Αττικός и Αθηναίος. За U. Wilamowitz—Moellendorf-a (Der 
Glaube der Hellenen I 234), суфиксални елеменат -ä/zä- звучи 
додуше грчки, па ипак и он, као и M. P. Nilsson, сматра 
богињу догрчком одређујући joj минојски Крит као прву 
постојбину, где je као Schildgöttin, y вези ca критском хопло- 
латријом (в. Ch. Picard, Les religions préhelléniques 241), ужи- 
вала нарочити култ, да би штитила и бранила камене куле 
и господаре y њима.

Као чуварици свих догрчких pergama („omnia alta aedi
ficia“) има право не само на οίκουρός όφις, него и на сову, 
илегалног становника камених кула и високих рушевина. 
Сад ce тек поставља питање шта je заправо богиња Атена, 
да ли je Töpfergöttin и заштитница свих атичких и неатичких 
лончара, или je Schild- & Burggöttin, заштитница робовлас- 
ничке аристократије, како би изгледало према Аристофано- 
вој комедији Ίππης. Узгред напомињемо да je погрешан пре- 
вод Equites, јер су ίππης још y Клеистеново доба били 
παραβάται на колима, a не коњаници. Коњаници ce, како 
знамо, не јављају под хомерском Тројом. Ово je важно да 
ce зна због правилног тумачења парабазе y староатичкој 
комедији.

Из поменутог дела француског археолога Ch. Picarđ-a 
(242) сазнајемо да je богиња Атена већ y микенско доба, 
исто као и њена другарица по професији из Тесалије и Бо- 
јотије звана Ίτωνία, имала уза ce увек змију као свој амблем 
и то обично на штиту, који ce y вези ca њеном победом 
над Медузом зове Γοργόνειον. Из археолошког материјала, 
који Р. Kretschmer сасвим фрагментарно и еклектички узима
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у обзир (ни речи о њеном култу y Теби и Троји, Тесалији 
и Пелопонесу, који не зна баш ништа за керамику), сазна- 
јемо да јој припадају, као главна insignia, штит са змијом, 
поред копља и шлема, a каткад и сова, демон y облику 
птице везан за тврде зидине микенских анакта и династа, 
који y тој богињи виде главног свог заштитника. У панате- 
нејској процесији носе додуше κανηφόροι свете лонце и по- 
суђе ca даровима, али то није искључива специјалност Ате- 
нина култа, како би то хтео да прикаже Р. Kretschmer.

Њена, исто тако врло архаична, хипостаса из Итоне 
јавља ce и y култу тесалских Перајба, који по свој прилици 
припадају групи староилирских племена, односно индоевроп- 
ских Пеласта, како зовем догрчке, али индоевропске Пе- 
лазге. Зна ce да je најстарије светиште богиње Атене на 
Акропољу, зване ΓΊολιάς као заштитнице града и градске 
утврде, имало нарочиту змију, о којој нас обавештава Хе- 
сихијева глоса οίκουρόν οφιν „tov της Πολιάδος φύλακα δρά
κοντα. και οί μεν ενα φαΡίν, οί δε δυο έν ttp ίερ<® τού Έρεχ-θέως. 
τούτον δε φύλακα της άκροπόλεώς φασι(ν), ф καί μελιτοΰτταν 
παρατίθεΡδαν.“ Како je познато ЕрехтеЈон je служио као за- 
једнички храм Атене и Посејдона, оног божанства Koje je 
tokom времена потиснуло архаичног Тритона и преузело 
његову провинцију са свим функцијама, како ce то види 
и ПО Посејдоновој жени Αμφιτρίτη άλοσύδνη.

Да су тесалски Перајби доиста припадали групи индо- 
европских Пеласта, која je имала своје саплеменике и на 
минојском Криту, види ce доста поуздано по њиховој то- 
пономастици из које узимамо као имена њихових најстари- 
јих насеља Γυρτών, односно Γυρτώνη (исп. Strab. Geogr. 439). 
Последњи облик, по свом суфиксалном елементу, очигледно 
спада y многобројну групу илирских топонима са завршет- 
ком -ößä-, поред које ce јављају и атематске основе са 
завршетком -o п.Исти такав завршетак има и најстарије 
култско место богиње Атене y Тесалији, одакле je дошла 
y Бојотију на језеро Копаис. То ce место зове Ίτω ν (први 
слог анцепс), односно ’Ίτωνος. Поред овог облика са во- 
калским иницијалом Стефан Византинац бележи и варијанту 
Σιτών. Исте овакве дублете јављају ce и на старом Криту, 
како то показују варијанте Σεταϊα Έταΐα (исп. сицилски то- 
поним Αίγέστα поред Segesta ca типичним илирским завршет- 
ком). Стога није никакво чудо што ce на минојском Криту 
јавља и корадикални топоним Γόρτυν, који сви ономатолошки 
стручњаци вежу не само са тесалским Γυρτών Γυρτώνη, него 
и са фригијанским Γόρδιον и македонским Γορτυνία. Сви ови 
догрчки топоними, чија je важност за испитивање Атенина 
имена очигледна, припадају истој лексичкој групи којој и 
словенски друштвено-економски термин град (од старијег 
ghordho-) „насеље утврђено гредама и плотом“, односно
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πόλις ΙΙυλίνη, како каже Херодот. Јаеио je на прв.и паглед 
да ова врста дрвеие архитектуре не модсе иадати своје иехо- 
диште y медитеранском дултурном појасу, да$оји Џ  каракт£- 
ристична камена архитектура. Већ « ça тог разлога Άθήνη 
Ίτωνία уиућује да Централни и Северни Балкан ко}и с-у 
држали Пеласти, уија je друштвена организација имала .џџ- 
трилинеараи кардрер.,

Ако je дужина прврг слога y [гопошшу ’Ίτων -дрво- 
битна, a το нам додушта метричка ситуација y Мдијадд, 
онда ce Άθήνη Ίτφνία, због шеног штита са οίκουρός δφις, 
мора y догдеду радвдсалног еледеента иденти|д1;дрвати ,са |ђр- 
менскиѕМ iž  ·(од старијег ëgè-)„змија“ и везати -за грчке ко- 
радикале βχις βχιδνα. За такву .етимолоирсу -комбшацију го- 
ворила би и Хесихијева глоса ίϊ,έλος ,,ό ·θαλάττιος σκόρπιός“, 
чија би евентуална краткоћа првог слога одроварадз номе-· 
нутим грчким ЈсорадиЈ а̂дама. Raay-ме ce да ова етимолошка 
комбшација, ,и паред иривдачџе ства-рне -подлоге, рстаје 
ипак, иа крају крајева, само једиа комбинација, иако сасшш 
исправна ça фордоалне стране.

