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ERNST RISCH, Kleine Schriften zum siebzigsten Geburgstag, herausgegeben 
von Annemarie Etter und Marcel Looser, Walter de Gruyter — Berlin — New 
York 1981, pp. XYII +  783, 8°.

Bo Швајцарпја има убава традиција, на заслужните професори, кога 
ќе навршат седумдесет години, да им се објавуваат зборници со нивни одбрани 
трудови и поздрави од нивните ученици и колеш. По зборниците на E. Schwy- 
zer и М. Leumann со прилози од индо-европското јазикознание η од класич- 
ната филологија во Цдрих, ова е трет јубиларен зборник со кој учениците му 
го честитаат седумдесеттиот роденден на својот професор Е. Risch.

Проф. Ernst Risch е роден во Москва во 1911 год. и таму го провел дет- 
ството до осумгодишната возраст. Од октомврл 1918 год. живее во Цирих, 
каде што го заврпшл основното и средното образование. Студирал во Цирих 
и Минхен, докторирал во 1935 год. и долго потоа бил гимназпскп наставник 
(1936—1949), а истовремено од 1943 год. и доброволен доцент на Универзи- 
тетот во Цирих. Од 1950 год. е професор на овој универзитет no класичните и 
други и.-е. јазпци.

Во центарот на своите индоевропскп студш тој го поставпл грчкиот 
јазик. Откако неговите учителѕ F. Sommer η М. Leumann подробно го изло- 
жиле фонетскпот и морфолошкиот слстем на латинскиот во рамките на индо- 
-европскиот, Risch се запрел на зборообразувањето во грчкиот η кај другл- 
те п.-е. јазици. Неговата докторска дисертација Wortbildung der homerischen 
Sprache (I изд. 1937 и П наполно преработено и дополнето пзд. во 1974) ста- 
на стандарден прирачник по оваа материја. Исто така, неговата хабилитација 
Griechische Determinativ-komposita I—HI (објавена во 1944 ж 1949), како Ж 
многу други првшози од неговата научна активност се посветени токму на 
оваа проблематика.

Грчките дијалектп исто така претставуваат посебна преокупација на 
Risch. И во оваа област тој дал бројни оригиналнп и мошне виднп прилози. 
Класичната филологија тој ja има обогатено со своите луцидни микенолошквс 
студпи. Тој ja откри фонетската вредност на слоговниот знак 90 edwo’ од си- 
лабарот на линеарното В писмо. Од моментот кога беше објавено деишфри- 
рањето на ова писмо од М. Ventris, тој се наоѓа во најтесниот круг на мике- 
нолозлте што ги унапредуваат овие студш. Учествувал со многу свои кон- 
струкгувни! прилозвс на сите (освен третиот) микенолопжи: колоквиуми, а шес- 
тиот — во Chaumont (1975) го има организирано тој во соработка со проф. 
Н. Mühlestein. Во светлината на новите податоци од мшсенсклот грч1си тој гд 
има преработено и дополнето како Зборообразувањето кај Хомер во неговата 
докторска дпсертација, така и развојот и класификацијата на грчтште дија- 
лекти, основа за icon има поставено уште порано во студијата Altgriechische 
Dialektgeographie? (1949). Како класпчен филолог тој не ги запоставил ни 
студиите од латпнското јазпкознание. Посебно внпмарше посветува на пра- 
шањата што е позајмено од грчкиот во латинскпот, а nrrö наследено во овие 
два јазика кои долго се развивале при заемни контакти и вековна симбиоза. 
Како пшрок индоевропеист тој објавпл ред значајнп прилози во кои третира
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проблеми и од другите и.-е. јазици: хетатска, ст. персаска, ст. вндвска, црковно- 
словенска, литовски а  друга, со паралела од современите јазаца и посебно од 
швајцарските германски дијалекта.

