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ДУХОВНА КУЛТУРА СЛОВЕНА

}' СВЕТЛУ ЕТИМОЛОГИЈЕ:

ЈСЛ. (Х)АЛА

Ц

ИЉ овог рада је презентирање екстралингвистичких (тј. фолклорних и митолошких)
и лингвистичких аргумената у прилог словенској етимологији лексеме (х)ала.
ексема (х)ала са својом разгранатом лексичком породицом карактеристична је за

јужнословенске језике: српско-хрватски (захвата ареал Војводине, Поморавља, источне,
јужне и југозападне Србије, Косова, Црне Горе, а појединачне потврде забележене су
и у Босни и Херцеговини и Славонији), македонски (северна. централна, западна и јужна
Македонија) и бугарски (западна, северна и централна Бугарска). Од Словена су ову реч

преузели Румуни -hala "зао дух, сабласт; бура, олуја; неман, чудовиште; изелица" (Тik

tin 11 278).
Сх. именица ала у РСА је дефинисана као: "крилата прождрљива неман", р1.

tant.

"бабице, нечисте силе које нападају дете и породиљу за четрдесет дана", прен. "онај
који је прождрљив, грамзив", "створење огромне физичке снаге", "олуја с градом, не

погода"l. За буг. хала Геров износи слична значења, али нешто другачијим редоследом:
,јак ветар, олуја", "снажан човек,јунак", "прождрљив човек", "брз, силовит, помаман",
"некакво измишљено биће као змај које тобоже шаље ветрове", "велики змај, господар
неког осоја, планине, великог дрвета, предела", "змај, аждаја", "самовила, вила". У РМЈ

се за мак. ала бележи само значење "аждаја"2.
Сва наведена значења јсл. именице (х)ала могу се свести на неколико општих: "де
мон", "стихија", "прекомерна величина", "снага", "прождрљивост". Глаголске и при
девске изведенице ове именице показују очекивану семантику, уп. нпр. сх. алumu
"грамзити за јелом; давати храну у изобиљу", аловum

impf.
adj. "који има натприродне особине

але; прождрљив; плаховит, бесан, силовит, помаман; јако ветровит" (РСА).

ДО сада је предложено неколико различитих етимологија лексеме (х)ала, две алоrnот

ске иједна словенска (в.

Dukova 1985:46).
Халу као грецизам тумаче Младенов 665, Филипова-Байрова 1969: 169, Ionescu 1976:

84.

Међутим, извођење назива хала из нгрч. xaAa~a ,,град" суочава се са препрекама

и лингвистичке (фонетске) и екстралингвистичке ("реалијске") природе. Прво, иако би
се семантички помак "град"

1

>

,,демон" можда и могао објаснити тиме што хала, по

Забележснс су и потврде са иницијалним х-: хала "митолошко чудовиште, аждаја, змај" (Ниш, БиХ,

Слобоштина у Славонији, Вук НПосл., д. Обрадовић, Стерија, М.Ђ. Милићевић, све грађа РСА), халетuна

augm.
2

реј. "неман" (грађа РСА).

Због ограничености простора нисмо у могућности да презентирамо сав (изузетно богат) дијалекатски

материјал којим располажемо, па се ограннчавамо само на грађу из стандардних лексикографских извора.
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народном веровању, води градоносне облаке и уништава градом усеве (тај помак је
у именовању демона сасвим регуларан и уобичајен), остаје нејасан разлог губљења
завршног слога -~a у словенском облику хала. Друго, грчки фолклор не познаје митско

биће под именомха.л.а~а (Беновска-Събкова

1995:57). Грчка етимологија учврстила се

вероватно због тога што се у истом ареалу као пандан хали јавља ламња, митско биће
готово истоветних карактеристика и функција, чији назив по пореклу јесте грецизам

<

сргрч. л.а.J..Lta, л.аJ..Liа "огромна риба, змај; јак ветар" < стгрч. л.а.J..Lta "чудовиште, стра
шило" (БЕР

3:303; Skok 11 265 s.v. lamnja).
< тур. ala "змија" (Skok 1651-652 s. у. (h)ala; Кnezevic

Турска етимологија речихала

139) такође има своје недостатке. Први и основније тај

што не постоје подаци о старини

поменуте речи у турским језицима, тј. што она практично и није регистрована у реч
ницима (ЭССЯ