Мисдим да y том правцу треба тражити и др-
грчке ономатоло.шке групе Άτθίς Αττικός ’Αθάνα и ’Λσάνα 
(y Аристофановој Лисистрати). Ако je имало убеддджа ети- 
молошка код1бииација бугарског фрдолога јЦ. Дачеда, ^оји -у 
имену бога лекара ’Αφληπιης трауи y ирвом .слогу .сатеодскр 
облик индоевродског наЗива змије eghо;нда ce том 
догрчком., некентумско.м облику могао придружити и до- 
грчки мазив богиње Атеие, будући да y грчким.варијавтдма 
алоглотске ррупе ,ΐξαλή ΐόθλή ΐσκλα ίσθελά ίττελα ίσσέλα ДЈда^о 
поуздаме примере за некентумски рефлекс палаталног гуту- 
рала, Такву би етимолошку комбинацију пре свега преио- 
ручивали краћи облдци Ά ΐθίς и ’Αητικ'ός, дако Хесихијева 
глоса Άκταία ,,ή Αττική πρώτως οδτως εκαλείτο, καί ή έκ του 
Άκτίτου λίθου κ^τασκευαΡθεΐσα, τοΰ Πεντελικοΰ“ говори за Тра- 
диционално тумачење ио коме je придев Αττικός, како смо 
већ поменули, постао од старијег Άκτίΐίός. Видели смр, .ме- 
ђутим, како je Р. -Kretschmer робио и одбио такво тумаче^ве.

;3а комбинацију Д. Дечева говорио би и дргрчки, досад 
необјаштен апелатив άόπίς „змија“, coluber haie“, дад çe ова 
туђица, због Хесихијеве глосе αοπιλος „χείμαρρος -ύπό Μακε- 
δόνω ν“ и абогадџррких неби
дало сасвим депо изводити одетаријих облика 
Исту метатезу -оклузива исџред сибиланта иалазимо y дубле- 
тама ξίφος Ρκίφος и, шт,о je -jorii вадсније, γ.άψινθος &όπινθος. 
Стога ce за име богигве Атеце, која врши улогу демоиа 
οίκουρός δφις мора тражити друга е-тимолошка домбинација.

За ту другу ездшлоџЈку комбрнацкју упутно je поћи 
од грчких .синоиима ϋδρα ϋδρος (5λλος (од стардјег ύδλος) 
„•водана здија“. Није потребно доказивати везу ових синр-
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нидоддх вдзива з#ије ça иоденнцом ύδωρ и нашда вод.а, од- 
џо.сно мдра .Стога смо при тумачењу имена Άθήνη Ίΐωνία
и" узели y обзир Хесихијеву интериретацију глосе ,Κ,έλος ,,ό 
θαλάττιος φιορπιός“. Το з.иачи, ујбдно, да çe и еам јопрндм 
’Ίτων Ίτωνος дбог своје геоморфолошке ситуације може, са 
гледишта фонетике, довести y везу ça лексичком грудода 
ύδωρ, и то тим пре, ако je y овој Хесихијевој днтердретацији 
главди терет на детерминанти δαλάττιος. Промена услов- 
љеда je без еумње контактом са денталом, како ce то мрже 
закључити и из алрглотсдих приадера Τιγδαρφάν и αίφμνάτας. 
Али opoj етимолошкој комбинацији смета варијадта Σιτών, 
коју даје Стефад Видантдиац. Ако je ова варијаита стварна, 
a не ддОд паретимрлршке игре, онда je облик Ίτων без сумње 
хистероген na ce стога не адоже поћи од д>ега дри тражењу 
неког тумдчења.

3,на ce пруздддо да дексдчда група дбрг
своје хетеррддиздје џјг,џрипада најстаријој групи индрдврол- 
скнх апелатива, доји ,се јављају y рба вдда, тј. и y ждвом 
роду, као слов. тфа, и у мртвом, дао гоч. ύδωρ (ген. сидг. 
udntos), поред којдх je y грчком и y староиндиско1у1 сачу- 
вдна д сдгматска рснова, која приррдно ужазује на мртвд 
јррд. Тако je и y хетском од ном. сднг. од којег je
дрпЈао B. Hroznÿ при свом дешифррвању, литерарнр дрку- 
ментован сен. сднг. wetenas. Из ове ситуације недвосмислено 
нроизлази да код деривата ове лексичке групе мррамо ра- 
чунати ça те обе хетероклитичде основе. Тако доред δδωρ 
(ίδρος ίίλλος дмамо и основу υδνη-, дркументрвану y кодшр- 
зитима άλοδύδνη, како гласи едски епитет за Тетиду, Амфи- 
триту ,и Нереиде, и Калдмахрву Ύδα’τρσύδνη. Овој назалној 
основи одговара латински корадикал живог ,рода unda, дрји 

,се, без икаквих тешкоћа, може из.врдити од старије.г 
кадо нам το прказује дример pandoпрема πίτνηρ.ι Д 
npeivia македрнском топрниаду Πύδνα (коренску инверсију 
имамо y нашем дноод старијег dhubhno). Од ликвидсќе 
основе идамо не само грч. ύδρία „посуда (за воду)“ и долат. 
uter, крје пр свој прилици потиче из говора Дркласичних 
Индоевропљана, рд старијег облика .péris.

