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Abstract: This article encompasses my research concerning the 
presence of the IE root *keiH- “to move, set in motion” in Myce-
naean Greek. The analysis of Mycenaean language material and 
its onomastics shows that the IE root *keiH- is phonetically repre-
sented by a velar reflex [k], but also phonologically represented 
by the palatal reflex of myc. ze. In addition, the IE root *keiH- is 
attested in Mycenaean Greek in the form of hypheresis. I am of 
the opinion that the vocal length [ō = gr. w] present in ssîtron, 
œp∂sswtron, is due to laryngeal ‘breaking’.  
 

Академик Петар Хр. Илиевски спаѓа меѓу оние класич-
ни филолози кој својот научен ангажман го посветил во изу-
чувањето и афирмацијата на најмладата научна дисциплина 
од областа на класичната филологија - микенологијата. Него-
виот научен опус во оваа област опфаќа бројни научни трудо-
ви посветени на микенската фонетика, морфологија, опреде-
лување на фонетски вредности на микенските силабограми и 
идеограми и ономастиката. Меѓу микенолозите беше ценет и 
почитуван за што сведочат неговите покани и учества на мно-
гуте меѓународни научни конгреси, собири и симпозиуми.  

Во јужниот ареал на и. -е. јазици во нивните источни и 
западни јазици се среќава еден и. -е. корен *kei- или *keiH- ‘to 
move, set in motion’. На далечниот исток тој е застапен со па-
латалниот призвук: санскрт. c-, авест. š-, ерм. č-, cf. скрт. cya-
vate 'да се стави во движење, да се предземе нешто', ав. šiiauui-
te 'донесувам, започнувам', ерм. ču (= санскрт. cyuti) . Во за-
падните јазици овој и. -е. корен *kei- / *keiH- се јавува со вела-
рен рефлекс [k = лат. c], лат. citus 'брзо, живо', con-citus, solli-
citus, etc. Единствено во грчкиот јазик овој и. -е. корен *kei- / 
*keiH-, е застапен и со веларен рефлекс [k] во kin◊w, k∂numai, 
k∂w но и со геминатите [ss <*kj-] како резултат од палатални-
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от призвук [*kj-], s(s)eÚomai, ssîtron, œp∂sswtron etc. Значи 
грчкиот јазик за разлика од другите јазици го има двојниот 
рефлекс по однос на и. -е. корен *kei- / *keiH- и тоа: веларни-
от рефлекс [k] и палаталниот призвук [ss].  

Ваквата теза произлегува од етимолошките прирачници 
на индо-европскиот јазик (= и. -е. ) на A. Walde – J. Pokorny1, 
и J. Pokorny2, во кои се среќава и. -е. корен *kei- ‘во движење, 
покренување на движење’3. Во другите и. -е. јазици корен 
*kei- не е документиран, а се јавува подоцна како културо-
лошка позајменица од грчкиот или латинскиот јазик4.  

Во грчкиот јазик од класичната епоха со краток вокал 
[i], се изведени формите: k∂w ‘врвам, идам, заминувам’, k∂w-
men ep. = k∂mwn, part. kièn, impf. ⁄kion, ep. k∂on, meq-ekiaqe, -
on, ‘посета’, а со долг вокал [ī], kin◊w и k∂numai, k∂nhsij, -ewj, 
‘движење, раздвижување’, k∂nhthrioj 3 ‘кој што се движи, кој 
што трепери’, kinhtˇj, oà ‘кој што се движи’, kinhtikÒj 3 ‘кој 
што се движи, кој што се возбудува’, k∂nhtoj 3‘подвижен’. 
Должината на вокалот [ī] во kin◊w и k∂numai се смета дека по-
текнува од *kin◊#-w < *kineu-mi но во поново време има ис-
тражувачи кои се на мислење дека должината на вокалот [ī] 
треба да се разбере или како метричко продолжение5 или пак 
дека е добиен од соодност на вокалот [ i ] во контакт со ста-
риот ларингал *H, те. -*iH- > -ī- од и. -е. *keiH-6.  

Ваквата теза за развојот на -*iH- > -ī- во поново време ја 
застапува, особено Jens Elmegard Rasmussen7, кој врз основа 
на грчката форма k∂atoj односно k◊aqoi: bohto∂ ‘прислу-
жинки, слуги’(Hes), доаѓа до сознание дека во kia- од k∂atoj 

–––––––– 
1 A. Walde-J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen 

Sprachen. (= Verg. WörindgSp), 361-363.  
2 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, (= IEW), 538-539.  
3 A. Walde-J. Pokorny, Verg. WörindgSp, 361-363, J. Pokorny, IEW, 538-539. 
4 Така на пример тој се јавува во словенските јазици како kinesis 

‘движење’, kinezijatrika ‘лечење на телото преку движење’, kinematika ‘наука за 
законите на движењето, kinema ‘биоскоп’ во областа на уметнички или научни 
дисциплини.  