Овој зборнак, убаво стокмен од неговате ученаца Annemarie Etter a  
Marcel Looser, ни ja претставува есенцијално богатата научна актива на Проф. 
Е. Risch. По краткаот и мошне содржаен предговор на W. Burkert следи Ta
bula gratulatoria со спасок од 390 имиња на негови колеги, ученаца и прија- 
тели од целиот свет, што му го честатаат седумдесеттиот роденден. Основ- 
ната содржина на кнвгата претставуваат лвчнв трудови на славеникот, обја- 
вувана во разни списанија а  зборнаца во последниве четара децении. Од не- 
говите околу 200 трудови овде се избрани 58, распоредени хронолошки во шест 
група според предметот што се третира во нив: 1. Грчкото зборообразување, 
морфологија и фонологија со 9 прилози (стр. 1—195); 2. Историја на грчкате 
дијалекти со 8 статки (179—289); 3. Грчквот поетски јазак со 9 статаа (291— 
373); 4. Макенскаот и раногрчкаот со 15 студии (375—559); Од латинското ја- 
зикознание со 8 расправи (561—643) и 6. За други индоевропски јазацв со 10 
пралозв (645—738). На крајот ама додаток кој содржа поговор на издавачате 
со некоа техничка појаснувања а  баблаографска дополнувања: баографска 
дата на јубаларот; спдсок на објавена трудова; спасок на докторскате и ма- 
гастерска теза што га раководел Risch; дополнателна белеппса со коа се по- 
јаснета а  дополнета местата што се одбележена во текстот со знакот N ach 
trag) а  андекса.

Иако преаздадена, овае трудова, вака подредена и поврзана со андек- 
свте а  осовремекета со дополнателнате белешка во Nachtrag V, азгледаат 
како нова а  претставуваат една прегледиа целана на плодната продукцаја оД 
познатаот швајцарска класачен фалолог а вндоевропедст. Просторот не доз- 
волува да се запараме на секој труд посебно. Ќе се задоволиме само со ука- 
жување на некоа навна характерастачна одлака.

Треба прво да се одбележа дека често се преплетува содржаната на ста- 
таате, аако се тие групиранд по предмет. Познато е дека зборообразувањето 
е тесно поврзано со морфологвјата а  фонологвјата. Пра објаснувањето како 
се образувана поедана зборова не може да се азбегне третманот на разлачнате 
фонетска а  морфолошка промена. Освен тоа, во првиот оддел, којшто е по- 
светен главно на грчкото зборообразување, со право нашле место а одделна 
студаа од областа на морфологвјата (За предасторајата на грчкиот сагматска 
аораст, 1956, стр. 125— 132, За потеклото на именкате од м. р. на -as во грч- 
каот, 1974, стр. 176—186), азложена на шарока компаратавна основа, а  од фо- 
нологијата (Некоа забелешки за акцентот во ст. грчквот, 1975, стр. 187—195). 
Грчкото зборообразување, сепак, зазема најмногу простор меѓу статаите 
од првата група. Сложенкате (Determinativ-komposita, стр. 1—111 в онае од 
твпот на μεσο-νύκτιος в όμο-γάστριος, 1945, стр. 112 —124) се аналазврана 
со паралела од другате антички а современд а.-е. јазацв и со встакнување на 
нивнате спецафичноста од формална а семантвчка страна. Така на пр. врз ос- 
нова на ст. анд. dampati- а  грч. οίνοπότις, варајанта од οίνοπότης, тој со- 
сема оправдано очекува постара форма *δεσπότις, покрај δεσπότης / δέσποινα. 
Суфаксалното зборообразување во грчквот е илустрирано овде со прамера, 
главно, од ономастаката. Меѓутоа, проблема од зборообразувањето се тре- 
гараат а  во многу друга статаа од останатвте група, особено во одделот за 
макенологајата. Р. често се навраќа на мвкенсквот прадавска суфикс -ewijos, 
-ewijä, азведен од аменка на -еиѕ, со паралелите кај Хомер и во јонскаот на 
-ηϊος. Исто така, саот матерајал од макенскиот грчки не се содржа само ро 
статаате од четвртвот оддел (За макенскаот а  предгрчкиот), а таков се наоѓа 
речаси, во сате прилозв пишуванв по 1953. год.