Много je важније, међутим, да ce оваква семантичка 
еврлуција јав.ља y иајстаријем слоју индоевроцскрг речника, 
како ce το поуздадо може констатовати дз слов. коради- 
кала ведро „χάδος, <ftàp.vôçu ' ,(в. ' -'Traätroaflin,· Baît-§iàv. 
Wb. 337). J. B. Hpfmann (Etym. Wb. d. Qriech. 382) 'прдржада 
старију едимрлошку комбинацију по којој je  и грч. δδερός 
(γόδερος ca γ  место F) „трбух“, као и балтско 
„трбух, стомак", дрипадник ове исте лексичке групе. Ако 
,и длирски топоним Odrantum сматрамр кбрадикалнш дерн- 
ватрм, како то наврди J. B. Hpfmann, оида није тешко до- 
кучити извор латинској туђиди «ter. j
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Из наведених корадикала и хетероклитичних основа 
архаичног типа произлази да ce обе семантичке варијанте 
„змија, видра — ведро“, које припадају лексичкој групи вода, 
морају претпоставити и за најстарију епоху индоевропског 
речника, јер су документоване y разним дијалектима и са- 
темске и кентумске групе. Тематске основе ΰδρα ΰδρος, као 
и сложеница ένοδρις, указују на познату чињеницу да су- 
фиксална ликвида изражава припадност, исто као и назални 
елеменат (исп. Roma Romanus, Τύρρα Τυρδηνός, Δέλκος δελκα- 
νός). Из тога следи да ми код ове лексичке групе морамо 
рачунати и са дериватима помоћу назалног елемента, тј. 
поред деривата џес1(е)го морамо претпоставити и дериват 
ψάβηο, односно ψάάηο, ако ce пође од основног типа вода. 
Ову претпоставку потврђују догрчки деривати из области 
керамичке терминологије, која готово одреда припада гово- 
рима докласичних Индоевропљана y области Медитерана. 
Тако поред деривата ύδρία vedro uter имамо и корадикална 
образовања y алоглотском слоју класичних језика vatillum, 
batillum, βατάνια ,,λοπάδια. ή δέ λέξις Σικελική“ и βαθάρα 
,,πυκλίη Μακεδόνες. πυρλός Αλαμάνες“ (обе глосе код Хеси- 
хија), којима треба додати и следећу Хесихијеву глосу βα- 
θάλη „κρήνη. Άμερίας“. Ове две фонетске варијанте можемо 
илустровати не само грчким корадикалима ΰδρος ΰλλος (од 
старијега udlos), него и догрчким дублетама типа δάλπη δάρπ:η 
и αϊσάλων αίσάρων. Назалном деривату βατάνια одговарају 
код Хесихија πάτανα и πατάνια као и πατάνη, patina, p at ar a, 
patera, чију паретимолошку везу са πετάννυμι pateo с пуним 
правом одбацују Ernout— Meillet (Diet. étym. d. 1.1. latine8 864).

Овој алоглотској групи можемо придружити не само 
догрчко β/πυτίνη него и долат. matula matella. Промену b/p/m 
илуструју ономатолошке варијанте Β/Πέλλερος Βελλεροφόν- 
της, Koje y етрурском гласи Melerpanta. Kao основни вокал 
y целој овој алоглотској серији морамо претпоставити исто 
о као y слов. вода, које je y фонетици индоевропских Пе- 
ласта обично прешло y a, ређе y u. Исти коренски вокали- 
зам може ce претпоставити и y туђицама, које исто тако 
припадају керамичкој терминологији, γάβενα и γάβατον, као 
и y дублетама τάγηνον τήγανον (одатле наше тигањ), код 
којих морамо рачунати и са вокалском и са консонантском 
метатезом. Код првог napa имамо осим тога и последицу 
дисимилације денталског реда као y нашој туђици шпенадла 
(Stecknadel) и y нем. finster према лат. tenebrae, док je ини- 
цијалски гутурал рефлекс идиоглотског спиранта, a то je 
обична појава y идиоглотској и миксоглотској фонетици 
(исп. на пр. garçon према нем. Recke и средњолат. waracione). 
Ипак морам приметити да није сасвим поуздана припадност 
ових туђица, иако je и формалнЅ и материјална страна овог 
везивања прилично обезбеђена.
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Али треба указати иа истоветност суфиксалног еле- 
мента -апо- за ознаку припадности, конкретне и апстрактне, 
која ce огледа y дериватима τάγηνον и Άθήνη, док дериват 
γάβενα потсећа на етрурски керамички термин aèena ca не- 
одређеним квантитетом средњег слога, Идиоглотске примере 
за прелаз спиранта y гутурал пружа, како je познато, јер- 
менски y коме индоевропско qedo- „вода“ гласи (исп. 
лат. vesper насупрот јерм. gišer). Од Херодота знамо да су 
јерменски Индоевропљани Φρυγων άποοωι, док већина да- 
дашњих стручњака сматрају централни део Балкана стари- 
јом постојбином фригијанских Индоевропљана, коју су према 
некима почели напуштати већ почетком другог миленија, 
a по другима тек под крај тог миленија. Ja сам y принципу 
за скромнију хронологију док ce не провери она крупнија. 
У самом фригијанском општеиндоевропско гласи βεδυ, 
насупрот македонском Έδεσσα, без иницијалског спиранта. 
Ипак због јерменског getможемо овој лексичкој групи из 
речника индоевропских Пеласта придружити и Хесихијеву 
туђицу дериватског типа άχάπον „лака, брза лађица“, чије 
нас префиксално a  потсећа на илирске случајеве као Πε- 
νέσται Άπενέσται, Πέλωρος Άπελαοροζ, minium άμένιον ИТд. 
Из латинске алоглотије спадају овамо керамички термини 
catinus catillus (одатле наше котао), који заједно са већ 
поменутим batillum vatillum чине јединствену групу хомо- 
гених корадикала. Назални инфикс (исп. лит. vanduo- „вода“) 
показују докласичне туђиде дериватског типа χάνθαρος „ваза, 
лађа, барка“ и долат. gândeia „врста лађе“, коју je Јувена- 
лов схолијаста могао прогласити африканском речи са про- 
стог разлога што су ce илирски Индоевропљани пребаци- 
вали са Сицилије y Африку и мимо дорску колонизацију. 
Претпостављену семантичку еволуцију „суд — лађа“ по- 
тврђује руско суд суденншко као и франц. vaisseau, од вулг. 
лат. vascellum, чији основни елеменат остављамо засад 
по страни.

Што ce тиче самог имена догрчке богиње Athana, чији 
су символи егида и паладиј још и- данас y употреби са пот- 
пуно сачуваним првобитним значењем (Schild-.& Burggöttin), 
првобитна природа основног вокала не може ce поуздано 
утврдити и то са простог разлога што можемо рачунати са 
асимилацијом ненаглашеног иницијалског е према наглаше- 
ном а, као што je случај y имену Άκάδηρ,ος, од старијег 
Έχάδημος. Ипак je знатно вероватнија претпоставка да ини- 
цијалско a рефлектује догрчко као y раније наведеним. 
туђицама άττανα atena atanulus, које cy завеле и навеле 
Р. Kretschmer-a да главну богињу господарских кула и дво- 
раца прогласи вулгарном Töpfergöttin.

