
έλλόν αγαθόν, γλαυκόν, χαροπόν, 
ένθαλάττιον. ταχύ, άφωνον. υγρόν, 
ελαφον νεογνόν. HESYCH.

Очигледно y овој Хесихијевој глоси имамо посла са неколико 
сасвим различдтих хомофоних речи. Тачније речено то су, по свој 
прилици, најмање три етлмолошки сасвим различите речи: једна 
би била έλλόν y значењу άγαθόν, γλαυκόν, χαροπόν, друга, ca 
веома колебљивим значењима άφωνον, ταχύ, ένθαλάττιον, ύγρόν, и 
трећа, етимолопжи најјаснија, и иначе иозната, y значењу ελαφον 
νεογνόν. Ова последња јавља ce, као што je познато, већ y Одисеји 
(ποικίλον έλλόν τ 228) и спада y ону, y ‘индоевропским језицдма 
добро познату лексичку групу, којој припадају, поред осталог, 
и бројни зооними (са έλλός од *έλ-νος уп. и наше јелен).

Друга реч y значењу άφωνον, ταχύ много je мање јасна већ и 
стога што јој je значење веома колебљиво, иако ce као епитет за 
рибу јавља већ y Софоклову Ајанту (1297), a y измењеном облику 
έλλοψ већ y Хесиодову Штиту (212), овде, додуше, са још једним 
Еонуђеним значењем „крљуштав”. Значења ένθαλάττιον и υγρόν 
вероватно су ce јавила знатно касније, када je семантика овог 
епитета, и лначе недовољно одређена, сасвим избледела. Јасно je 
да je y овом случају тешко доћи до етимологије, па ce стручњаци 
довијају, покушавајућк да реч објасне полазећи од појединачних 
значења. Тако за значење „крљуштав” читамо код Фриска: прво- 
битни облик ελλοπος од *έν-λοπος, препозиционална бахуврихи 
сложеница са λοπός „љуска, љуспа”1. За έλλός y значењу άφωνος или 
ταχύς нема никаквих тумачења. Ако ce значење „покретан, жив, 
брз, хитар” прихвати као дрвобитно, онда нам ce пружа могућност 
да ову нејасну реч сведемо на онај исти лексемски минимум коме 
припада и познати глагол έλαύνω (<έλα-υν-ος), a који Фриск 
напокон формулише као *el- „стављати y покрет, терати, жлво ce 
кретати”2. То би значило да je έλλός постало од *έλ-νο-ς. Али 
како je ова реч била усамљена y грчком, y овом значењу, лако ce 
могло догодити да временом њено значење постане све мање јасно 
и одређено. '

Трећа реч са значењем άγαθός, γλαυκός, χαροπός за нас je нај- 
интересантнија не само зато што досада, колико нам je познато, 
није тумачена, већ и зато што, према тумачењу које ће овде бити

1 Frisk, Griech. etym. Wörterbuch 500. и Chantraine, Dictionnaire étymolo
gique de la langue grecque 341.

a Frisk, 483; Pokorny, Idg. etym. Wörterbuch, 306.
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дато? показује јасну синестетичку семантичку про-мену од „светао, 
сјајан, бео” према „леп, добар, срећан”, оиакву исту какву срећемо 
код нашег придева блањ (од *bolg- тј. од обазе индоевр. *bhelgh- 
„сјајан, блкстав, светао, бео”), старослов. блањ „добар” насупрот 
летском bal· gern s „белкчаст” и староиндијском bhârgas- η. (<*bhelg- 
os) „блкстави сјај”3. Супротност овом семантичком пару пред- 
ставља пар „таман, црн,? према „зао, рђав, несрећан”, као на др. 
y грчком μέλας „црн, рђав, несрећан5’ Дди алб. mjere ( < *mel-ro-) 
„несрећан”. О овом типу језичких синестесија исцрпније je писао 
X. Кронасер y своме семасиолош&ом приручнику4. Већ овај семан- 
тмчкм моменат захтева, дакле, да значење χαροπός схватдмо као 
старије к, истовремено, указује на правац којим треба поћи y 
тумачењу.

