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Известно е предложеното преди време мнение че тохарското название на бог Индра е в
тох.(б) ylaiñäkte, тох.(а) wlä(m)ñkät, е получено от съединяването на думите “цар+бог” (вж. Sieg
– Siegling – Schulze 1931: 230, Krause – Thomas 1960: 116, Thomas 1964: 144, van Windekens
1976: 554). Това предложение се основава на мястото на Индра в индийския пантеон и
откритите тохарски изрази като: в тох.(а) “ñäkci wäl wläñkät” – “божественият цар Индра”,
“wlāññäktäşş aci ñäk[c]i(ñi) lās” – “на божествените царе водени от Индра” (Sieg – Siegling –
Schulze 1931: 230), както и епитетите употребени за Индра: в тох.(б) “ñäktemts saswe” –
“властелинът, господарят на боговете”, и “ñäktemts walo” – “владетел, цар на боговете” (Thomas
1969: 236, fn. 5).
От друга страна, остава неясно дали първият член на този израз, в тох.б) ylai-, тох.(а)
wläm, отразява един пратохарска форма и ако е така, как тази форма се вписва в парадигмата
на думата “цар” (им.пад.ед.ч. тох.(б) walo, тох.(а) wäl, род.пад.ед.ч. тох.(а,б) lānt).
Нека хвърлим един бърз поглед на други такива думи: в тох.(б) ñäkte, тох.(а) ñkät. Те са
често срещани в тохарски названия на “местни” божества: в тох.(б) kau(m)ñäkte, тох.(а) komñkät
– “слънчев бог или бога Слънце”, me(ñ)ñäkte, тох.(а) ma(ñ)ñkät – “лунен бог (богиня)”, тох.(б)
kemñäkte, тох.(а) tkamñkät – “богинята Земя” и в имената на боговете заимствани от Индия: в
тох.б) bramñäkte, тох.(а) bram ñkät, pram ñkät, род.п. pramñäktes – бог Брахма, в тох.(б) kāmñäkte
– бог Кама, в тох.(б) mārñäkte, тох.(а) mār ñkät – бог Мара, тох.(б) pūdñäkte, pañäkte, тох.(а) ptā
ñkät – бог Буда. Като цяло, думата ñäkte/ñkät, не е задължителна за изписване имената на
божествата, с изкл. на названията pūdñäkte, pañäkte, ptā ñkät – бог Буда и ylaiñäkte, wlä(m)ñkät –
цар-бог. (Thomas 1969)
От важно значение е че названията съдържащи думата ñäkte/ñkät, са сравнително по-нови
по поризход. “Изглежда че това словосъчетание се запазва до по-късно време” (Winter
1987:309).
Що се отнася до семнатиката на ñäkte/ñkät, тя по скоро не означава само “бог” а и
“божествен”, напр. в тох.(б) yäl ñäkte – божествена газела (божествен елен). Интересен е
начинът на предаване на името на индийския бог Карма, в тох.(б) yāmor ñäkte, тох.(а) lyalypu
ñkät – “работа Карма + бог”. Карма – богът на съдбата, в санскрит kri – правя, в тох.(б) yāmor –
работа.
Важна стъпка към изясняването праисторията на тох.(б) ylai-, тох.(а) wlām, прави Winter в
последната си работа, посветена на тохарското понятие ñäkte/ñkät (Winter 1987). Той посочва
няколко примера на кореспонденция на суфикса в тох.(б) –ai, тох.(а) ān и доказва техния
произход от пратохарската форма -*aņ > преминала в тох.(б) –ai. Това правило ни позволява
да реконстроираме изходната форма на тох.(б) ylai и тох.(а) wlām – пратохарската *w'əlan, с
палатизация на началното w', преминало в тох.(б) y и тох.(а) w. Пратохарската форма отговаря
на протоиндоевроп. < *ůelΉ-n(t-s). Това обяснение преполага окончателната позиция на пратох.
*w'əlan, и комбинирането му с ñäkte/ñkät.
Уинтър не приема реконструкцията с начална “–е” съдържаща сричка, а приема че *w'ə е
стара форма на звателен падеж в пратох. *wlan(t) и за да обясни нетипичното начало на думата
и в двата езика, приема че началното wl- е съхранено под влияние на имен.пад. единствено в
тох.(а) в имен.пад.ед.ч. wäl – владетел, цар, докато в тох.(б) преминава в y-, ylai – владетел.
Това решение обаче е незадоволително поради няколко причини.
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Първо тази асимилация *wlai- > ylai- много по-вероятно е изключение от правилото, а не
както твърди Уинтър. ако беше така то в източния тох.(а) трудно би изпаднало *w- във формата
в род.п. lānt и би трябвало да очакваме форма *wälān, както и във всички случаи на
производните на lānt- / lāñc-.
Второ, не можем да бъдем сигурни в съществуването на звателен падеж, тъй като той не е
фиксиран в тох.(а), така че трудно може да приемем оцелели рефлекси от този падеж. С
изключение на словосъчетанието в тох.(а) wlāmñkät, Уинтър приема за оргинален зв.пад.,
формите в им.пад. ptāñkät, pättāññäkät,род.п.ед.ч. ptāñäkte, ptāñkte, pättāñäkte – Буда. Той смята
че “-āññ във формата (тох.а) pättāññäkät, би могла да обасни формата wlāmñkät, но други
примери с едно –ñ- едва ли могат така да се обяснят. Може да се предполага че “-ā” в тох.(а)
точно отговаря на “-a” в тох.(б) като суфикс за звателен падеж. Ако е така, заемката на името
Буда би трябвало в тохраски да се придаде с “-о”, което обаче не се наблюдава. Ясно е че като
се приеме за стар зват.пад. първата сричка на ptāñkät, се получават сериозни затруднения.
Изглежда може да се приеме влияние при тох.(а) wlāmñkät, на единчното –ñ-, за формите когато
–ñ- е пред съгласна. (род.п. pättāñäkte – ptāñkte, в косвен пад.за съвместимост или комутатив,
ptāñäktaşşäl – ptāñktaşşäl, ptāñäktac - ptāñktac.).
И накрая съществуването на звателен падеж като първа сричка в името не е позната в
индоевропейските езици. Затова с оглед на реконструкцията на звателния падеж във формите
ylaiñäkte/wlä(m)ñkät, трябва да се търси друго решение.
Като се има предвид казаното по-горе изглежда че, тох.(б) ylaiñäkte и тох.(а) wlä(m)ñkät
отразяват пратохарската ф-ма *w'əlan, която се явява оргиналното тохраско понятие за
владетел, цар. Този звателен падеж е запазен в рамките на пардигмата само в стандартни фрази,
напр. като в латинското pater familiаеs. Фонетичната и семантична страна на това решение са
безупречни, демонстриращи промените в именителния падеж, сравнени с тези в
протоиндоевропейски, съгласно Pedersen (1941) и Kortlandt (1988):
падежи
им.п.ед.ч.
косвен
пад.ед.ч.
род.п.ед.ч.