Отсуство иницијалског спиранта y серији алоглотских 
варијаната atanulus насупрот β/πατάνια не треба ни најмање



да џас чуди јер je документовано управо код ове исте лек- 
сичке групе y говорима негрчких Индоевропљана иа Цеп- 
тралдом Балќану. То показује не само познати македоиски 
трррнидд Έδεσσα (од смрије сигддатске основе ,чија
словенска иитерпретација гласи В него и Хесихијева 
глоса { ,̂έλα „срећпо“, kojy сам повезао ca илирским имбџом 
Veselia quqe et Felicitas. Ову ддоју идентификацију прихватио 

je и лингвиста V. Pisani. Како je позиато, исти губитак ини- 
цијадског спиранта V имамо код докласичцих Индоевроп- 
л>ана с оне страце Јадрана. То 'показују примери kao 
насуцрот yiiiilus, Îrpusнасупрот Ова последња
околиост важна je стога iiito објашњава додатинске вари- 
јанте дар dttpnus qta, .atalla, atamatena и етрурско ађеџе,
ќојима ,на Балкану и у Атиди одговарају облици ’’A&xvcc цо- 
ред иддена атичког демрса ’Ατήνη Άτηνία (исп. тоионим 
Κεραμικός). ’ ·* **. ' .........  ' ' "V

Значв да je P. Kretschqier прцшо .цравим путем, али 
није стигао до циља стрга што није узео y обзир обе се- 
маитичке варијаите ле.ксичке групе ÿed-„вода", од крјих ce 
прва односи‘на водену змију или коју другу водену живо- 
тињу (.вцдра), a друѓа на посуду за в о д у (ведНесумљиво 
je, Јиеђутим, да због наррчитог амблема на Атеџину штиту 
званом Γορμόνειον и због змије као њеног сталпог пратирца, 
иарочито y архаичнодд Ерехтеју, дргрчка Атеиа не може да 
буде ништа друго него првобитнб териоморфпо божаиство, 
које je продужило свој живот и кар οίκοηρός οφις.

Из Плутархове бирграфије Клеомена ,(39) знамо, др- 
дуџде, да je змија амбледг свих хероја, чувара и спаситеља. 
Ова апотропејска и победоносна моћ змије, одпосио змаја, 
јавл>а ce и ван области медитеранске цивилизације, али ро- 
лдејски δραζίρνάριοι, од којих су остали данашњи драгрнери, 
сведоче недврсмислено да су вештачке змије на њиховим 
конл.идда сачувале своју докласичпу и класичну вреднрст, 
без обзира на то што je можда тек под Трајаном римсќа 
војска преузела од Парта овај ратнички знак. Тек jë хриш- 
ћанству пошло за руко.м да причама о Еви и змији заплаши 
и ддедитеранску дечицу, која су ce још y класичио дрба 
безбрЈ1Жно играла са питрмим змијама чуварима куће и са- 
свим корисним домаћим животињама.

1 Да je ова наша интерпретација Атенина имена прилично 
еероватна показује шена .interpretatio Graeca коју дуѓујемо 
старијидд еггским песницима. To je њен епитетон Τοιτογένεια, 
чији мушки род;гласи.tpvroγένής. Ako су ce прбожни и.врдо 
сујеверни Атењани молили својим богрвима да дете буде 
τρηογενής, a не τριτοχένειά, TÖ ne значи да ćy себи Д($ели 
„правог“ сина, како je то Мислио археолог Q.,Lipppld, а јрш 
мање да су тражили да шдете буде неки Stammsöhn или 
Stammhalter, како би .лго 'хтео дингвиста Р. Kretschmer. Ако

1,2______________________М. Будимир _________________
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би обо последње Тумачење било тачно ОнДа ÖMcMo били 
приМуђени да закључидт да су стари Атењани, који dÿ će 
и жепили и МОлили боговима блвр γενέσεως Λαίδών,, a Me 
Λαιδόζ логично морали увек тражити такву дмцу кМО Staiiim- 
sohn и Stammhalter.

Ствар je, међутим, много простија: Они cÿ желелИ и 
Молили će боговима да добију сина Атењаиина, а не девој- 
чицу Атењанку, јер je јасно сваком, па и P. Kretschmer-y, 
да Tpiiroyeveta значи. потпуно исто што и Άδηναια, Стога 
морамо одбацити овај главми аргуменат којим Ćy će послу- 
ЈкМли G. Lippöld и Р. Kretschmer при својим тумачењима 
израза Τριτογένεια. Ако ce G. Lippold позива Ма Хесихијеву 
ѓлосу τριτοχούρη „γνήσια Λαρθένος“, το значи да ом није ра- 
зумео прави карактер песничкОТ израза Τριτογένεια, према 
којем je неки доциији песник, као novator verborum створио 
израз τριτοχούρη.

Да би утврДио везу са редним бројем τρίτος, морао je 
Р. Kretschmer да утврђену Дужину првог слога y сложеници 
Τριτογένεια објасни последицом метричке нбвоље. Разуме 
ce да такво дужење metri causa није ретќа појава, али y 
сваком случају није повољмо ни За какву етимолошку ком- 
бинацију кад она мора да решава те тешкоће и укЛања те 
смепБе на такав начин. Да би обезбедио своје тумаМеше 
Р. Kretschmer je морао, даље, да одбаци све античке и Тра- 
Диционалне везе овог Атенина иадилжа са хиДронимима Τρί
τος Τριτωνίς, те именима Τρίτών и Αμφιτρίτη, a Да и не гово- 
рим о Лристофаиовој шали са кованицом έντριτωνίϊ,ω, коју 
Р. Kretschmer и не помиње и koja сасвим убеДљиво iiö- 
тврђује везу између поменутих имена и Атенина песиичког 
емитета. Да би ce Аристофанова досетка МОгла схватити 
публиќа je морала јасно осетити дужину критичне joie у име- 
нима Τρίτων и Τριτογένεια. Из ХесихИјевих глоса άμφιτρίτη 
,,δάλαΟόα. άπό του φόβψ Λεριβάλλειν τούς διααλέοντας αυτήν“, 
ОДНОСНО τριτώ ,,ρεϋμα, τρόμος, φόβος“ можемо без икаква на- 
пора докучити с једие страие саДржајну везу са Тритоном 
и АмфитритоМ, a с друге стране са страшним штитом бо- 
ѓиње Тритогеније, званим Γοργόνειον, и то тим пре што ce 
њен епитет јавља и y скраћеном облику Τριτώ, односно Τρι- 
τωνίς. Прескачем паретитолошке бургије натих античких ко- 
лега који су y Атенину надимку тражили неку троструку 
природу, као на пр. Демокрит, или везу ća 'Датумом рођења. 
Не помаже ни cà fеМскО τριτώ „ѓлава“ (оо χάρ χρατός).