На сличен начин е преплетена а  материјата за грчкате дајалекти. Како 
што одбележавме, неговата Старогрчка дајалектна географвја, објавена во 
1949 год., е знатно прошарена а  продлабочена со факта од макенскаот во 
знаменатата студвја Die Gliederung der griechischen Dialekte in neuer Sicht 
bo 1955, стр. 206—221, како и во друга статаа објавена потоа (За атдчкиот во 
рамкате на грчкате дајалекта, 1964, стр. 222—235; Споредбено-истораскате
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јазичш  погледи и дкјалектната географија, 1966, стр. 255—268, каде што рас- 
права за иовите методи на споредбеното истордско јазикознание, Грчките ди- 
јалектд во II милениј пр. н. е., 1979, стр. 269—289), поместени во вториот оддел. 
Но прашања од областа на дијалектологдјата се третираат и во статии од дру- 
гите оддели, на пр. За положбата на млкенскиот дијалект, 1956, стр. 377—397; 
Дијалектикте разлики во микенскиот 1965, стр. 451—458 И Др.

Второ, за продухтивноста на Risch не треба да се судвѓ само по трудо- 
вите што се потшсахш од него. Голем број оригинални идеи, само нафрлени 
во неговитс студии, опширно се разработени од негова ученици во докторскк 
Е магистерски тези, раководени од него. На крајот од зборников, како што 
одбележивме, има список на наслови од 31 теза, работени под негово ментор- 
ство. Така на пр. за именките од м. р. на -as во грчкиот тој има објавено само 
една статмја во 1974 (BLS 69, 1), а под негово раководство се всзработени две 
вредни докторски тези од оваа материја: Eve Helga Rüedi, Eine Studie zu den 
verbalen Rektionskomposita -αςΙ-ης, објавена во 1969 и A. Leukart, Die frühgriechi
schen nomina auf -tas und -äs, одбранета во 1973. Негови ученици изработиле 
тези од сите областвс со кол Р. научно се занимава. Овде посебно треба да се 
Естакне несебичннот однос на учителот кон неговите учендци.

Сите трудови на Risch се одликуваат со ретка научна акрибија, сЕстема- 
ткчкост и интересен начин на излагање. На прв поглед паѓаат во очи овле 
три основни характеристики во неговите трудовл: 1. голема ерудиција, 2. стро- 
га критичност a  3. методѕчност.

1. Солидното познавање на извонредно големиот број факти од исто- 
рнсско-компаративното и.-е. јазикозиание, коа се во неговата свест добро сис- 
тематизирани, му помага лесно да ги открива специфичностдте на посебште 
појави од одделните јазицн. Бидејќи структурата на оппшсот Е.-е. јазик нему му 
е наполко јасна, тој без тепксотии ги отхсрива особеиосткте на старогрчкиот и 
други и.-е. јазЕЦИ. Прд тоа хронологијата во развојот на поединиге појави во 
составот на општата слика му е секогаш на преден план. Тој е голем познавач 
ка историјата на грчкиот јаздк и на грчките дијалекти. Темелното познавање 
на грчхсите ддјалехти му овозможи уште во првите деновл по депхифрирањето 
на линеариото В пксмо да го определи точно местото на микенскиот дијалект.