8: 13). И сам Миклошич се у свом речнику турцизама ограђује да податак
ala "змија" дугује "ејпет praktischen Kenner des Tiirkischen" (Mik10sich 1887:3).
Други недостатакје то што се турским ala као исходиштем словенског хала не објашњава
иницијалнох- (ЭССЯ l.c.), глас врло постојан у потврдама из оних говора који га чувају.
о речи

Алоглотске етимологије су се временом толико уврежиле да их је безрезервно прихва
тила већина словенских етимолога, остављајући по страни набеђену позајмљеницу хала,
чак и у случајевима када би она могла послужити као паралела неким сродним словенским

облицима.
Једино се у ЭССЯ за именицу хала претпоставља словенско порекло. На основу

низа словенских облика Трубачев реконструише псл. *хаlа/*хаlъ, дериват са дужењем

коренског вокала од

*xoliti,

који се на ие. плану своди на ие.

*ks-o-l-a (ЭССЯ 8:12-13).

Трубачовљеву етимологију подупире Раденковић аргументима фолклористичке
природе. Он, наиме, претпоставља да је назив хала еуфемизам са значењем "мазна, она

која мази" у вези са *xaliti/*xoliti "грепсти, умивати, чистити" > "гладити, мазити", сличан
еуфемизмима за друга митолошка бића, или да је значење назива повезано са неком од

митолошких функција хале (Раденковић

2000:314-315).

Пошто је у питању специфична "реалија" (демон), етимологизација њеног назива
захтева комплекснији приступ. То подразумева сагледавање фолклорног и митолошког
контекста у оквиру којег овај демон егзистира и функционише.
у словенском фолклору не постоји јасна нити јединствена представа о спољашњем
изгледу хале. Негде се хала замишља као невидљиво биће које живи у ваздуху, вировима

и језерима. Она се не може видети, али се може чути. Када се навуку црни облаци, ала
пишти пред њима (Зечевић

1981 :62).

у описима се хала ипак најчешће везује за в е т а р, о л у ј у, градоносне облаке.
Она је "некакво црно и страшно биће у виду ветра које убија људе својим дахом"

(Бољевац), "црни ветар који иде земљом. Где год прође, мора да духне вијор, који врти
као сврдао" (Хомоље), "хала је онај силни ветар који носи све пред собом и доноси

велику пустош" (Самоковско, Бугарска; све СМ s.v. хала), "о г р о м н о, тамно као облак
биће, јак вихор који уништава све унаоколо" (околина Књажевца), "вихор који чупа

дрвеће с корењем и руши куће" (бугарски Банат), уп. иПироmска хала "ветар који доноси
градоносне облаке из правца Пирота према Софији", Тимочка хала "источни ветар који
дува од Тимока на запад, према Ре сави" (Плотникова

2000:245-246).

Према другим представама хала има изглед з м и ј о л и к о г, з м а ј о л и к о г б и
ћ а. Она је "велика змија која реп спушта до земље а главу крије у облаку" (Косово),
"змијолико биће с коњском главом" (околина Лесковца), "велика и груба змијурина с ве
ликим крилима" (Левач), "змија троглавкиња"; хале су и "огромне морске звери које

Духовна култура Словена у светлу етимологије: јел. (х)ала
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изазивају таласе и једу људе" (Карнобатско, Врачанско, Плевенско, Бугарска). Када смук
доживи

40 година постаје хала и више не живи
l.c.).

на земљи него на небу и звездама (зап.

Бугарска; све СМ

Будући да сехала најчешће поистовећује сајаким, олујним ветром, на митолошком
плану њене карактеристике и функције најпре треба поредити са карактеристикама
и функцијама словенских демона непогоде, пре свега ветра и вuxора (в. СД

вихрь;

Dukova 1984:14-17;

Плотникова

2001).

s.vv. ветер,

Овде ћемо као илустрацију навести

неколико сх. и рус. потврда које својом семантиком сведоче о типолошком паралелизму

појава 'хала' и 'ветар': сх. ветрушка "в и х о р; в и л а која, по народном веровању,
покреће вртложни ветар" (Заглавак, РСА), ветрен "с и л о в и т, помаман, плаховит,
необуздан" (Херцеговина, РСА), вљетровит "м а х н и т, л у д; необуздан, плаховит"

(ускоци, Станић), ветријем "љутити се, б е с н е т и" (Пирот, Живковић); рус. дијал.