тох.(б)
walo

тох.(а)
wäl

пратохарски
*wəlo < *wəl

протоиндоевроп.
*ůlH-ōn(t-s)

lānt
lānte

*lant < *wlant
*lante < *wlante

*ůlH-nt-m
*ůlH-nt-os

им.п.мн.ч.

lāñc

lānt
lānt
lāñc,
lāmş

*ůlH-nt-es

косв.п.мн.ч.
род.п.мн.ч

lāntäm
lantamts

lāñcäs
lāñcäşşi

*lañc < *wlan't'
*lantəns <
*wlantəns
?

*ůlH-nt-ņs

Всички производни на тази дума, се основават на главната форма в тох.(а,б) lānt, тох.(б)
lāntsa, тох.(а) lānts – кралица, царица, владетелка (ж.р.) < *ůlH-nt-īH2, в тох.(б) lantuññe, тох.(а)
lāñci – царски, владетелски, тох.(б) lantuññe, тох.(а) lāntune – владетелско достойнство,
суверенитет.
Запазеното начално “w-” в тох.(б) walo, тох.(а) wäl, показва че “*ļ” преминава в гласна в
имен.п.ед.ч. с ларингеален изговор, и в съгласна в останалите пад. Подобни примери в
староирландски flaith (ж.р) и later (м.р.) – лорд, владетел.
Също крайното дълго пратохарско “*ō” в имен.п.ед.ч. се променя задължително пред –ntс което се образуват причастия. Точната причина за удължаването на гласната едва ли може да
се проследи, тъй като причастияна са били доста преструктурирани в тохарския, в сравнение ос
ост.индоевроп.ез., но при думата walo се откриват (визвестните ни текстове) три причастия с
подобна флексия:
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1.
2.
3.

в тох.(б) косв.п.ед.ч. erkent, род.п. erkeñcepi, имен.п. erkenta – черен, в тох.(а)
им.п.мн.ч. arka(m)ş, косв.п.мн.ч. arkañcäs;
в тох.(б) им.п.ед.ч.м.р. kartse, ж.р. kartsa, косв.п.м.р. krent, ж.р. kartsai – красив,
тох.(а)им.п.ед.ч.м.р. kāsu, obl.m.krant, f. kräntsām;
в тох.(б) им.п. ед.ч. po, косв.п. po,им.п.мн.ч.м.р. poñc, ж.р. ponta – всеки, цял,
тох.(а) им.п.ед.ч.ж.р puk, косв.п.м.р. poñcäm, ж.р. pontsām,им.п.мн.ч.м.р. poñsā ж.р.
pont.

Следва да отбележем че при формите в тох.(б) еrkent-, тох.(а) *arkant- (< *H1rgʷ-ont-),
вероятно имаме първоначално “-о” пред “–r”, изхождайки от тох.(б) orkamo, тох.(а)
orkäm – тъмен, черен.
И последният въпрос е дали форамата в именителен падеж ед.ч. на прототох. * w'əlan е
правдоподобна от гл.т. но протоиндоевропейски. Смятам, че е така, * w'əlan отразява
протоиндоивроп. *ůеlH-nt(s) с “е” в корена с последваща флексия.
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