Треба ce враТити на онај пут кОјим je itouiao A. Fiirt- 
wânglèr. Имена Τριτογενής и Τριτογένεια истог су типа као 
Διογένης, Λαδογένής, Κρηταγενής, Κυπρογενής и означавају 
Лице чијм je род и пореклО y вези са нечим што Ce зове 
trito-. Разуме ce да ce морају узеТи y обзир не само атички 
Τριτοπάτωρες, него И Τριτοπατρέες, како je ЊИХОВО име Забе-
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лежено на атичким натписима. Треба нарочито подвући чи- 
њеницу да Цицерон зна само за облик (de nat.
đeorum 3, 53), чијег носиоца он доводи y везу са Дионисом. 
То значи да je Цицерон поуздан сведок за овај ономато- 
лошки и морфолошки детаљ. Стога није неоснована мисао 
да je облик Τριτοπάτωρ резултат компромиса између нормал- 
ног τριπάτωρ „праотац“, чији je смисао доста широк и не- 
одређен, и култског τριτοπατρεύς.

У десном углу предњег забата на архаичном Хекатом- 
педону приказана je људска фигура чудног изгледа: напред 
три главе од којих она најближа и најбоље изведена има 
браду, на трупу које ce завршава репом. Ова демонска фи- 
гура држи на длану леве руке нешто што археолошки струч- 
њаци проглашују стилизованим таласима воде. По свему ce 
види да je το неки pater tergeminus, како сам га назвао y 
мојој дисертацији De tempestatum daemonibus capita IV, од 
које je прва глава 0  Атени Тритогенеји и атичким Трито- 
патрејима објављена y Гласнику ЗМБХ y Сарајеву (32, 3—4, 
295—327). Архаични уметник очито je покушао да састави 
редни број τρίτος и апелатив τριτώ „ρεύμα, Атена“. Тако je 
постао и његов αλιος γέρων, односно τριτοπατρεύς, чији je 
култ документован на атичким натписима и везан за φρέαρ, 
као αβατον. Том сам приликом лексичку групу о којој
сада говори Walde—Pokorny (Vgl. et. Wb. d. idg. Spr. I 760), 
покушао да на основу митских и култских претстава y хим- 
нама Рг-веде доведем y везу са лексичком групом τείρω 
tribo tero terebro итд., будући да према тим претставама 
вода долази са неба замишљеног као камени строп тек 
онда када задужени демон изврши бушење. Овакво моје 
тумачење одбацио je ca правом Н. Herter (PW2 VII A 248) 
y првом реду стога што сам са именима Τριτώ Τριτογένεια 
Τριτωνίς Τρίτων Αμφιτρίτη и староирским апелативом triath 
„море“ довео y везу и 'индоиранског демона воде и мора 
званог Tritah, који носи епиклезу Aptya-, будући да je ова 
епиклеза посретством популарне етимологије, дакле парети- 
молошким путем, постала од недокументованог старијег 
облика Шруа-, како би ce то могло закључити према иран- 
ском athwya. Син овога демона воде и мора зове ce trita- 
vana, односно Qraetaona, од чега Tritah треба да буде само 
краћи облик.

Али притом мој критичар није узео y обзир Тритину 
сродност са АрЋт парШ, која му као и епитет Aptya- обез- 
беђује везу са морем и водом. Пре свега морамо имати 
y виду квантитативну алтернацију између имена Tritah, које 
ce формално потпуно поклапа са грчким редним бројем τρί
τος, и грчких имена са дугим коренским вокалом Τριτώ Τρί
των Αμφιτρίτη. Стога je потпуно разумљиво што J. В. Hof- 
mann (Etym. Wb. d. Griecti. 375), мада нагиње вези ca реднит
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бројем τρίτος, ипак y првом реду износи комбинацију no Ko
joj би грчка имена чинила једну јединствену ономатолошку 
групу. Стога није чудо што P. Chantraine, y својој обради 
ВаШу-ева Речника s. v. Τρντογένεια закључује ca „ “ и το
после излагања тако угледног лингвисте као што je Р. Kretsch
mer. Moja ранија грешка била je очигледно y томе што сам 
заменио две хомофоне лексичке групе, ону напред наведену 
τείρω tero, ca ономатопејском групом τρίζω strideo sterto (од 
старијег strito, исп. ter од старијег Ова друга, онома- 
топејска група једина може да објасни све три семантичке 
варијанте које Хесихије даје уз лему τριτώ „ρεύμα, τρόμος, 
φόβος“ и које ce углавном понављају код леме άμφιτρίτη. 
Стога ce као лексемски минимум мора претпоставити фо- 
немска група ( s)-tri-t/d(h)-. Семантичке паралеле за овакву 
еволудију налазимо y самом грчком, чији je апелатив φρέαρ 
корадикалан са руским апелативом бруја „ρεύμα", док ла- 
тински корадикал frutum  садржи семантичке нијансе „Strö
mung, Wallung, Meerenge, Sund, Brausen, Wallen, Hitze.“ Како 
je познато, овој истој лексичкој групи припада и глагол 
ferveo „siede, walle, koche, brause, glühe“. Друге семантичке 
паралеле пружају грч. τέναγος „eau basse, bas-fond humide 
et vaseux", који ce не може одвојити од ономатопејске групе 
ότένω στενάζω ότεναμμός и наше „terra aquosa
ubi aqua prosilit, које очигледно припада ономатопејском 
глаголу пиштати, a по свој прилици и Хесихијева глоса 
κλέπας „νοτερόν πηλώδες, ή ôadô, η ύγρόν“, којем одговара 
наш корадикал апофонског облика слап (од старијег kolpo). 
Најзад и досад необјашњено грч. βόρβορος као и име нимфе 
Άβαρβαρέη, који ce не могу одвојити од ономатопејске групе 
βάρβαρος, довољно убедљиво потврђују нашу претпоставку 
да ce код ономатопејских образовања могу јављати семан- 
тичке нијансе за ознаку воде и водоплавна терена. Онома- 
топејски карактер лексичке групе којој припадају лат. ferio  
и балтскослов. baro bar io „грдим“, борити ce итд. (в. R. Traut
mann, Balt-slav. Wb. 27), na свакако и класични корадикали 
φρέαρ fretum  и ferveo, пружа поуздану семантичку подршку 
за претпоставку да je и нем. Streit уствари корадикалан са 
нашом ономатолошком групом Tritah Τρίτων Αμφιτρίτη Τρι- 
τογένεια. За нијансе „τρόμος, φόβος" довољно je упозорити 
на ономатопеје strepiti и strepitas.

