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PSL. *KOLS1>

Psi. *klasv všesl. slovo, má v jednotlivých slovanských jazycích nejčastěji
význam .horní část stébla se semeny u obilovin a travin', bot. Jednoduché
hroznovité květenství'. Motivací řady posunutých a přenesených významů je
především podobný vzhled pojmenovaného objektu. Poněkud odlišné je posta
vení významu ,pokrm'. S tímto významem se klasik vyskytuje v rcsl. překladu
biblického čtení Starého zákona (Lv 2,14), kde se mluví o obětním daru: ...AUJC
KOTopuH cnHCKonit . AH nom» . npHHECCTk HA JKhpTBoy m p o MTO ...pč&R-b
HT»BT» KA4C1> ... (NomJas - SJS 2, 25). V csl. slovníku (D'jačenko 251; Lv 2, 14) je

klasí ,kušan'je iz nezrělych, podžarennych pšeničných krup'. O kroupách mluví
i řecký překlad tohoto místa v L L X (Lv 2, 14) a csl. varianta v Nomokánonu
N O B U H X I , KfWfirh ...l..nXi)v vécov xíSpcov. Stejné místo pře
kládá Bible 1911 termínem Speifiopfer („..willst du aber ein Speifiopfer dem
Herm thun..."). Je patrné, že jde o obětní jídlo, tzv. suchou (nekrvavou) oběť.
Podobné oběti, provázené invokacemi a modlitbami, se ve všech kulturách a na
všech kontinentech týkaly mj. i hmotného prospěchu, včetně bohaté úrody. Vá
ňa 1990,199 uvádí, že jediná zaznamenaná sl. modlitba z 9.-10. stol. se vztahova
la k době žní a bylo při ní obětováno proso. Csl. klas ,název pokrmu' patřil pa
trně mezi děkovné oběti. Sémanticky blízké je např. r. dial. kolos'ja ,obřadní
pečivo, které se peče koncem května, když obilí žene do klasu' (SRNG 14,173).
Zde se však jedná patmě o prosbu za dobrou úrodu.
Záměna klas* - křupa, kdy se oba názvy řadí do kategorie pojmů blízkých
obilovinám, není při pojmenování jídel ojedinělá.
(NomJefr): ...posB-fe

Za zmínku stojí uvést v této souvislosti stč. pražma f. (Bible olomoucká, Ruth 2,14), pražmo n.
(Klaret), stp. pražmo (SStp), stbr. pražmo (Skaryna), str. pr^žbtno (Srez.), vše .upražené nedozrálé
obilné klasy*. Jde patrně o stejný pokrm, motivací názvu však zde byl způsob přípravy.

Psi. kolsh ,klas' odráží o-kmen *kolso-. Nejbližší paralelou je stalb. kalí, pl.
kallěz, kallze (Buzuku), alb. kalle/kalli ,klas, stéblo, stonek' < palb. *kalša (Meyer
1891, 168; Mánii 1984-87, 528; Otel 1987. 143). Další příbuzenstvo bývá viděno
v zgerm. pojmenování cesmíny ostrolisté///er aquifolium: sthn. stsas. hul(i)s,
střhn. huls, n. Hulst (Kluge 1975.319-20).
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Pozornosti dosud unikala slibná paralela v pirán. *karša-ka- či *kiša-ka,ječmen' > knot. chaska, pers. kaík, arm. (< Írán.) kask, mundži kosk, jazghulami kusk, kdsk, sarikoli čůSč, bartangi čtišč, rošani čoSč, khufi čušč, šugni čušj.
Morgenstierne 1974, 28 vychází z poněkud problematické praformy *kasaka, ST.
též Steblin-Kamenskij 1982, 23. Bailey 1979, 107 vidí paralelu v ř. ÚKoarn
ječmen', které však má být derivátem ie. *aí-/*o1t- {*H ek-/H olť) .ostrý, špi
čatý'; na Írán. půdě by mu mělo odpovídat *(a)í-. Pachalinová 1983, 115 před
kládá zřejmě nejpravděpodobnější rekonstrukci *krsa- + ka- (podle pravidla
RUKI by mělo být rekonstruováno *-/-). Autorkou citované sthn. hirsi .proso'
však může být těžko příbuzné, pokud je derivátem ie. *ker{H)- .živit, sytit' aj.
2

2

(Pokorný 1959,577).