5 H. Frisk, GEW, I, 542; J. B. Hofmann, EWdGr., 144, 146, 310; P. Chantraine, 
DELG, cf., seÚw.  

6 Jens Elmegard Rasmussen, Miscellaneus morphological problems in Indo-
Europen languages III, APILKU (1984) 4, 135-149 in On Hrt’s Law and laryngeal 
vocalizacion, APILKU 5 (1985), 179-213, in Indo-European ablaut -i- ~ -e-/-o-, 
APILKU 7 (1988), 125-142.  

7 Jens Elmegard Rasmussen, Miscellaneus morphological problems in Indo-
Europen languages III, APILKU (1984) 4, 135-149 in On Hrt’s Law and laryngeal 
vocalizacion, APILKU 5 (1985), 179-213.  
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потекнува од *kih2-e-, а k◊aqoi: bohto∂ од еден и. -е. корен 
*keih2-, додека за формите со долгиот вокал [ī] во kin◊w и 
k∂numai на мислење е дека истите се изведени од и. -е. корен 
*kih2-n-8.  

Како секундарен рефлекс од и. -е. корен *keiH-, се смета 
дека се грчките форми seÚw, односно seÚomai со своите изве-
деници добиени од нултата степен на и. -е. корен *keiH- по 
пат на палатализација при што нејзиниот фонетски развиток 
би изгледал вака: и. -е. *keiH- > *kjH- > *tsH- > гр. s(s)-, а за 
дифтонгот -eu-, се претполага дека е едно аналогно проширу-
вање како во и. -е. корен *kwj-eu-9. Освен тоа грчките форми 
seÚw и seÚomai се сметаат дека се етимолошки сродни со 
скрт. cyavate 'да се стави во движење, да се предземе нешто', 
ав. šiiauuite 'донесувам, започнувам ' од и. -е. *kiew-e-to-. На-
таму, во грчкиот јазик имаме изведеници, seÚato, œp∂-ssutoj 
од soàomai, soÚntai, додека дорскските форми soèmhn, sîma-
mi според J. Wackernagel10 потекнуваат од so#oàmai < *so#-
◊omai. Грчката форма *so#oj > soàj ‘брзо движење угоре, по-
крет’, како втора составна компонента се јавува во lao-ssÒoj 
‘оној којшто ги потикнува луѓето на движење’, ≤ppo-sÒoj, ke-
mado-ssÒoj и др., Формите aÙtÒ-sutoj ~ скрт. cyuta од *kju-
to-, а гр. soàmai < *so#◊omai, треба според R. Beeks да одгова-
раат на скрт. cyavayate од *kiow-eie/o-11, а за ssîtron и œp∂s-
swtron 'наплата (обрач) за тркало на коли/колца', основен 
проблем лежи во потеклото и должината на вокалот [-ō- = гр. 
-w-] за кое нема адекватно толкување ниту во санскритскиот 
ниту во авестискиот јазик. Според, R. Beeks12 и други етимо-
лози13 потеклото и должината на вокалот [-ō- = гр. -w-] се сме-
та дека потекнува од еден дифтонг -ōu-. Иако R. Beeks14, сме-
та дека етимологијата не е сосема јасна сепак тој допушта де-
ка истата можеби потекнува од и. -е. *kjōu-tn-/tr-, а како ана-
–––––––– 

8 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 1321s. 
и таму наведената литература.  

9 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 1321s. 
; J. B. Hofmann, E. W. d. gr. S., 88, E. Boisaque, Dict. etym. d. lang. gr., стр. 267. 
Сепак, обидот seÚomai да се доведе во врска со teum£omai ‘изградувам, по-
дигам’ како изведеница од *teÚma < и. -е. *kieu-mn наидува на сериозни пробле-
ми од проста причина што нема свои ниту блиски ниту далечни корадикали.  

10 J. Wackernagel, KZ 25, 277.  
11 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 

1321s.  
12 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 442.  
13 H. Frisk, GEW I, str. 542; P. Chantrine, DELG, 1085, J. B. Hofmann, E. W. d. 

gr. S., 88 и E. Boisaque, Dict. etym. d. lang. gr., str. 267.  
14 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 442.  
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логија ги наведува не сосема сигурни скрт. cyautná = ав. šya-
ōtna. 15 