Bixop "в

и х о р; н е ч и с т а с и л а која као да се налази у вихору", вiхорный "митско

биће", вјхорь "нечисти дух" (СРНГ).
Посебну пажњу заслужује паралелизам 'хала' : 'вила' (в. СД s.v. вила; Dukova
1983: 12-17). Прво, оба демона су јужнословенска (хала искључиво, а вила се делимично

јављајош само код Словака)3. Друго, иако се међусобно разликују по својим појавним
облицима (хала = зооморфно биће, вила = антропоморфно биће), хала и вила су онто
лошки истоветне појаве. Наиме, на балканскословенској територији представе о ветру
и вихору везују се и за митолошка бића типа вила, самовила, самодива (Родопи, Пирин,

Македонија, делом зап. Бугарска и ист. Србија, Јадранска обала), док се у западнобугар
ским областима неретко преплићу представе о ветру-самодиви и ветру-хали (Плотникова

2000:248-249).

У Скопској котлини постанак ковитлаца ветра објашњава се тиме што

се горе у висини туку виле, а од њихове силе постају ветришта. Мак. ветришта и само
виле су идентични појмови. Буг. самовила, самодива рађа се у вихору, има његов облик,

лети, крије се у њему. У Самокову демонска бића вuxрушки скоро да су исто што и са
модиви, самовили, али док су самодиви лака и невидљива бића

-

вuxрушки су праве

хале: оне фијучу и савијају се, и тешко ономе ко се нађе пред њима (Плотникова

2001).

И најзад, индикативан је и творбени паралелизам самих назива хала и вила (в. ниже).
С обзиром на представе о хали као о змијоликом и змајоликом бићу, овај демон се
мора посматрати и у контексту 'змије' и 'змаја'. Митски карактер змије у јсл. фолклору

у много чему је заснован на архаичној слици света, карактеристичној за аграрна друштва.
Змија је медијатор између света живих и света мртвих, веза са прародитељима. С друге
стране, она оваплоћује идеју цикличности и вечног обнављања природе (Беновска

Събкова

1995:41). Змија је амбивалентан лик, а њена симболика је дубоко дуалистичка.

Она у себи спаја антагонистичка начела и елементе: вода - ватра, месец - сунце, живот

-

смрт, мушко

-

женско итд.

(id. 46).

Хала је са змијом повезана низом заједничких

особина, али и непосредно, кроз представу 'хала = велика змија'. Хала наслеђује и развија
негативну страну дуалистичког лика змије

(id. 94).

И симболика змаја у највећој мери

израста из симболике змије. Фолклор јужних Словена специфичан је по третирању змаја
као митског заштитника рода, што је непознато осталим европским фолклорним тра

дицијама (id.

159-160). Упоредо са чувањем ове првобитне, архаичне представе о змају,

развија се и поимање змаја као штеточине. Основа оваквог раздвајања лежи у схватању

да постоје "свој" и "туђи" змај - први брани земљу и усеве, а други их уништава. Иако

3

Реч је књижевним путем из јужноеловенеких језика пренета и у чешки (Maehek 689-690 s.v. vfla).
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је хала, према народним веровањима, противник змаја, она му је блиска по свом
чудовишном изгледу (многоглавост, гигантске размере, змијско тело, крила, способност
летења). Хала је женска, негативна хипостаза змаја. Она је изразито демонски лик, који
припма типу митских господара стихија

(id. 50-51).

Трубачов је с правом посумњао у алоглотско порекло именицехала и претпоставио
њено псл. исходиште. Вредност његовог налаза, међутим, умањена је тиме што је на
исти етимон свео читав низ облика који су, можда, генетски сродни на једној дубљој

равни, али се на псл. нивоу међусобно веома разилазе у погледу семантике4 . У оквиру
одреднице *хаlа/*хаlъ

«

*ХОШј) требало би, по нашем мишљењу, да остану само облици

са значењем "нечистоћа, прљавштина", ,,(стара, изношена) одећа", "јефтина ствар"

(детаљније о томе в. Петровић

1994; ОС s.v. халumu), док би за оне са значењем "чудо
- требало

виште", "олуја", "снажан човек", "висок човек", "прождрљивац", "пламен"
потражити друго лексичко окружење.