Во сите области на неговата научноиследувачка работа има статин во 
кои се третира поширока јазичиа проблематика, како на пр. за сродството на 
Е.-е. јазЕЦи (стр. 647—654) или слнчна во одделни и.-е. јазици како зборообра- 
зувањето во грчккот, системот на латинската деклкнација, гласовкдот систем 
во ст. персискиот и др. Е статии посветенк на поедини зборови и формн со 
задлабочени етимолошки објаснувања како: И.-е. збор за сто, (1962), стр. 677— 
689; Авестиското Mazda Asäicä, 1964, стр. 690—701; Ζέφυρος, 1968, стр. 
158— 166; И.-е. корен *reudh- во латинскиот, 1979, стр. 616—632 и др. Сате 
студии со тесна проблематика се неразделно поврзани и со општата система 
на и.-е. јазици.

На микенскиот грчки му има посветено големо внЕмакне. Дешифрира" 
њето на микенското писмо е од епохалио значење како за историјата на грч~ 
киот јазик, така и за индоевропското јазикознание воопшто, сп. Die griechische 
Sprachwissenschaft nach der Entzifferung der mykenischen Schrift, 1971, стр.
499—509; II miceneo nella storia della lingua greca, 1976, стр. 527—548. P. често 
нагласува дека мшсенскиот послужи како сигурно средство за контрола на 
поранешни реконструкции на грчкиот од II милениј пр. н. е. Преку фак- 
тот што мЕкенскиот ги чува и.-е. лабиовелари се гледа дека е точна хипоте- 
зата за άρτοκόπος од *arto-poqwos ii дека во вторлот дел од оваа сложекка 
не се крле κόπτω 'удира\ а *pekwö 'пече’. Микенскиот го потврди и отсуство- 
то на контракција во кнфинитивот на презентот -е-е (е-ке-е) έχειν, Од ваквите 
примерд се гледа дека лингвистичката метода на и.-е. споредбено јазикознанде 
била исправна. Навистина, некоЕ од поранешшгге објасненија мораа да бидат 
ревидирани во светлината на новите податоц« од мдкенскиот грчки, на пр. 
πάλαι, παλαιός ке содржат лабиовелар, како што се претполагаше порано, 
зашто ако беше така, лабиовеларот ќе се јавеше во микенскиот, сп. ра-га-јо



Kritika i bibliografija 115

(palaios), спротивставено на ne-wo (newos); партиципот на перфектот акткв не 
завршувал на -t-, како кај Хомер, а на -ѕ-, сп. a-ra-ru-wo-a (ararwoha), но мал 
е бројот на ваквите случаи што треба да се ревкдираат.

Покрај хомогеноста во јазикот на натпискте од Кнос, Ш л, и Микена, 
како и на графичките варијанти меѓу нив, Р. открк два јазичнн слоја во микен- 
скиот грчки: еден стандарден на дворската администрација и друг специфи- 
чен — на народните маси (сп. Les differences dialect ales dans le mycenien, 
1965, стр. 451—458). Судбината на првиот била сврзана со таа на мккенските 
дворцк. По нивната пропаст се губи и овој јазик. Од кего се сочувани само тра- 
ги во епската поезија и во аркадо-кипарсхшот дијалект. Супстратниот јазик на 
маскте продолжил да се употребува и потоа.

2. Во своите научвд иследувања Е. Risch ке оди далеку зад податоците 
што ги пружаат фактите. При кнтерпретаццјата на мккенските текстови тој 
покажува извокредка криткчност. Идекткфикадија ка еден микенски збор не 
дава пред да ги изјаски сите елементи од разни страш  (графичка, фонѕтска, 
морфолошка, синтаксичка), водејќи при тоа сметка за ксторискиот развој на 
јазичната појава во која се вклопува зборот. Потдртува дека микенсккот во 
извеснк случаи е многу поблмзок до ошптиот индо-европски, отколку до кс- 
торкскиот грчки, но и покрај тоа може уште како да се зборува за единството 
на грчкиот јазик од микенско време до деиес, сп. II problema delVunitä lin- 
guistica greca, 1965, стр. 236—254. Ако некоја микенска форма ке се јаву- 
ва во подоцнежниот грчки, таа треба да се објасии врз база на индоевроп- 
скиот. Тргнувајќд од ова стеновшпте, тој прв укажа на инстр.-аблативски фор- 
ми кај топовммите од еѕ-осковите во синг., сп. е-ге-е, различни од локативот 
на -e-i: e-re-i (1959), стр. 443 (Предисторија на грчкиот јазик). На здраввс ос- 
нови е поставена и неговата теза за палаталните консонанти во грчкдот од 
II милениј и од првите векови на I милениј пр. н. е., 1975, стр. 549—559.