Проблемот лежи во недоволно посветено внимание на 
фонетскиот развиток на стариот ларингал *H од и. -е. корен 
*keiH-. Според ларингалната теорија во грчкиот јазик од ми-
кенската епоха се среќаваме со прекршување на ларингалот 
(laryngeal ‘breaking’). Имено, ако краткиот вокалот [-i-] се 
најде во позиција пред ларингалот *H, т. е. *iH, тогаш тој во 
грчкиот јазик е застапен: како долг вокал -ī- < *-iHo- или како 
долг вокал -ō- < -*iHo-, сп. и. -е. *wiH-s > гр. ∏j, лат. vīs; гр. 
*Ñp√ph во parqeno-p√ph т. е., *Ñp√ph < и. -е. *opi-Hokw-eHa, сп. 
Хом. ÑpipeÚw, санскрт. dvīpam ‘остров’ < и. -е. *dwi-Hapom, 
мик. e-wi-ri-po/ Ewripos /: EÙr√poj < *ewri-Hapos и второ, -
*iHo- > -yō- > гр. -w-, cf., prÒswpon од и. -е. *protyōkw- < *proti-
Hokw-: стинд. pratīka- ‘лице’, односно, - *iHo- > -yō- > гр. -w-, 
cf., и. -е. *gwiHo-wo- > *gwyōwos : мик. zo-wo /gyōwos/ : гр. zw-
(#)Òj, лат. vīvus, вед. jīvas, лит. gyvas, стслов. živъ наспроти, 
мик. qi-wo /gwiwos/ : гр. b∂oj од и. -е. *gwiHo-o-16. Овде треба 
да се подвлече дека различити рефлекси се јавуваат и кај еден 
ист и. -е. корен, види, и. -е. *HyuHosmeHa > стинд. júš, лат. ius ; 
гр. zÚmh ‘квасец’ но и *HyuHosmos > zwmÒj, спореди уште и. -е. 
*gheluHoneHa > гр. celÚnh но и celènh 'желка' од *gheluHoneHa 
и. -е. *(s)liHo-to- ‘син’: гр. λωτός, мак. слива; срп-хрв. šljiva и 
др.  

Врз вака посочените етимолошки сознанија останува да 
се види како е застапен и. -е. *keiH- во микенскиот грчки.  

1. Со веларниот рефлекс [k] од и. -е. корен *keiH-, Ivo 
Hajnal17, смета дека се изведени машките лични имиња од 
Кносос ki-je-u (KN Xd 94) и Пилос (PY An 724) ki-e-u со него-
вата форма, ki-e-wo (gen. sg) (PY Aq 64). Според него од пре-
војната степен на и. -е. корен *keiH-> *kiH- > *kij-, e ki-je-u/ 
KiH-ēus/, додека формите од Пилос, всушност се резултат од 
хијатот на стариот ларингал *H > ’, те. ki-e-u/Ki’-ēus/, однос-
но ki-e-wo/Ki’-ewos/ при што според него е запазен, тој исто-
риски развоен пат на ларингалот *H > *j > ’, ki-je-u/ KiH-ēus/ 
~ ki-e-u/Ki’-ēus/. 18 

–––––––– 
15 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 442.  
16 Rix, Helmut, Historische Grammatik der Griechischen: Laut- und Formen-

lehre. Darmstadt (1976), str. 86; Sihler, Andrew, New Comparative Grammar of 
Greek and Latin. Oxford (1996), стр. 46-47.  

17 I. Hajnal, Grammatik des mykenischen Griechisch. 1992, 290.  
18 За ова микенско лично име предложена е следнава идентификација ki-je-

u / Skieus / : *SkieÚj (KN Xd 94) : ki-e-u / Skieus /: * SkieÚj (PY An 724), ki-e-wo / 
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Ако е тоа така, тогаш од и. -е. корен *keiH-, по наше ми-
слење би можел да се придодаде и микенскиот топоним од 
Пилос (PY Aa 93) ke-e / Ke’-ei /(loc. sg. ) : *Ke’e√ од K◊oj, cf., 
k◊aqoi: bohto∂ < и. -е. корен *keiH-, cf. Ke√oj и K◊wj19. Микен-
ските форми: ke-i-ja / Ke’ia /: *Ke√a, (PY Qa 133)20, (PY Na 
557) ke-i-jo / Ke’ios /: Ke√oj, 21 се смета дека се етникони од 
топонимот ke-e, те. *keiH-ja/-jos > *Ke√a / Ke√oj како и топо-
нимот од Пилос (PY Nn 228) ke-i-ja-ka-ra-na / Ke’ija krānā / : 
*Ke’ia krana,22 кој се јавува со палаталниот призвук *k’e- > 
*kje- > мик. ze-, те. ze-i-ja-ka-ra-na / Kje’ija krānā /: *Kjeia 
krana, од K◊oj или K◊wj и гр. krˇnh 'извор'. Всушност, микен-
ските топоними ke-i-ja-ka-ra-na / Ke’ija krānā / : *Ke√a krana, 
односно ze-i-ja-ka-ra-na / Kje’ija krānā /: *Kjeia krana, веро-
јатно се во врска со значењето ‘брзо, бистро или јасно тече-
ние на водата, ток’, па отаму ke-i-ja-ka-ra-na / Ke’ija krānā / : 
*Ke√a krana, односно ze-i-ja-ka-ra-na / Kje’ija krānā /: *Kje’ia 
krana, го имале значењето ‘брз или бистар (јасен) извор, од-
носно, бистра или јасна вода, сп. слов. Бистрица, мак. Бис-
тра’. Всушност тоа е место ‘преку кое водата се движи во 
изворниот дел брзо така што станува јасна и бистра, за раз-
лика од водата која има спор ток и е матна. ’. Кај сите овие 
микенски форми се среќаваме со вокалот -î- < -*iH-.  