Трубачов је, додуше, већ у самој одредници *хаlа/*хаlъ указао на апофонску везу
псл.

*xal- : *sal-

(по нашем мишљењу релевантну за разматрани проблем), али је није

даље елаборирао. Стога ћемо овде упоредити континуанте псл.

*xal- : *sal-, јер сматрамо

да се управо у њиховом семантичком паралелизму крије кључ за разумевање јсл. (х)ала.
Од посебног значаја је чињеница да јужнословенско хала, чији семантички дијапазон

обухвата значења: ,,демон", "стихија", ,,прекомерна величина", "снага", "прождрљивост",
има потпуне формалне еквиваленте на самом словенском северу, где се фрагментарно
очувало значење "прекомерна величина", уп. каш.

чешће

oxala т., [.

xala

т. "мушкарац високог раста",

"човек или животиња огромног раста",

oxala

и

xala

"било која ствар

великих размера (зграда, мрежа, превелико одело)" (SEK 11 278)5. Исто значење очувано
је и у рус. дијал. облицима охалuсmый "велики" и охальный "сувише велики" (СРНГ).
Значење "ПРОждРљивост", такође карактеристично за континуанте псл. *хаl-,очувало
се у укр. халус "сладокусац; прождрљивац", халуслiвuй "похлепан, лаком", халуснuця
"она која лакомо једе" (СБГ), уп. и рус. нахалкаmься експр. "много појести; напити се",
схалкаmь "појести, пождерати" (СРГСУ; Фасмер

IV 218

глагол халкаmь третира као

ономатопеју), сх. схалumu "појести, смазати" (Сјеница, усмено Ј. Влајић-Поповић)6,
чеш.

chalovat ,јести" (Machek 195

сматра нејасним).

Значења "прекомерна величина" и "прождрљивост" заправо су секундарна у односу
на основно значење "стихија = демон". Стога се потпуна слика о овом етимолошком

гнезду стиче тек кад се узму у обзир каш. континуанте псл. *sal-: sal ,ј а к в е т а р": Сё
sal pyevstaje, со daхё zrive, vrоtбта ti'aske i 1ёзi zvrece, stari lёзе тOVот, ze to pes yeselel.;
"б е с н ило", "манијакално стање, лу дило", zaSalec "почетидувати (о Beтpy)",salinc
према старим веровањима "м о р с к и ђ а в о који живи на северном полу на морском

дну". Sa!inc се најбоље осећа у морским дубинама испод северног пола. Кад год излази
на површину воде да се купа изазива страшан sal "буру", претварајући цело море у јед
ну велику пену.; риб. "врло јак ветар, нарочито североисточни"; према народном

веровању "в а з Д у ш н и к о в и т л а Ц који је изазвао ђаво": Sеliб.с leci.; "психички

4

Уп. коментар дат поводом ЈСаШ. хаlа (SEK II 278).

5 Аугори сматрају да је у питању експресивна реч нејасног порекла, указујући на њену везу са чеш.
chaltiт ,,лењ младић" или са узвицима типа

chala!, hala!, halu-palu.

Такође упућују на каш. облике ахаја

и хаја "висок човек, грдосија", које тумаче као резултат фигуративне употребе каш. хаја "грана, прут"

II 276).
6 Ово би могао бити деноминал од (х)ма, уп. горе мити, алн и самостални глагол.

(SEK
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оболео човек који добија нападе беса"; "мах, Harao човек", ,bllinga "снажан ветар, yparaн;
вејавица; риб. морска обала на месту где до ње долазе и од ње одлазе таласи", sa/ota

"врло снажан ветар", јаЈа "краткотрајна киша":

Jedna ваlа za drёgQ јiзе. (Sychta)7.

Једно од основних значења псл. *sal-, реализовано свуда сем у јсл. језицима, јесте
значење "беснети, лудовати", уп. рус. ШШlimь, ШШlеmь, ШШlЫй, блр. ШШlець, ШШliць,
укр. ШШliтu, ШШlенuй, ПОЉ. szalec, szalony, каШ. salec, Si110ni итд. (Фасмер ЈУ 399). Иако

се на словенском југу реализује углавном значење "шалити се", ипак и ту има облика са
значењем "луд", уп. сх. ШШlUН "човек мало чудан, чудног понашања и памети", ШШluнка
"жена чудног понашања и памети", ШШluнкасm "чудан у понашању (у вези са памећу)"

(Чачак, грађа РСА). Индикативан је и паралелизам облика посведочених у јарославском
говору, уп. рус. ОШШlеmь "полудети, шенути памећу": Закрыла рано въюшку, ошалела.