Постоји y грчком једна, не тако малобројна, лексичка група
y коју сдадају не само εϊλη „сунчева топлота, жега” (са варијантама 
εϊλη и έλη), ОДНОСНО ДОр. βέλα (=Ρελα)' ήλιος καί αυγή, ύπό 
Λακώνων Η., γελοδυτία (=.δελοδυτια)· ήλιοδυσία5 и деноминативни 
глагол έλαται- ήλιοΰται, већ и облмк са нулском базом άλέα (άλέα) 
„сунчева топлота55, одн. άλεαίνω „загревам”, άλεεινός „врео”. 
Већ код έλάνη „буктиња” (односно асимилирано έλένη) струч- 
њацм ce не слажу y томе да лм je треба првдружити овој групи6 
и са њом повезати и кме Ε λένη , под претпоставком да je y штању 
једио светлосно божанство, или je треба сасвим издвојити из ове 
групе и повезати са είλέω „окрећем, вијем” (од *uel- „вијем”, 
срп. ваљам”) y значењу „буктдња начдњена од свежња прућа, 
трске”, као синонимно δεταί* λαμπάδες, δράγματα H. y вези са δέω 
„везујем”7. Али без обзира на овај анелатив, који, збогимена Ε λένη  
може да буде значајан, лексичка груна εϊλη итд. прилично je чисто 
издвојена и сводм ce на индоевр. архетип *suel- „полако горетн, 
тињати” (нем. schwelen), какво значење дају и Покорни и Фриск8.

Покушаји да ce овамо сврста и бројна лексичка група σέλας 
„светлост, сјај, зрак”, σελήνη (од *σελασ-να) „месец” зктд. разбијају 
ce о чињеницу да још није нађено убедљиво тумачење за ову шш- 
дијалску сигму, иако сличну појаву, дублету са и без σ, налазимо 
y неаспорно грчкој речи σΰς поред ύς „свиња”. Обично ce ини- 
цијалска сигма y σΰς тумачи утидајем синонимних речи σίαλος и 
σίκα* ύς. Αάκωνες, затим провениеицијом из иеког другог индо- 
евр. идиома, или повезивањем са литв. kiaûle „свиња”9. На сличан

3 Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskog ili srpskoga jezika, Zagreb, 1971 167; 
Pokorny, Idg. etym. Wb. 124;, Њ. Црепајац, Примарне синестесије y  индоев- 
ропском, Зборник Фил. Фак. X— 1, Београд 1968.

4 Kronasser, Handbuch der Semasiologie, Heidelberg 1952, 15.
5 Glosa γέλαν* αυγήν ήλιου свакако иде ca γελεΐν* λάμπειν в. Lj. Crepajac, 

Die Idg. Wortsippe gh/ghel- „hell, glänzend“ im Griechischen und Slavischen KZ 81 
(1967) 189.

6 Тако Hofmann, Etym. Wb. d. G riech., München 1966, 72.
7 Frisk, 481.
8 Idem, 690; Pokorny, 1045.
9 Frisk, 824.
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начин би ce могло протумачити и σ y σέλας, било да ce задржало 
или да ce повратило реституцијом према σείριος „звезда Снријус” 
(уп. и накнадш облик σείρ, σειράς· ό ήλιος καί σείριος [Суд.]).

Даље би ce група εΐλη без обзира да ли иде заједно са σέλας 
или не, могла свести на широко распрострањену индоевр. групу, 
грч. ήλιος лат. söl {*sauel-, *sauol- итд.). Фрискова примедба о 
семантичкој неподударности између σέλας и εΐλη тј. између „сјај” 
и „горети”10 тешко би могла да ce одржи јер таквих семантичких 
веза („сјај, сунце” према „топлота, горети, грејати”)имамо> сасвим 
довољно.

Тако бисмо најзад дошли до решења за нашу глосу: έλλόν y 
значењу άγαθόν, γλαυκόν, χαροπόν кли, тачније, χαροπόν, γλαυκόν, 
άγαθόν улази y лексичку групу εΐλη итд, и своди ce на лексемски 
минимум *suel- са основним значењем ,,сјај” према ,,топлота, 
грејати, горети”. Од другоетепене je важности je ли ова реч обра- 
зована суфиксом -vo- као на пр. речк из истог семантичког поља; 
στιλπ-νό-ς ,,сјајан”, πιλνόν φαιόν Η., περκ-νό-ς ,,шарен”, μόρφ-νο-ς 
,,таман”, όρφ-νό-ς ,,id.”, или суфиксом -ιο- као чктав низ речи исте 
oнoмacиoлoгиje:πελλός „сивкаст, црнкаст”, κιλλός „сив” (<*κελ-νο- 
или од *κελ-ιο).