На тоа упатува семантиката. Имено, во грчкиот јазик од 
адј. и адв. кои означуваат “движења” изведени се лични ими-
ња, топоними но и етноними. На прво место е гр. a≥Òlw ‘се 
движам брзо, ваму’, сп. a≥Òlhsij ‘брз покрет’, a≥ol∂dhj: poik∂-
louj tace√j (брз), потоа лично име A≥Òloj и етнонимот A≥Ò-
le√j, сп. мик. ai-wo-ro/ aiwolos /: a≥Òloj23, ¥ellon: tacÚ, cf. 
–––––––– 
Skiewos /(gen. sg): *Skie#oj. . Ваквата несообразност по однос на -je: e-, е позна-
та и кај други микенски лични имиња.  

19 C. J. Ruijgh, Etudes, 15, 209 упатува на KÁoj, a V. Georgiev, Lexicue на 
K√ej; За етимологијата на KÁoj и K◊wj види Solmsen, Untersuchungen zur 
griechischen Laut-und Verslehre. Strassburg. 1901:125 кој упатува на ‘огин, ват-
ра’, додека A. Fick, Vorgriechische Ortsnamen als Quelle fur die Vorgeschichte 
Griechenlands verwertet. Gottingen, 59 смета дека станува збор за предгрчки 
имиња.  

20 Docs2, 552 anthr. fem. или etnicon, M. Doria, Atti Pavia, 97, 391, A. P. Sain-
er, SMEA 17, 1976, 42  

21 Docs. 148, E, Vilborg, Gramm. етникон, C. J. Ruijgh, Forum der Letteren 4 
(1963), 248 етникон *Kh√oi.  

22 Ke-i-ja-ka-ra-na *Ke√a Kr£na, CJ. Ruijgh, Tabellae, 66, M. Lejeune, Mem I, 
140, M. Doria, Avviamento, 248 *ke√a Kr£na, MGV I, 213, V. Georgiev, Cambridge 
Coll., 117 in Acta Myc. II, 376 *ce∂ia kr£na, M. D. Petrusevski, Acta Myc. II 135 in 
ŽA 25 (1975), 440, P. Hr. Ilievski, SMEA 20 (1979), 164.  

23 Според повеќето истражувања етимологијата на a≥Òloj е спорна. Сепак, 
истата се доведува во врска со движење кое е во врска со виталната сила на жи-
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Aellî, -oàj, потоа qoÒj адј. ‘брз’ мик. to-wa/ Thowa(n)s /: QÒ-
Fa(n)j ~ QÒaj, мик. to-wa-no / Thowanōr /: *QoF£nwr, to-wi-no/ 
Thowinos /: Qo√noj < *Qo-F-√noj, pe-ri-to-wo/ Peri-thowos /: 
Per∂-qooj, од tacÚj се T£cu-ippoj, T£cu-bouloj и др. Додека, 
од и. -е. корен *srew-/*srow-‘fliessen’ со придавската изведе-
ница на -wo- се смета дека е настанат словенскиот термин 
срп-хрв. ò-strvo, рус. ostrov, мак. остров покрај хидронимот 
otok24. А дека водата игра значајна улога во островот покажу-
ва и санскр. dvīpam ‘остров’ < и. -е. *dwi-h2po-m ‘земјиште / 
земја која е опколена од двете страни со вода’25, сп. хет. 
aruni-anda ’среде вода/море’, лат. insula < *en-sala, ’она што е 
во солата/морето’, ˛Òoj = санскрт. srava – m. ' ток ' или сан-
скрт. cura - sravii - [ f. ] . ‘планински поток ', потоа гр. nÁssoj 
‘поплавено земјиште во близина на река’ и др.  

Од изнесеното може да се допушти дека предгрчкиот 
топоним K◊oj или K◊wj е изведен од и. -е. корен *keiH- ‘во 
движење, покренување на движење’.  