= ОХШlеmь

"id.;

осетити вртоглавицу: Ой, как я сеroдня от печки охалела. Она опятъ

охалела, слабая сердцем.; постати груб, дрзак, разбеснети се" (ЯОС).
На основу изложеног материјала могло би се претпоставити да се ПСЛ. *xal-/* sal-

специјализовало за изражавање с и л о в и т о с т и 8 , Ж е с т и н е, п л а х о в и т о с т и,

м а х н и т о с т и с т и х и ј е 9 , затим и с а м е с т и х и ј е (која се према народном
поимању изједначавала са Д е м о н о м који је изазива)IО, а да су се из тог основног
значења развила и сва остала: "бес", "лудило", "прекомерна величина"", "про
ждрљивост"12.
Даје овакав семантички развој сасвим легитиман, показује и дијапазон значења СХ.

бес, бijес "н е ч а с т и в а с и л а,
немирно дете;

Bpar,

ђаво; помаман, необуздан коњ; несташно,

о л у ј а, н е п о г о да", "б е с н и л о", "страст, помама за нечим",

"љ утина, гнев, јарост", "с и л и н а, распомамљеност; с н а г а, бујност, једрина", бесан,

бuјесан "који је оболео од беснила, побеснео; који има напад лудила, суманут, махнит:
у бесног човека ушли су зли демони, беси.; врло љут, разјарен; обестан, осион; силовит,

7

С обзиром на већ поменути паралелизам каш. облика (o)xala и (о)хаја "човек огромног раста", овој

породици речи могли би се прикључити и каш. хаја "мећава, вејавица", "ураган, бура", хај "мећава, вејавица,
снег са кишом", словињ. хај "снежна мећава"; пољ. из ХУН в.

chaja, haja

"свађа; олуја, мећава", дијал.

chaja

"нагле атмосфсрске појаве: мећава, вејавица, снежна бура; снег с кишом; нагла, краткотрајна олуја", "свађа,

тучњава"

(SEK II 276),

као творбено другачији еквивалеитијсл. хала "олуја". Наведене каш. именице тумаче

се као девербали од каш. хајас "падати, сипати (о снегу, о снегу са кишом)" које се, пак, сматра ономатопејским
глаголом

(SEK II 277).

8 Уп. рус. 6?алом, охало.м

adv. "врло јако, интензивно (лити)" (СРНГ), блр. нахальнЬ/ "велики, јак": Як

пашоу таки дошч нахальны. (СПЗБ).
9

Како је и ватраједна од стихија, сасвимје могуће да сх. именицахала "пламен,јара, топлота": Маклен

даје најбољу халу. (ЭССЯ

8:12 s.v. *xala), заједно са глаголом ошалити "огрејати нпр. руке трљајући их над
RJA) припада континуантама псл. *xal-I*sal-, уп. можда и рус. шаяться "силно
пламтети" (Фасмер ЈУ 417 s. у. шаять). Као семaнтJlЧК)I паралелу за везу значења "непогода" : "ropeтн" уп.
пољ. дијал. chиjawa, chиjawica "снежна бура, вејавица; слora, CIWII8Н ветар С кишом": сlщjае sif,j8ID ropcти,
снажно пламтети, буктати" (SEK Н 292 S.V. хёјас).
с'.
10 "Природне појаве као што су киша, поплаве, гра.1( JIIOIt1IQJI . . . . . . . . . . . . . llll . . . .pasllOja RRCY
ватром" (село Читлук у Босни,

могли рационално да објасне, пошто још нису познавали закоllИl'Qlml 1'.........'8

,JI....e ka-ОВйМ noјавама

управља нека непозната сила или биће које их изазива ",э8у&:'l81lЉa'.':~ 'IICШoIf1l

mje људима може
бити наклоњено или не. У персонификацији природних СИЈЈа ЈЕОје 11118ДajJ/....... облицима тих појава људи
су замишљали да свака од тих сила има свога духа који утиче ва Њеио noиamаље" (Зечевић 1981:51').
II О међусобној повезаности значења "непогода" и "преmмepва величина" сведочи нпр. сх. слота ,,киша