Све ове семантичке паралеле довољно убедљиво објаш- 
њавају ономасиологију хидронима Τρίτος ό ποταμός (в. Хе- 
родијан 1 216 Lentz), чија утврђена дужина коренског вокала 
y методском погледу много боље одговара нашем схва- 
тању сложеница Τριτογένεια и Τριτοπατρεύς него што би ТО 
био случај кад би смо ce задовољили тумачењем P. Kretsch- 
mer-a. Исти начин образовања као хидроним Τρίτος показује 
далеко познатији хидроним Κωκυτός, чија je етимолошка
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веза ca ономатопејским глаголом κωπόω ошиТе признада. 
Осим ових грчких хидронима ономатопејског пореќла имамо 
и y нашем језику два пршшчно поуздана случаја исте врсте. 
Први je хидроним Рзав a други како ce зову многи
иЗвори и од којег имамо варијанту Шопот код Бенќовца. 
V словеначком имамо апелатив sopöt, који означава не само 
слап, него и пару од кључале воде. Овај словенски хидро- 
ним има своје староиндиске ќорадикале: sâpati „прокЛиње“ 
Ä sâbda „LmX, Schall, Ton, Stimme,.Geräusch, Wort“. Тако je 
и τρίτος ό Λοίαμ-ός недвосмислено везан за корадикалне оно- 
jvtafoneje лат. stridor н нем. Streit. Стоѓа лат. иЗразу stridor 
dquiiôftis потпуио одговарају Тритони, чије шќољке давају 

исто тако оштар звук као и наше сопиле, које je коради- 
каЈгно Cä хидронимом Сопот.

Поред овог ономатопејскоѓ хидронима имамо y нашем 
језику још један пример За ову врсту Ономасиолоѓије. То 
je апелатив бук,који je очигледно корадикалан са имени- 
цама бука и бик, a чије зиачење Вук казује овим речима: 
der Ort des Wasserfalls, wo das Wasser im Fallen toset, locus 
cataractae strepitoeus. C овом нашом лексичком серијом 
бука, бик иду заједно грчки корадиќали βύκτης (3ύ̂ α βύί,ειν 
(исп. τρίϊ,ειν поред strideo), о чијој филијацији говоре Wälde— 
Pokofny (Vgl. Wb. d. idg. Sprächen II 112)'. Од нарочите je 
важности за изнесену етимолошку ќомбинацију ирски ко- 
радикал bocfina „море“, који објашњава са гледишта семан- 
Тичке еволуције не само грчку серију Τρίτος Τρίτων итд., 
него и лат. апелатив trio, чија ce античка етимолошка ком- 
бинација потеже још од Варона ( terra и иако
je fflHoro вероватнија веза ca ономатопејама strideo trinio 
τρίϊ,ω, којима припадају наведена хомофона грчка ПМена 
Τρίτος итд. На основу свих ових семантичких паралела по- 
стаје прилично јасно да je лексемсќи минимум целокупне 
серије Τρίτος документован ÿ староинд. taräriidh „море“, за- 
ТИМ y Грч. τορός μύθος или έρμηνεύς и τορόν εΐίοζ, y τετορ’ήσω 
„казаћу гласно и јасно“, затИМ y староинд. iärah „laut, gel
lend“, средњо-ирск. tairni „Öyhä“, литав. tûHü tdriaâ tàrti 
„речи“, tdrmê„изрека", пруск. tarin „глас“, „одгова-
рати“, старослов. trutom  „sonüs“, pyc. тороторити и ческ. 
tratovti (в. R. Trautmann, Balt-slàv. Wb. 314), којима доДајет 
из Вукова Речника трт, трШдсиШи и савремено трШЉати. 
Да ce ради о старој ономатопеји ča лабијалППМ вбкализмом, 
показује не само староиндиски корадикал „море“,
негО и познати Енијев стих s,at tuba terribili sonitü tafätantara 
dixit“. Евентуална веза овог ономатопејског корена са хо- 
мофоним и необичнО разгранатим кОр'аДикалима обеју група 
τείρω τέρω и τρανής trans није искључена, али je потпуно 
ирелевантпа за изпесено тумачете хидронима Τρίτος. Важиија 
je појава оноМатопеје ča завршним назалоМ στενώ којој
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припада хидроним Tanaros y Галији. Вокалску варијанту оно- 
матопејског корена ( s)ter-ei-имамо y грч. (0)тр%ш,

Како je Tritah Aptya, и поред y Овом погледу непо- 
узданих и непотпуних индоиранских података, y вези са 
Арат парШ (в. Fr. Spiegel, Die Arische Periode 269), το ce
његово здруживање ca грчком онодштолошком групом Τρί-. 
τος Τρίτων итд. не може олако одбацити и то тим мање 
што су са њим везана имеиа Ekatah и документо-
вана углавном y Махабхарати, настала секундарним, паре- 
тимолошким путем, који ce, како смо видели, претпоставља 
и за епитете Aptyah — Athvya, Како je y иранском сачу- 
вана консонантска група pt (ист авест. hapta према septem), 
το ce фонетека варијанта Athvya, насупрот Aptyah, може 
објаснити као последица метатезе (исп. нашу дијалекатску 
варијанту твица насупрот птица).

Fr. Spiegel мисли да je и епитет Aptyah y вези ca ра- 
дикалном именицом ар- „вода“ и да означава онога који 
припада води. Такву употребу сложеног суфикса нала- 
зимо y грч. υπττιος άντίος и y лат. antiae и, по свој прилици, 
y pretium, a можда и y илирском Tergitius (исп. Tergeste 
и слов. трг), па би ce стога индоирански начин образовања 
могао сматрати потпуно архаичним како то и одговара при- 
роди овог застарелог божанства.