2. Ларингалот H (= *e/*o) со вокалска степен [*e] во и. -
е. корен *keiH- > *kieH- > *kjeH- > *kjH- 

На прво место тука е идентификацијата на машкото 
лично име од Теба (TH Of 37. 1) a-re-i-ze-we-i / Arehi-kjewehi /: 
* 'Arehi-sse#ehi cf., ”Arhj lao-ssÒoj ‘ Арес којшто ги раздви-
жува народите’26. Ако оваа идентификација ја сметаме за воз-
можна, тогаш, претпоставката за -*s- основа во *kjewe-s- од и. 
–––––––– 
веење или пак во врска со бојата добиена од раздвижување. Види E. Benveniste, 
BSL 38 (1937), стр. 107, E. Risch, MH 29(1972). Види P. Chantraine, DELG, 37.  

24 P. Skok, Etimoloski rijecnik hrvatskog ili srpskog jezika, s. v o-strvo, o-tok. 
Интересно е и тоа дека овој словенски термин го позајмуваат Романците ostrov 
и Новогрците "Οστροβον. Почетното o- е префикс, додек -t- се смета за накнад-
но додаден глас помеѓу консонантската група *sr-. Треба да се одбележи и тоа 
дека словенскиот збор Острово е топоним кој е врзан за копното, па затоа се 
смета дека зборот не е од поморска терминологија. Првобитното значение на 
зборот Острво е ‘место кое што е од реката опточено, речен брег’. Ако е тоа 
така, тогаш тоа упатува на заклучок дека и во микенскиот период кога започна-
ло населувањето на индо-европските микенски жители на почвата на Грција, 
веројатно се вршело по реките и нивните теченија.  

25 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, стр. 1281-
2. P. Chantraine, DELG, стр. 971.  

26На вака предложената идентификација од страна на J. Chdawick, се спро-
тистави L. R. Palmer, Coll. Myc., 278 кој во микенската форма a-re-i-ze-we-i/Arei-
skewehi/ поточно во неговиот втор дел го гледа гр. skeÚw, т. е. *Arei-skewehi од 
”Arhj и skeÚw 'се наоружувам, спремам, китам'. Тезата на L. R. Palmer, произ-
легува од еден обид на една група микенолози кои во микенскиот силабограм -
ze- претполагаат дека се работи за грчките форми на *ske-/ skh-, т. е. мик. ze = 
гр. *ske-/ skh-, (cf., a-ke-ti-ri-ja: a-ze-ti-ri-ja, a-ke-ta/askētas/: гр. ¢skht£j: a-ze-
ta/askētas/, M. Lejeune, Sifflantes fortes du Mycenien, Minos, VI, pp 87-137 и др.).  
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-е. корен *kjHewe-s-, единствено била сочувана во микенскиот 
грчки. Оттаму изненадува обидот на Ivo Hajnal, Grammatik 
des mykenischen Griechisch, стр 255, микенската форма a-re-i-
ze-we-i / Arei-st’ewehi /: Arei-skewehi < oskewehi ~ skeàoj, ske-
àoj ‘брод, опрема, алатка, во pl. куќа или бродска опрема, 
оружје’. dodeka J. Frisk смета дека skeàoj е еден технички 
термин без соодветна етимологија27, R. Beeks, Etymological 
Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010, 1348-134 за skeàoj е 
на мислење дека дифтонгот -eu- тешко може да се објасни. 
Сепак претплолага дека формата skeàoj семантички вјеројат-
но би можела да се доведе во врска со литв. šáuti, 1л. šáuju 
'пукам, буткам', рус. sovtit' 'буткам, туркам', станг. push ', < * 
keuH-. 28  

Натаму останува нејасна и неговата заложба за иденти-
фикација на микенските лични имиња од Пилос и Кносос a-
no-ze-we (PY Cn 600. 13) /Ainost’ewēs/ и a-no-ke-we (KN Db 
1261. B, PY An 192. 3) /Ainoskewēs/ (?; A≥noskeÚhj). Имено, 
тој смета, повиквајќи се Méndez Dosuna29 дека алтернацјата на 
микенските силабограми ke/ze е една спорадична појава огра-
ничена само на микенскиот која не оставила свои траги во по-
доцнежниот грчки јазик.  

Сепак, ако се има предвид дека палатализацијата на ок-
лузивите е природна појава која е застапена во микенскиот ја-
зик, тогаш оклузивот [*k] во придружба со вокалот од пред-
ниот ред [*e] преминува во *k’e > *kye . Изговорот поради тоа 
не е потежок; двата елемента (се мисли на *ky) сплотени во 
палаталната фонема *k'e стануваат видливо диференцирани, и 
тоа само по начинот на одбележувањето, па оттаму, е сосема 
возможна алтернацијата на силабограмот ke [*k’e ~ *kye ] : ze [ 
*kye < *k’e ].  