са снегом; крупан човек (Ваљево, усмено А. Лома)", уп. и слотиња "крупна али млитава особа" (средња
Колубара, грађа РСА).
12 Уп. израз јести као мећава "сувише брзо, халапљиво јести" (РСА)

веза између значења "невреме, непогода"

(=

(= 'јести као ала'), у којем се види

'демон') и ,јести, бити прождрљив".
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помаман, необуздан, жесток; ватрен, одушевљен; једар, бујан, снажан, кршан; гојазан,

пун, дебео; врло велики, п р е т е р а н о в е л и к и" (РСА)\3.
Као важну паралелу поново треба поменути лексичку породицу изведену од псл.

основе *vi-l-, у којој се такође реализују наведена значења: сх. вИла "натприродно женско
биће (тј. д е м о н); брза и лепа кобила (ређе коњ)" (РСА), пољ.
у дрвету"

(SJP); буг.

вила "б у ра, о л у ј а"

Wil "демон који живи
(Koseska 1972:12), сх. вилuшта р1. "в и х ор":

Кад узврте вилишта, ја рекох све однесе. (Сиринић, РСА), мак. самовила "вихор"

(Плотникова 2000:248)14, буг. самовила "вила; вихор" (Геров), само вила ,јак ветар"
(Родопи, Стойчев

1970);

сх. виловит "који има натприродна својства и моћ, каква се

приписује вилама, волшебан, чаробан; зачаран, уклет; вилински; с и Л о в и т, помаман,
плаховит, необуздан" (РСА), виловит "плаховит": Ово је лито право виловито

- мало,
wil, wily, wiloH: "будалаштина,
глупост, лудост; глуп, луд поступак", wila (szalawila) "будала, глупак, лудак", wilowac,
wilac, wilac, wilic "лудовати, махнитати, губити главу, разум, глупирати се, правити од
себе будалу" (SJP); сх. вилен "настран; с у м а н у т, м а х н и т" (РСА), виленити,
мало, па наиђе олуја. (бачки Буњевци, PeiclВaclija); пољ.

вилењети "б е с н е т и,

махнитати" (Банија, РСА), буг. вилен "снажан, неукротив",

вилнея "беснети, лудовати" (БЕР
Подсећамо да за

*vila

1: 147-148) итд.15

постоје два конкурентна тумачења (уп.

Dukova 1983: 15-17).

Прво полази од семантике беса, махнитости и изводи овај назив од ие. корена *меј- који

је у вијати "гонити", и које је у сагласности са сх. акцентом вила, јер он претпоставља
кратак дифтонг у коренском слогу. Друго се позива на везу вила са атмосферским

појавама и своди њихово име на корен са дугим дифтонгом *мёј- који је У вејати, јек.
вијати

<

*вliјати, но у том случају очекивао би се сх. нагласак *вила. Ако се прво

тумачење и узме за вероватније, не може се превидети чињеница да сх. називи за

атмосферске појаве типа вијалица "вејавица" на чисто екавском подручју сведоче о
укрштању ова два корена, иза кога вероватно стоји потреба да се подвуче интензитет и

демонски карактер тих појава.
Што се тиче образовања

*xala,

дилема је да ли ту имамо именски суфикс

поименичење у женском роду глаголског придева *хаlъ од

своје аналогије у *sаlъ-јь : *sala (*sajati), можда и *vi!ъ-јы 6

-la или
*xajati (*xati) што би имало
: *vi!a (*vijati), даље *tаlъ-јь

: *tajati итд. Примери као талити, шалити се очитују да су онда те партиципске основе
могле бити полазиште даље глаголске деривације.
Из свега изложеног може се закључити да је назив хала с л о в е н с к о г п о р е к л а,

тј. даје образован из словенских творбених средстава. У прилог томе говоре деривати

псл.

*xal-I*sal-,

посведочени широм словенског простора, који са јсл. лексемом чине

13 Међусобна повезаност наведених значења потврђује се и на Фолклорном материјалу. Тако, нпр.,

описујући спољашњи облик ветра Словени истичу његове велике усне, иадувене образе, в и с о к р а с т,
с н а

r

у.