Поред облика Aptyah, који je очигледан дериват ате- 
матске коренске именице, имамо y староиндиском и дериват 
àpatya „потомство“, који je корадикалан са лексичком групом 

άπό, па би ce стога могао схватити као назив оног бо- 
жанства које ce налази далеко. Fr. Spiegel, који даје сва места 
из Рг-веде y вези са Тритом, указује на сцену из Махабха- 
рате како га његова браћа остављају y бунару. To потсећа, 
донекле, на атички култ Тритопатреја који je везан за φρέαρ.

Ако бисмо и поред свих ових ситних и непоузданих 
детаља Тритино име придружили нашој ономатолошкој 
групи, могли бисмо ce позвати на чињеницу што ce не само 
summus deus Ζεύς πατήρ него и његова деца Διάς κούροι, као 
Ашвини, јављају y ведској митологији y којој и аркадски 
Пан има свог корадикалног колегу. Али ако je Tritah скра- 
ћени облик пуног и недокументованог имена tntavana, као 
што то данас мисли већина стручњака, који га због надимка 
Aptyah сматрају божанством воде и мора, онда ce тај ста- 
рији облик сложеног придева може без ризика поредити са 
грчким сложеницама типа τριγέρων τρίδουλος τριπάτωρ итд., 
поред ретког τρίπατρος, код којих нулска база главног броја 
често има неодређени карактер елатива, будући да je, према 
познатој тези H. Usener-a, некад y давнини тројка била врху- 
нац математичког знања.

Међутим, и без обзира на ведског Триту, чији je основни 
вокал кратак насупрот дужини y грчком хидрониму Τρίτος

? Živa antika
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и његовим сродницима, сложенице τριτοπάτωρ и τριτοπατρεύς 
не морају имати никакве везе са именицом πατήρ, будући да 
нам стоје на расположењу nomina agentis πάτωρ (исп. Crit. 
15, 41 Diels и Хесихијеву глосу πάτορες· πλούσιοι) πατρός πα- 
τρεύς, изведена од исте основе као и πάμα и сложеница πο- 
λυπάμων (Δ 433). Ha тај начин име Τριτοπάτωρ и Τριτοπατρεύς 
значило би κτήτωρ τού γεύματος a то je свакако врло важна 
функција за становнике Атике, која je била изразито λεπτόγεως.

За ову етимолошку комбинацију говори y првом реду 
она старчева левица са архаичног Хекатомпедона која на 
испруженом длану држи стилизоване таласе воде. Сам пак 
песнички епитет Τριτογένεια, према којем je доцније неки 
епигон створио» свој неологизам τριτοκούρη, значио би y 
ствари превод догрчког термина Athana, односно био би 
interpretatio Graeca, за коју имамо примера y епском речнику. 
Такви су примери Δαρεΐος Έκτωρ, Όδυσεύς Νάννος (код Ли- 
кофрона), Χαλκίς Κύμινδις, Βριάρεως Αιγαίων, Βατίεια Πολυ- 
Ρκάρδμη. Разуме ce да овај превод не мора бити сасвим 
тачан. Преводилац je суфиксални елеменат y имену Athana 
репродуковао са -γ-ένεια, а то je правилно, док je радикални 
елеменат ath- репродуковао са готово заборављеним апела- 
тивом τριτώ ,,ήεΰμα“.. Ни y том није погрешио. Једино би ce 
могло поставити питање одакле њему то знање негрчких, 
односно догрчких говора.

Из остатака култског речника, које дугујемо Клеменсу 
и Хесихију Александринском, сазнајемо да су професионални 
певачи y елеусинском култу били трачког порекла. То на- 
рочито важи за род Еумолпида, чији je родоначелник Еумолп 
„пронашао винову лозу (в. G. Kazarow, Beiträge zur Kultur
geschichte d. Thraker 40, 3). Стога je потпуно разумљиво што 
ce y химничкој поезији, којој без сумње првобитно припада 
израз Άθήνη Τριτογένεια, управо и сачувао, поред осталих, 
важан култски термин за ознаку воде, управо оног елемента 
који je неопходан за ритуалну катартику. Тако je израз 
βέδυ „вода“, од којег ми изводимо име Athana, сачуван не 
само y орфичким химнама (frg. Abel — frg. 219 Kern) 
него и иначе, како нас обавештава Клеменс Александрински 
Strom.|5, 47 — Com. Att. frg. il 865 Kock и Strom. 18, 46). 
Доносим место из последњег извора где βέδυ треба да значи 
άήρ a не ύδωρ : ό Κυί,τκηνός Νεάνθης γραφών τούς Μάκεδόνων 
ιερείς έν ταϊς εύχαϊς βέδυ κατακαλεϊν ΐλεω άύτοϊς τε καί τοίς 
τέκνοις, δπερ έρμηνεύουσιν αέρα. Очигледна je грешка препи- 
сивача, макар га и не прогласили за librarius stupidus: έρμ. 
αέρα треба читати ναερά, причем узимамо v од претходне 
речи. Мислим да ово није коњектура него само коректура. 
P. Chantraine y својим белешкама уз Bally-ев Речник приме- 
ћује: Mot phrygien d’ orig, inconnue, Ако je phrygien зашто 
je онда inconnue?
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На Клеменсов податак треба приметити да бисмо према 
македонским глосама без иницијалског спиранта као ίϊ,έλα 
„Veselia“ и ΈδεΡΡα „Воден“ очекивали εδυ а не βέδυ. Међу- 
тим, лингвистичка ситуација античке Македоније није била 
ништа мање замршена од данашње, будући да морамо ра- 
чунати најмање са четири-пет језичких група: Пајонци, Ма- 
кедонци, Илири, Фригијанци и Трачани (исп. глосе γαθάρα : 
βαθάλη). Грцима припада језик верхушке, нарочито y војсци 
и лекарској терминологији. Стога облик βέδυ може да ce 
сигнира као македонски y географском смислу те речи. Да 
би још боље разумели појаву фригијанских речи y ритуал- 
ном и y епском речнику треба навести Елијанове речи о фри- 
гијанској Илијади (Var. hist. 11, 2): καί rôv Φρύγα δέ Δάρητα, 
об Φρυγίαν Ίλιάδα ëu καί νυν άποσωΐ,ομένην οΐδα, προ Όμηρου 
καί τούτον γενέΡθαι λέγουΡι. У прилог овог Елијанова оба- 
вештења говори и Хесихијев наведени податак из којег са- 
знајемо да je име Έκτωρ уствари interpretatio Graeca до- 
грчког имена Δαρεϊος, које je без сумње корадикално са 
староинд. dharäyati „hält, trägt, stützt“ и осталим, добро по- 
знатим, члановима ове лексичке групе.