Ваквиот однос на пишувањето на олузивиот [*k] пред 
вокалот од предниот ред [*e], како [ke] или [k’e] може да се 
види во современиот македонски јазик. Имено, во македонски 
јазик тој е предаван со два посебни но и различити знака: 
[ke] или [k’е], особено, во оние зборови кои се позајмени 
или превземени од други јазици, cf., [ke] ~ керамида : [k’е] ~ 
ќерамида, [ke] ~ кеса: [k’е] ~ ќеса, [ke] ~ келеш:[k’е] ~ ќелеш 

–––––––– 
27 P. Chantraine, DELG, 1015 и таму наведената литература.  
28 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010. Види, P. 

Chantraine, DELG, стр. 1015, J, B, Hoffmann, EWdgrS, 318 во која skeàoj го изве-
дува од и. -е. *(s)qeu- 'herrichten' > стсл. prekutiti 'украсити'.  

29 J. Méndez Dosuna, On <Z> for <D> in Greek dialectal inscriptions, Sprache 
35(1991-93), 82-114 in J. Méndez Dosuna, A note on Myc. a-ze-ti-ri-ja, Att. sb◊nnu-

mi and palatalization, Sprache 35(1991-93), 208-220.  
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и др. Во првиот случај фонемата [ke] е фонолошка, а во вто-
риот е нејзиниот фонетски изговор [k’e ~ kye].30 

Вокалската степен [*e] од ларингалот *H(= *e/ *o), од и. 
-е. корен *kjH-w- > *kje-w- > *sse#-. Тука спаѓа микенското 
лично име од Кносос (KN <2002>) ze-wa-so/Kjew-asos/: 
*S(s)e#asÒj. Имено, ze-wa-so/Kjew-asos/: *S(s)e#asÒj смета-
ме дека е изведно од *kjew-nt-jo-, со микенскиот специфичен 
премин на назалот *n > o/a, cf. pe-mo : pema гр. sp◊rmo : sp◊r-
ma; a-no-wo-to KN K 875. 1ff. ‘без рачка’ (¢noÚato- -) < 
*/anoswn-to-/ < *nHoswn-to-, од суфиксот */-mn (-t-)/ во a-mo-
t-/ ‘коли' (< * harsmn-t-/) види (nom. /acc. pl. ) a-mo-ta KN So, 
PY Sa 790+, (dat. pl. ) и со вокалот [a] кој потекнува од суфик-
сот *-nt-, a-re-i-pa-te / aleiphatei / (дат. сг) од *ah2leibh-nt-, a-
pe-a-sa /apehasa / < */hntja/, потоа од суфиксот -sa- при што -s- 
е од аорист, cf. de-ka-sa-to /deksato/: d◊xato (KN Le 641 (3. l. 
sg. med) од *dek-sn-t- и др31. Според тоа, микенското лично 
име ze-wa-so/Kjew-asos/: *S(s)e#asÒj < *kjew-nt-jo- а како нај-
блиска паралела е гр. лично име SeÒshj со запазен вокал [o] 
од микенскиот назал [n], слично на ¡rmÒ-zw.  

Вокалска степен [*o] од ларингалот *H (= *e/ *o) од и. -
е. корен *kjHw- > *kjow- > *sso#-.  

Тука спаѓаат следниве микенски форми: 
zo-wa (KN Nc 4473, Ra 984, X 766). За оваа микенска 

форма предложени следниве идентификации: zî#a 'anima-
les'32; Според други, станува збор за гр. sîa, или so#£, cf. 
swˇ: œxormˇ sîtron (Hes)33. 
–––––––– 

30 На ова место ќе ги посочиме шесте преодни принципи кои ги посочува 
Holtzmann за палатализацијата на веларите пред вокалот од предниот ред, поз-
ната како Холтцманов закон ( Holtzmann’s Law). Имено, според овој закон 
*kera →1*kyera →2 *ktyera → 3 *ktsyera → 4 *tsyera → 5 *tsera → 6 sera. Врз 
основа на вака поставениот закон, очигледно е дека во микенскиот грчки, пала-
талзацијата застанала на првата фаза кога *ke →1*kye, а која се бележи со два 
различита силабограма ke [*k’e > *kye ] : ze [ *kye < *k’e ]. Затоа, во микенскиот 
грчки, се јавува алтернација на [ke] и [ze] серијата силабограми, ( cf., a-ze-o 
: a-ke-o, a-no-ze-we : a-no-ke-we, ke-i-ja-ka-ra-na : ze-i-ja-ka-ra-na ). А за совре-
мениот македонски јазик, Б. Конески, Граматика на македонскиот литерату-
рен јазик, Скопје, 1976, стр. 106-110; П. Хр. Илиевски, Балканолошки лингвис-
тички студии со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот ја-
зик, Скопје 1988, стр. 11-60, 63-96; 245-292сс.  