Међутим суфикс -vo-, како нам убедљиво показује Швицер, 
може да ce смењује са суфиксом -ανο- (на пр. λ ίχνος ,,о5лапоран, 
прождрљивко” y ствари „онај који ce облизује” према λιχανός 
,,кажипрст” тј. „прст који ce ш к е” y вези са λείχω „дижем”11. 
Тако нам ce пружа могућност да и досада непротумачену Хеси- 
хијеву глосу ελανος* ίκτΐνος12 објаснимо на основу исте ономасио- 
лошје какву показује и сама реч ίκτΐνος и велики број орнитонима. 
ίκτΐνος „јастреб” иде наиме са лексичком групом ΐκτις „куна 
златка” и ίκτερος „жутица”13. Али док ce rpyita ίκτερος, ΐκτις, ίκτΐνος 
јаш увек сматра фонетски недовољно јасном, таква ономасиологија 
сачувана нам je y бројним недвосмислено протумаченим примерима: 
од поменутог придева μόρφνος имамо орнитоним μόρφνος „орао” 
или „јастреб55 (уп. и наше изразе сури орао и cubu соко” итд.)., 
χρυσαίετος „златни, краљевски орао”, μελανάετος „црни орао или 
соко {falco fulnusy\ μόρνον είδος άετοΰ καί ξανθός (од *mer- 
„светлуцати, пресијавати ce”), затим φήνη „орао” (од *bhâsncî, 
староинд. bhäsas „птица грабљивица” од *bha-/ *bhd- „сијати, све- 
тлети, појавити ce”). Питаље да ли овамо треба сврстати и орнито- 
ним έλέα „врста дтице певачице”, који je досада тумачен y вези 
са италско-келтским називом за лабуда (лат. olor, староир. elae), 
мора, због недовољно одређеног значења, остати отворено14.

Београд. Љиљана Црепајац.

10 Idem, 688.
11 Schwyzer, Griech, Gramm. 489.
12 Chantraine, 332.
13 B. Groselj, Ziva Antika 6, 236,
14 Frisk, 485 i Chantraine, 334.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Ljiljana Crepajac: έλλόν. άγαθόν. γλαυκόν, χαροπόν.
ένθαλάττιον. ταχύ* άφωνον. ύγρόν. 
ελαφον νεογνόν. Hesych.

In der obigen Hesychglosse haben wir es mit mindestens drei homonymen Wor
ten verschiedenen Ursprungs zu tun, von denen bekanntlich nur έλλός in der Be
deutung „Hirschkalb“ etymologisch vollkommen klar ist. Das zweite Wort gestattet 
wegen der sehr schwankenden Bedeutung „stumm, rasch, Meer (es)-, naß“ keine 
genauere Analyse, nur die Bedeutung „rasch“ macht es wahrscheinlich, daß es sich hier 
um eine -vo- Bildung von der Wurzel *el- „treiben, sich rasch bewegen“ handelt 
(vgl. ελαύνω usw.). Das dritte Wort in der Bedeutung „gut, glänzend“ läßt sich 
aus phonetischen, morphologischen und semantischen Gründen in Zusammen
hang mit der Gruppe εϊλη „Sonnenwärme“, βέλα* ήλιος καί αύγή, ύπόΛακώνων 
Η., γελοδυτία’ ήλιοδυσία usw. bringen. Was die Semantik anbelangt, haben wir hier 
eine typisch synaesthetische Entwicklung von „glänzend, weiß“ zu „gut“, wie 
es im serb. blag „mild, gut“ (aus *bolg-, d.h. aus *bhelg- weiß“, aind, bhärgas- 
„strahlender Glanz“) der Fall ist. Ohne Rücksicht darauf, ob έλλός mittels eines 
-vo- oder eines -io- Suffixes gebildet ist, könnten wir zu dieser Gruppe auch das 
bisher unerklärte Ornythonym έλανος* ίκτΐνος zählen, da diese Onomasio
logie bei den Raubvögelnamen öfters vorkommt (vgl. außer ικτΐνος — Ι'κτις 
„Marder“, Ικτερος „Gelbsucht“ μόρφνος „Adler“ von μόρφνος „dunkel“, oder 
χρυσαίετος, φήνη(< *bhäsn), aind. bhäsas „Art Raubvogel“ zu *bhufbhd- „glänzend, 
weiß“. Ob auch das Ornithonym έλέα „Art (Sing)-vogel“ hierher gehört, muß 
wegen der nicht ganz genau bestimmten Bedeutung unsicher bleiben.


