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Речно име в Тракия, приток на Хермос.

Не е ясно на коя днешна река отговаря античното название `ArphssÒj, което се споменава
само от Апиан (App. B.C. 4, 103).
Според В. Томашек това е античното име на Арда. Мнението е изказано при
обсъждането на името Артеск. Тази идентификация е възприета в картата на древна
Тракия на Х. Киперт, след което е добила широко разпространение - следват я Г.
Кацаров, П. Делирадев и много други, както и най-новият атлас на гръко-римския
свят. За вероятна я смята и Д. Дечев. Според В. Георгиев името подхожда повече за Луда
река, друг приток на Марица.

Идентификацията на Харпесос с Арда почива върху една неоснователна поправка на
текста на Апиан, според която вместо ™j tÕn “Ermon се предлага да се чете ™j tÕn “Ebron.
Обаче в ръкописите няма данни за такава конектура, отхвърля я и издателят на Апиан
Л. Менделсон. Следват го и други изследователи на описаните в текста битки в района
на Филипи, според които е невъзможно да бъдат идентифицирани двете реки “Ermoj и
`ArphssÒj. Според Г. Михайлов разстоянието между изворите на Арда и Филипи е много
по-голямо от един ден път (колкото според Апиан е от Харпесос до Филипи), а В.
Велков казва за предположението, че вместо “Ermoj трябва да се чете “Ebroj, че то може
да се поддържа само от автори, които познават зле географията на древна Тракия.

Друга възможност е да приемем текста така, както е предаден в ръкописите, т. е. че
`ArphssÒj е приток на “Ermoj (различна от Нестос), както смята В. Бешевлиев. В този случай
нито “Ermoj, нито `ArphssÒj могат да бъдат идентифицирани; те биха могли да бъдат някои
от по-малките реки в района между Ксанти и Места. Аргументът в полза на поправка на
речното име в Нестос е, че все пак като някакъв ориентир за войската, като какъвто
Хермос и Харпесос са посочени от Рескупорис, е по-вероятно да служи по-голяма река и
че в този район Нестос е единствената голяма река. Но разликата в изписването на двете
имена е твърде голяма, за да смятаме, че става дума за грешка на преписвача.
Съществува и трета възможност - “Ermoj да е друго име на Nšstoj, за което няма никакви
други данни, но и това не може да се изключи. Не е ясно и дали Апиан е разполагал с
много точни данни за географията на района. Не може да се определи дали някоя от
възможностите е по-вероятна, но е ясно, че `ArphssÒj не е Арда.

Названието е включено в тракийските езикови остатъци от Д. Дечев, който посочва и
идентични имена в Кария - речно име “Arpasoj и селищно “Arpasa. Според Й. Тишлер
малоазийските имена вероятно не трябва да се свързват с тракийския хидроним `ArphssÒj.
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Съвсем различна етимология - от основа *varp- със значение „пробивам" като цяла
поредица балтийски речни имена - предлага И. Дуриданов.

Заради наличието на точни паралели в Мала Азия връзка с балтийските названия е
малко вероятна. Поради негръцкото словообразуване на `ArphssÒj и “Arpasoj названието
на реката в Тракия трябва да се приеме за тракийско, а карийските и понтийското речни
и селищно име имат предгръцки произход. Връзката със съществителното ¤rpasoj
„граблива птица" изглежда твърде вероятна, тъй като образуването на речни имена от
имена на животни, птици и растения е нещо обичайно в редица древни индоевропейски
езици. Възможно е и самият апелатив, засвидетелстван само веднъж у Антонин Либерал
(Ant. Lib. 20, 6) да има предгръцки произход (може би това е същата птица, която на
старогръцки се нарича ¤rph, неизвестна граблива птица, предполага се вид буревестник).
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