31 Docs2, 521 531, A. Heubeck, Aus der Welt, 82, 88 M. Lejeune, Mém, I, 334, 
C. J. Ruijgh, Etudes, 150, I. Hajnal, Grammatik des mykenischen Griechisch, H. Rix, 
Hist. Gr. Gramm., 99; Michael M. Brüger, Gr. Sprachwissenschaft, I, MGV I, 183, 
H. Frisk, GEW, 72; L. R. Palmer, Greek Language, 49.  

32Docs., 413; J. Chadwick, Ét. Myc., 85; E. Vilborg, Grammar, 48; A. Heubeck, 
Glotta, 39 (1961), 166; L. R. Palmer, Interpretation, 465, cf zî#a; M. Lejeune, 
Phonétique, 47.  

33 H. Mühlestein, MH 12(1955), 128, M. D. Petruševski, ŽA18(1968), 128 in 
SMEA 12 (1970), 133, 135 in Acta Myc., II, 133, cf., so#£, swˇ: œxormˇ sîtron 
(Hes); P. Hr. Ilievski, Животот на Микенците, 285.  
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zo-wo, (PY An 519). Се претполага дека како лично име 

одговара на гр. *Zî#oj од гр. zîoj < *zî#oj34. Сепак, H. 
Mühlestein, MH 12(1955), 222 упатува на гр. Sîoj од и. -е. 
*kjo-wo-.  

 zo-wi-jo / Gjōwios / Kjōwios / : Zè#ioj / *Sè#ioj (KN V 
1523, PY Cn 40 (dat. sg)). 35,  

a3-zo-wo[ (PY Cn 485), (топоним), PTT I, 78. Според на-
шите согледувања a3-zo-wo/aig'-kjowos/: *a≥-sso#Òj, од a∏x, 
a≥gÒj ‘коза’ и sso#Òj ‘во движење’. Тоа е еден локален мик-
ротопоним за премин на добитокот 'Козја Патека, Козјак', сп. 
boussÒj, ≤ppossÒj36. Всушност a3-zo-wo/aig'-kjowos/: *a≥g-kjÒ-
#oj > *a≥g-ssÒ#oj е место на кое 'козите се собираат за дви-
жење на (ис)паша' или пак тоа е 'пат (или патека, стаза) по ко-
ја се движат козите', слично на топонимите: лат. Caper, герм. 
Haber, англ. Haefer., мак. Козјак, срп. -хрв. Козара и др. 37 
Види, F. Bechtel38, ≥n t¦n d◊r#an ≥n t©i bouso√; ≥n t©i bouso√ 
t©i œpπ PadÒessan; ¢p' 'Ar∂ai ≥n t©i bouso√. Повикувајќи се 
на Хесихиј и неговиот Lexicon упатува на mhlosÒh: ÐdÒj, di' 
Âj prÒbata œlaÚnetai, `RÒdioi (Hes. ). За губитокот на -*g'- 
од *aig'- пред консонант, спореди *aig'-kwolo- > *aik-kwolo- 
> гр. a≥-pÒloj39. За аркадската форма boussÒj со право може 
–––––––– 

34 O. Landau, MGPN, 153, 178; A. Heubeck, Glotta 39(1961), Phonétique, 47; 
MGV I 200 zèw.  

35 Docs2, 593, Zè#ioj Docs, 427;O. Landau, MGPN, 153, 176;H. Muhlestein, 
MH 12(1955), 128; MGV I, 200, cf., zèw; A. Heubeck, Glotta 39(1961) 166; C. J. 
Ruijgh, Etudes, 160 патронимик од zo-wo ;M. Lejeune, Mémoires I, 129 in 
Phonétique, 47 *ZwFioj, П. Хр. Илиевски, Животот на Микенците, 285.  

36 Види Miodrag M. Todorovic, ŽA 44(1994)  
37 Петар Хр. Илиевски, Неколико паралела из словенске и грчке топони-

мије, Антички остатоци во современата ономастика, Балкански лингвистички 
студии, Скопје 1988, стр. 472-475 и таму наведената литература. Пота во П. Хр. 
Илиевски, Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва, МАНУ, 
Скопје 2000, стр. 77, 105. Овде треба да се истакне и тоа дека на Пелопонез во 
микенскиот период по се изгледа пилското кралевство било поделено на две 
провинции: de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja и pe-ra3-ko-ra-i-ja. Станува збор, за сложенки 
од deàro 'од оваа страна, одовде' и p◊ra 'од другата страна, преку', додека a3-ko-
ra-i-ja една сложенка образувана од a∏x, a≥gÒj 'коза' и l©j 'камен, стена' од 
кого е подоцнежниот период е топоним A≥gal◊on 'Козја Краста'.  

38 F. Bechtel, Die Griechischen Dialekte, I, str., 332, 388. Грчките форми 
bousÒj и mhlosÒh како такви припаѓаат на аркадоскиот дијалект.  