Ветрови који изазивају болести код Срба се зову: зли ветрови, б е с н и

ветрови, в и л с к и

ветрови, смућени ветрови. У Пирииском крају диви, бесни ветрове и самовилски ветър сматрају се узроцима
б е с н и л а (в. Плотникова

2001).

Уп. мак. ветришта pl. "виле" (Велес, Reiter 1964).
15 Уп. и сх. вуа "приказа, авет", израз божија вија "слаба, мршава, бледа женска особа" (Хрватска,

14

Косово, РСА); пољ.
каш.

vija

wija "мећава зими,

"мећава, вејавица", ишчезло

вејавица са снегом, градом, кишом, ветром чак и у лето; ветар"

vijovka (Sychta),

(SJP),

сх. вijалица "олуја, јак ветар" (Пирот, сред. Тимок,

Ниш, РСА).
16

т р а,
гору,

Уп. сх. придев вили уз именицу ветар (у значењу "епилепсија") у басми: Дунула су девет в и л а в е

/ девет горе поломише, / девет воде пресушише. / Пресретоше Марка ДУовити, / откршише грању
/ ударише Марка по таву, / таву потрошише, / ум занесоше, мозак попише (Тимок, Динић 1988).
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једно етимолошко гнездо. Ово гнездо треба раздвојити од облика груписаних око псл.
*хаlаl*хаlъ "нечистоћа",

*xalatil*xal 'ati, *xoliti (в. ЭССЯ). У питању су или двахомонимна

гнезда (што је мање вероватно), или се ради о раном семантичком диференцирању исте
основе, КОЈе Је водило одвајању и осамостаљивању лексичких породица.
С обзиром на семантички потенцијал псл.

*xal-I*sal-,

а и на основу народних

представа о хали као о вихору, олуји (које су, по нашем мишљењу, архаичније), могуће
је закључити да је хала првобитно означавала непогоду, стихију, а паралелно с њом

и демона. Специфичност узајамне везе 'демон

-

стихија' не укључује само представе

о демонским облицима непогода, него се непогоде поимају и као испољавање активности
митских бића, сфера њиховог боравишта, начин њиховог кретања, средство које преноси
болест, штету. CXBaT<tЊa о демонима и стихијама често се не раздвајају (в. Плотникова

2001).
Могло би се претпоставити да је митски лик хале као змијоликог, змајоликог бића
настао тек пошто су се Словени доселили на Балкан. Он је вероватно израстао из меша

вине са веровањима која су Словени затекли у новим пребивалиштима. Многобројне
варијанте облика овог митског бића говоре да веровања у овог демона нису била уједна

чена (Зечевић

1981 :67). Слично становиште дели и Беновска-Събкова, која сматра да су

се схватања о хали формирала током средњег века, у процесу сударања и мешања два

митолошка система

-

балканског и словенског. Управо је представа о "туђем" змају

(в. горе) послужила као основа да се кроз сложен процес синтезе негативних карактери
стика змије и локалних старобалканских представа о страшним и крвожедним женским

демонима формирају ликови хале (иламње) као митских штеточина и опасних бића. На
формирање изразито негативног лика хале вероватно је утицало и хришћанство (Бенов
ска-Събкова

1995:94-95).

Литература
Беновска-Събкова

1995 -

Беновска-Събкова М.: 3меят в българскuя фолклор, София (друго фото-

типско издање).

БЕР

Български етuмологuчен речник, София

-

Геров

-

Динић

1971-.
1975-1978

Геров Н.: Речник на българскuя език, София

1988 -

(репринт).