Губитак иницијалског спиранта v y македонском топо- 
ниму ΈδεΡΡα, y именима Ά θάνα Άτηνία ’Α-θανασσός и y ке- 
рамичким терминима άττανα atanus насупрот β/πατάνα јавља 
ce и y досад необјашњеном деминутиву άμνίον, који je по: 
СТао ОД СТаријег άδμίον (исп. μεΡόμνη, μέμνων, μνώα насу- 
прот δμώς итд.), као и y хомерском άΡάμινθος „када, кратер“. 
За ову етимолошку комбинацију y погледу туђица άμνίον 
и άΡάμινθος говори дачки фитоним κοάδαμα ,,ποταμογείτων“, 
па можда и старобалкански хидроним Аѕатиѕ. Како ce види 
индоевр. лексичка група џес1/џос1/ис1- „вода“ добро je прет- 
стављена y остацима речника индоевр. Пеласта, ако и не 
узмемо y обзир глосу βύδη ,,θάλαΡΡα“ и топониме ’Άβυδος, 
Άβ/μυδών, који би y том случају били корадикални са илир- 
ским топонимом Odrantum.

Ако je Атена Тритогенија доиста критска, тј. догрчка 
Schlangengöttin, која обезбеђује победу и чији Γοργόνειον 
има нарочиту апотропејску моћ, онда имена Ά θάνα и Τριτο- 
γένεια y ономасиолошком погледу значе исто што и дери- 
вати ί3δρα υδρος ΰλλος „змија као водена животиња“. О до- 
грчком и критском постојању моћне заштитнице Атене и 
о њеном Γοργόνειον, о медаљонској претстави саме Медусе 
и њеног сплета змија говори на основу археолошких по- 
датака и истраживања M. P. Nilsson-a Fr. Chapoutier (Les 
Dioscures au service d’une Déesse 196), тако да не може бити 
никакве сумње y реалну и монументалну подлогу изнете 
етимолошке комбинације.

За овакву анализу грчког калка Τριτογένεια говорио би 
и њен епитет Άλαλκομενηίς, a можда и назив Παλλάς Άθήνη.

2*
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Док нас први епитет упућује на језеро Копаис, y коме су 
биле највеће и најбоље јегуље, на чијој je обали град Άλαλ- 
χομ,εναί и y које утиче Τρίτος ό ποταμός, дотле ce име παλλάς, 
ако га схватимо као резултат асимилације старијег Πελλάς, 
може везати за догрчко име Β/:τέλλερος, односно Βελλβρο 
φόντης, ако ce држимо гледишта којег ce држе археолози 
и историчари религије y погледу Атенине првобитне функ- 
ције. Топоним Άλαλκομεναί, образован као Κλαΐ,ομεναί и 
Ίδομεναί, догрчког je порекла и може ce, због трачког тер- 
мина δέλχ,ος „језеро“ превести са „Језерско“, и то под прет- 
поставком да су Грци извршили паретимолошку адаптацију, 
док je назив Δίρχη остао поштеђен од такве адаптације. 
Како, међутим, B. Hroznÿ (Hist, de l’Asie Antérieure 308) no- 
свећује посебну пажњу Атени Άλαλ'χομενηίς биће о њој го- 
вора на другом месту, будући да ce не могу сложити са 
његовим тумачењем.

Београд. _________  М. Будимир.

S U M M A R I U M

М. Budimir: ΑΘΗΝΗ QUAB ET TRÎTOGENiA

De tritogenia Minervae cognomento epico qui disputaverunt viri 
docti sive ad numerum ordinalem (G. Lippold, P. Kretschmer), sive ad 
glossam τριτώ ,,ρβΰμα" (Ad. Furtwängler, P. Chantraine „née de la mer“) 
se receperunt. Sententiae posteriori nihil est opus re metrica, cum ipsa 
nomina Τρίτος ό ποταμός, Τρίτων, Τριτώ, Αμφιτρίτη et Aristophaneum έντρι- 
τονίζω, syllabam longam suppeditant. Exempla interpretationis Graecae 
antiquiora ut Δαρειος Έκτωρ, Όδυοοει/ς Νάννος, Βριάρεως Αίγαίων, Βατίεια 
Πολυσκάρθ-μη, Χαλκίς Κύμινδις, non minus valent quam recentior Ειρηναίος 
ος και Πακάτος. Qua de causa nomen Pelasticum Athana suffixi -ano ope 
formatum eiusdem est stirpis quae Άτ-θίς, Αττικός, Άτηνία et nomina va
sorum Pelastica άττανα, atanus, β/ΐίατάνα, patera, matella, deinde glossae 
βαδ-άρα, βαΜλη atque ίζέλος „«θ-αλάττιος ακορπαός“. Quae omnia nomina Pe
lastica derivata ad seriem lexicam ued/uod/ud- „aqua“ pertinent et bestiam 
aquatilem ut ύδρος, ύδρα, ΰλλα, et vas aquarium ut ύδρία, slav. vedro, 
significant Sed Minerva Tritogenia ut Πολιάς, propter scutum gorgoneum, 
tantummodo οίκουρον δφιν aqua oriundum temporibus Minois praestabat. 
Significatus Töpfergöttin homonymis corradicalibus Pelasticis b, vatillum, 
άττανα, a&ena, άκάηον, κάνθ-αρος, γάνδεια, catinus, catillUSf τάγηνον (ex 
γάτηνον, cf. arm. get „aqua“), γάβενα (b-n < d-n, cf. finster), aliis debetur. 
Ita et Τριτοίτατρείς Attici, aeque ac« Τριτοίτάτωρ., tergeminus, κτήτορας τοΰ 
ρεύματος vel aquis abundantes significant. Minimum lexicum sive radicem 
onomatopoeam ter-ei/ea- corradicalia ut τρίζω, (α)τρύζω, strideo, trinio, 
τρίω (cf. βύκτης, hibern. böchna „mare“, slav. byku „taurus“), vet. ind. ta- 
rantâh „mare“, tarah „sonorus“, boruss. tarin „vox“, Iithuan. tariu „dico“ 
atque Ennianum „at tuba terribili sonitu taratantara dixit“ satis confirmant, 
cui radici respondet forma nasalis οτένο tono etc., quo etiam hydronymum 
Tanaros spectat (cf. hydronyma Κωκυτός et S/Sopot).