Patřit sem může též dosud etymologicky neobjasněné toch. B klese, které
označuje blíže neurčený pokrm (Thomas 1964, 189). Analyzované slovo najdeme
ve zprávě o denních příjmech a výdajích jistého kláštera v následujících kontex
tech:
3. íkám ůune šle trukale: kantiš yiksye ok tom piš sáňkám, klese tau
„(na) dvacátého devátého mimoto udělení: pro pečivo (kolace?) mouka 8 desetiliber, 5 liber, k. desetUibra"

5. ňwemne trukale Sumaše wasa: kantine yiksye ok tom piš saňkam,
,41a den novolunl udílení Sumaise dal: na pečivo mouka 8 desetiliber, 5 liber,

klese tau piš sáňkám
klese desetUibra, Slibeť'

6. wi meňantse ne trukale Vinaiyše wasa: kantine yiksye cak wi tom,
„na drahého v mésíci udílení Vinaiyše

dal:

na pečivo mouka stolibra, 2 desetilibry,

klese wi tom
klese 2 desetilibry"

(Thomas 1964: 73)
Souřadná pozice vedle slova yiksye „mouka" dává tušit, že klese představuje
další produkt užívaný při přípravě pečiva kanu- (koláčů ?).
Van Windekens 1976, 219n se pokouší najít na kořenové úrovni příbuzné v ř.
SéXeap, aiol. pXfp .vnadidlo' (!). Toch. slovo rekonstruuje v podobě *g"l-os-os. V souladu s hláskovými zákony tocharštiny je možno rekonstruovat jakouko
liv iniciální veláru, tedy *Klosos. Tato forma však není přímo slučitelná
s *kolso-, neboť o-kmenům je kořenový ablaut cizí. Vysvětlení je třeba hledat v
obecnětocharské tendenci k metatezi *CVCC > *CCVC (Van Windekens 1976,122,
§ 381). Ani sémantický rozdíl není nepřekonatelný, sr. gót. barizeins ječný',
stangl. bére ječmen', stsev. barr .obilí' proti str. borošno .mouka' a stsl.
brašbno jídlo, pokrm' (Šaur, ESJS 2,76).
Všeobecně se soudí, že *kolsT> je derivátem ie. kořene *kelH - ,bodat, bíť.
Tomu odpovídá význam psi. *kolsh - *'to, co řeže, bodá, píchá', předpokládaný
podle vlastnosti osin na klase. Od téhož. ie. kořene s o-ovým vokalismem je psi.
*kolti .bodat, píchat, tlouci', lit. kálti,bušit, kovat* (Pokorný 1959, 545n, Rasmussen
1989,303, Kratochvílová, ESJS 5, 311). Stejnou sémantickou motivaci najdeme např.
u ř. crráxvg ,klas' (*stng -u-) proti sthn. stungen ,bodat, píchat' (Pokorný 1959,
1015; Valčáková, ESJS 5, 311), V něm. Áhre ,klas' (< ie. *ak'- ,ostrý', Pokomy 1959,
22) nebo v lat. splca tv. (< ie. *(s)p(h)I- .špičatý'; Pokomy 1959,981).
1
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Týž sufix *-s- jako u psi. *kolsT> identifikuje Specht 1947,67-69, 236 i u germ.
synonyma *ahiz > gót. ahs, stsev. ajt, lat. acus, -eris ,pleva' (*-es- kmen) a
mnoha fytonym včetně zemědělských plodin jako sthn. hirsi, hirso ,proso , linsi
,čočka', stangl./yra ,pýr' aj.
Souvislost,pichlavý' - ,klas' objasňuje etymologie slova. Analyzovaný ma
teriál dovoluje následující rekonstrukci vývoje sémantiky:
.píchat' •=> .pichlavý' •=> .klas' => ječmen (obilné zrno, jeho část)' •=> .pokrm'.
4

ZKRATKY
alb. albánský, ang. anglický, arm. arménský, germ. germánský, gót. gótský,
h- horno-, ie. indoevropský, Írán. íránský, khot. khotanosacký, lit. litevský, n.
německý, p- pra-, pers. perský, r. ruský, ř. řecký, sas. saský, sev. severský, sl.
slovanský, st- staro-, stř- středo-, stsl. staroslověnský, toch. tocharský, z- západo-.
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PS.*KOLST»
Plran. *karía-ka-/*k[ša-ka- 'barley' and Toch. B klese .vaguely specified dish' are newly assigned terms for words derived front the PS. *kolsh. These together with the OES. klas .sacrificial
dish from processed unripe ears' enable thereconstructionof the extended semantic development
of 'to prick' O ,ear'
'barley (com)' => 'dish'.
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