Динић Ј.: Речник тимочког говора, "Српски дијалектолошки зборник",

XXXIV,
7-335.
Dukova 1983 - Dukova U.: Die Bezeichnungen der Diimonen јт Bulgarischen, "Linguistique ba1kanique", XXVI/4, Sofia, 5-46.
Dukova 1984 - Dukova U.: Die Bezeichnungen der Diimonen јт Bulgarischen, "Linguistique balkanique", ХХУIII2, Sofia, 5-50.
Dukova 1985 - Dukova U.: Die Bezeichnungen der Diimonen јт Bulgarischen, "Linguistique ba1kanique", ХХУIII/2, Sofia, 5-62.
ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков, Москва 1974-.
Живковић - Живковић Н.: Речник nиротског говора, Пирот 1987.
Зечевић 1981 - Зечевић С.: Митска бића српских nредања, Београд.
Ionescu 1976 - Ionescu АЈ.: Emprunts grecs dans lа terminologie mytholoqique des langues balkaniques, "Revue des Etudes sud-est europeennes", 1411, Bucure~ti, 79-87.
Кnezevi6 - Knezevi6 А.: Die Turzismen јn der Sprache der Kroaten und Serben, Meisenheim ат Glan
1962.
Koseska 1972 - Koseska W.: Bulgarskie slownictwo meteorologiczne па tle оg61nоslоwiШ1skiт, "Prace
J«zykoznawcze", 63, Wroclaw.
Београд,

82

МАРТА БЈЕЛЕТИЋ

Machek - Machek У.: Etymologickf slovnikjazyka ceskeho, Praha 1968.
Miklosich 1887 - Miklosich F.: Die turkischen Elemente јn des sudost- und osteuropiiischen Sprachen,
Wien 1887.
Младенов - Младенов с.: Етимологически и nравоnисен речник на българскuя книжовен език,
София 1941.
ОС - Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ, Огледна свеска, Београд 1998.
PejclВacljja - Рејс М., Васlјја G.: Recnik backih Bunjevaca, Novi Sad - Subotica 1990.
Петровић 1994 - Петровић С.: Сх. аљкав "неуредан", "Зборник Матице српске за филологију
и лингвистику", ХХУIIII-2, Нови Сад, 461-468.
Плотникова 2000 - Плотникова А.А.: Мифологuя атмосферных и небесных явлений у балканских
славян, "Славянский и балканский фольклор", Москва, 243-258.
Плотникова 2001 - Плотникова А.А.: Демонски облици ветра у веровањима јужнux Словена,
"Расковник", 101, Београд (у штампи).
Раденковић 2000 - Раденковић љ.: Митолошкu становници вода, Даница. Српски народни
илустровани календар за годину 2001, Београд, 310-316.
Reiter 1964 - Reiter N.: Der Dialekt von Titov-Veles, Berlin.
ЮА - Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I-XXIII, Zagreb 1880-1976.
РМЈ - Речник на македонскиот јазик, Скопје 1986.
РСА - Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд 1959-.
СБГ - Онишкевич М.Й.: Словник бойкiвських говјрок, КИIВ 1984.
СД - Славянские древности, 1, Москва 1995.
SEK - Borys W., Popowska-Taborska Н.: Slownik etymologiczny kaszubszczyzny, Warszawa 1994-.
SJP - Slownikj'izyka polskiego, I-VIII, red. Ј. Karlowicz, А. Kryilski, W. NiedZwiedzki, Warszawa
1900-1927.
Skok - Skok Р.: Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I-IV, Zagreb 1971-1974.
СМ - Словенска митологија. Енциклоnедијски речник. Редактори с.М. Толстој, љ. Раденковић,
Београд 2001.
СПЗБ - Слоунiк беларускiх гаворак nауночна-заходняй Беларусi i яе nаграничча, 1-5, Мјнск 19791986.
СРГСУ - Словарь русских говоров Среднего Урала, Свердловск (Екатеринбург) 1964-1996.
СРНГ - Словарь русских народных говоров, Москва - Ленинград (Санкт-Петербург) 1965-.
Станић - Станић М.: Ускочкu речник, 1-2, Београд 1990-1991.
Стойчев 1970 - Стойчев Т.: Родоnски речник, "Българска диалектология", У, София, 152-221.
Sychta - Sychta В.: Slownik gwar kaszubskich па tle kultury ludowej, I-VП, Wroclaw 1967-1976.
Тiktin - Tiktin Н.: Rumiinisch-deutsches Worterbuch, I-Ш, 2. iiberarbeitete und erganzte Auflage уоп
Р. Miron, Wiesbaden 1986-1989.
Фасмер - Фасмер М.: Этимологический словарь русского языка, I-IV, Москва 1986-1987.
Филипова-Байрова 1969 - Филипова-Байрова М.: Гръцки заемки в съвременнuя български език,
София.
ЯОС

-

Ярославскuй областной словарь, Ярославль

1981-.