Меѓутоа, покекогаш тој е готов да допушти во микенскдот и такви вѓно- 
вацш , какви: што ке се јавуваат во грчкиот до хеленкстдчката епоха и тоа во 
келктерарни текстови. Така на пр. тој претполага дека во микенскиот покрај 
плуралната акузативска форма на -as < -ans од консонантските основи (cf. 
pa-ki-ja-na-de (Sphagianasde), имало и акузатив плурал на -es: а-ко-ѕо-пе (axones) 
зад o-di-do-si du-ru-to-mo. . . {hol didonsi drutomoi. . . )  во PY Vn 10. Такви при- 
мери открива и во PY An 724: о pe-ro-te (ophelontes) и во MY ХЈе 611: ре-ге-ке 
fpelekes) и pß-ke-te-re (pak-teresl), Сп. Vn Probleme de morphologie grecquet 
1957/8, стр. 405—411. Подоцна, 1976 (сп. стр. 546), за тоа веќе сам зборува со 
резерва. — Всдејќи: сметка за канцеларискиот стил на микенскдот грчки, всуш- 
ност, ваквите формд се поскоро номшхативи во плур., т. н. од М. Lejeune спо- 
minatif de rubrique’. Ваква силтаксичка недоследност во натпксл со телеграф- 
ски стил не треба да не изкенадува.

3. Долгогодишната работа како гимназискк наставншс оставала дла- 
боки траги врз приодот на Risch κοκ третираната (наставна ес научна) материја. 
Бо голем број од неговите статии провејува дкдакички тон. Тој е редок мето- 
дкчар. Кога расправа дури и за позкати работи, материјата ja излага на не^ду 
својствен начмн, каков што ретко ќе се сретне кај друг. Долгото размислување 
како на учешхците да им ja направи подостапна сувата граматкчка материја 
од класичните јазици, е одразско во неговите синтезк, претставенк во meiviK к 
системи, а потоа подробко објаснети како дошло До дадените форми. Негова- 
та статија Das System der lateinischen Deklinationen, 1977, стр. 599—615, прет- 
ставува образец ка методска единкца и за гимназискн и за универзитет- 
ски наставкици по класичните јазипк. Тука тој дава јасен преглед на кзобилна 
материја од кменската флексија во латиксккот во скктези, кок ce noioa струч- 
ЕО објаснети хсако од аспект на нормативната, така и на историската граматика.

Такви се ж кеговмте статжк посветени на поетскиот јазик од Алкман, 
Архклох, Сапфо, Хескод, Хомер и др. Решавајќи ликгвкстички проблеми во 
врска со некои поетски изразк, најчесто ш з пркзмата на зборообразувањето л 
дијалектологијата, тој кстоврсмеко буди широк иктерес кон класкчната фи- 
лологија и антиката воопшто. Овде посебно место зазема статијата Der ho
merische Typus ίππότα Νέστωρ und μητιέτα Ζεύς, 1954, стр. 332—340).

8*
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Bo ономастичките студии:, исто така, поврзувајќи: реалш  од млнатото, 
главно од старогрчкиот со слпчни од современите и.-е. јазици, Р. го прави из- 
лагањето мошне интересно. Неговите статии Ein Gang durch die Geschichte 
der griech. Ortsnamen, 1965, стр. 145—157, Namensdeutungen und Worterklärun
gen bei den ältesten griech. Dichtern, 1947, стр. 294—314 и др., полни со 
научно проверени факти, се изложени есеистички и се читаат со голем интерес.

*

He беше лесно да се дојде до овие статш  објавувани во разни списанија 
и јубиларни зборници во текот на околу 40 години. Вака собрани и класдрани, 
тие претставуваат еден мошне корисен првсрачник за повеќе области од класич- 
ната филологија и споредбено-историското и.-е. јазикознание. Kleine Schriften 
на E. Risch се само по обем мали. Инаку тие се вбројуваат меѓу најкрупните 
научни остварувања на нашиов век во спомнатите дисциплини. Штета е 
што индексот не е пополн. He се одбележани сите места во книгата на кои 
се расправа за поедини зборови и форми, а некои воопшто не се ни спом- 
нати (сп. Pe-re-qo-no 431 wi-ri-ne-o / wi-ri-ne-jo / wi-ri-ni-jo на повеќе места и 
др.). Но тоа не и ja  намалува вредноста на вака стокмената книга, без 
која не би требало да остане ниедна библиотека по класична филологија 
и индоевропско јазикознание.

1 јуни 1982. П. Хр. Илиевски,
Философски факултет, Скопје.

D. Ј. GEORGАСАЅ, A Graeco-Slavic Controversial Problem Reexamined: 
The -ιτσ- Suffixes in Byzantine, Medieval, and Modern Greek: Their Origin and 
Ethnological Implications, Pragmateiai t£s AkadSmias Athenon, Tomos 47, 1982, 
pp. 437, голем октаво.

Името на Demetrius Georgacas им e добро познато на класичните фи- 
лолози, а особено на византолозите ширум светот. Веќе педесет годлнл Д. Г. 
постојано работи над средновековниот и новогрчклот речник и лсторијата на 
грчките ДЕГјалекти. Иако пензкошран, тој со младешки жар продолжува да 
собира нови податоци и неуморно да работи над оваа проблематика како ди- 
ректор на Центарот за новогрчкиот речнмк прл Универзитетот на North Da
kota во САД. Автор е на десетина книги и голем број статиѕ објавени во европ- 
ски и американски стхсанија од областа на класичната филологија, впзнато- 
логијата, лексикографијата, ономастиката и др.

Годднава тој се претстави со гореспомнатата крупна монографија. 
Како што се гледа од самиот наслов, овде тој третира проблем од грчкото 
зборообразување и заемнлте контактл меѓу грчкиот η соседните јазици, како 
и во претходната лхтдолошка студија за Sturgeon . . .  (в. Ж. A. 31, 1981, стр. 
342—343). Оваа книга, во која се расправа, главно, за грчко-словенски: меѓу- 
јазкчни односи, им ja посветува на своите професорл: Е. Schwyzer, Р. Kretsch
mer еѓ С. D. Buck, тројцата најавторитетни класпчни филолози-лингвисти од 
првата половина на нашиов век. По образование Д. Г. е класичен фплолог, 
но во своите лингвистички студш тој е преокупиран со византискиот и совре- 
мениот грчки. И предметот на оваа кшгга е од понова дата, а пмено суфиксите: 
-ίτσι(ν), -ίτσης, -ίτσα, -ίτσας, -ίτσος, -ίτσαινα, -ιτσάκης, -ιτσατα, -ιτσάτικα, 
-ιτσάνικα (како и адјектквските -ίτσινος, -ιτσικος и адвербијалното -ίτσικα), 
коишто се јавуваат во византискдот, средновековнлот и современиот грчки.

Повеќе од сто годдни се води спор околу потеклото на овие суфшсси 
во грчккот јазик. Досега се изнесешх три тези: а. дека тде биле развиени по внат- 
решен пат во грчккот; b. други — под влдјание на италијанскиот суфлкс -izzio 
Et с. дека се од словенско потекло. Вотората теза не е во состојба да ja објасни