39 Види kaj H. Rix, Hist. Gr. Gramm., 99; Michael M. Brüger, Gr. Spra-
chwissenschaft, I, 92, но и кај F. M. J Waanders, D∂aita a way of life, ŽA 55(2005), 
str. 99-105 кој се обидува да докаже дека *aig-kwolo > *ai-kwkwolo-, па пат 
на асимилација на -*g-kw- > -*kwkw-, а отпосле по пат на поедностување или 
(simplifikacion) на -*kwkw- во -*kw- имаме *ai-kwolo- > гр. a≥-pÒloj.  
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да се смета дека претставува наследство од микенската епоха, 
сп. kemado-ssÒoj ‘ловец на млад елен’ од kem£j, -£doj ‘млад 
елен, млад пес’ и ssÒoj ‘ловам’.  

3. Микенски форми од и. -е. корен *kjHo-t- > *kjō-t- > 
*ssw-t-, добиени по пат на прекршување на ларингалот.  

zo-ta-qe (m. лично име nom. или dat. sg. )40. За ова ми-
кенско лично име ние ја предложивме следнава идентифика-
ција zo-ta qe / Kjōtās qwe или Kjōtāi qwe /: Sètaj qwe или Sètai 
qwe ’Оној којшто брзо се движи, Брз, Јасен’ добиена по пат на 
прекршувањето на ларингалот те. од и. -е. корен *kjHo- > *kjō- 
‘во брзо движење, покренување на движење’41.  

e-pi-zo-ta (KN Ra 984)42. За оваа микенска форма пред-
ложени се повеќе различити идентификации и толкувања. 
Единствено, M. D. Petruševski, ŽA 18 (1968), 128, 134 in ŽA 20 
(1970), 51; SMEA 12(1970), 135; Acta Myc., II, 134 претполага 
дека станува збор за epi-kjōtra: œp∂-sswtra од и. -е. корен 
*kjeu-/*kjou-. Должината на вокалот -ō- во ssîtron, односно, 
œp∂-sswtra сметаме дека е добиена по пат на прекршувањето 
на ларингалот од и. -е. корен *kjH- > *kjō- ‘во брзо движење, 
покренување на движење’, како во и. -е. *gwiHo-wo- > 
*gwyōwos > *gyōwos > мик. zo-wo /gjōwos/ : гр. zw(#)Òj, нас-
проти мик. qi-wo/ gwi-wos/: b∂oj. Тука можеби спаѓа и zo-wa 
(KN Nc 4473, Ra 984, X 766), за која е предложена идентифи-
кацијата zo-wa/kjōwa/: sîa, или so#£, cf. swˇ: œxormˇ sîtron 
(Hes).  

4. Микенски форми од и. -е. корен *kjH- > *kjo- добиен 
по пат на хифереза, т. е. онаа карактеристична појава во грч-
киот јазик кога доаѓа до изаоставување на краткиот вокал во 
затворениот слог, (сп. pe-ri-no/ Peri-nos / : гр. P◊ri-noj од 
*Peri-nooj, BÒs-poroj од *Boos-poros < *gwou-poros и др. ).  

Од и. -е. корен *kiH-, на мислење сме дека е возможно 
да е изведено микенското личното име од Кносос (KN Db 
1245) ra-wi-zo43. Во микенската основа ra-wi-, станува збор за 
–––––––– 

40 V. Georgiev *Zètaj, O. Landau, MGPN, 153 *Zèstaj; J. T. Killen, Cam-
bridge Coll., 54, C. J. Ruijgh, Études, 295; L. R. Palmer, Interpretation, 465 предла-
га zo-ra-qe.  

41 Miodrag M. Todorovik, Микенската za, ze zo серија силабограми 
42 Docs2, 456, 517, Според едни, станува збор за œp∂-zonta (part. pres. ) < 

œpi-zèw, cf., M. Lejeune, Mémoires II, 108, Docs., 272, 393 ; според други, за œp∂-
zonta (part aor. ) < *epi-gujonta, H. Muhlestein, MH 12(1958), 224, односно како 
адј. вербал œp∂-zwsta < œpizènumi, cf., L. R. Palmer, Interpretation, 418.  

43 H. Mühlestein, MH, 12(1955), стр. 127; ја има предложено следнава иден-
тификација за ra-wi-zo/Law-hiqquios/ : гр. *LaF-hippioj која од повеќе микеноло-
зи е оспорена.  
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познатата предгрчка основа *law- ‘народ, племе, војска’ ина-
ку документирана во микенскиот грчки, (ra-wo-po-qo/ Lawo-
phorgwos /: гр. Leèforboj, ra-wo-do-ko/ Lawodokos /: гр. *La-
#Ò-dokoj, Хом. LaÒ-dokoj и др.)44 а во микенскиот силабог-
рам -zo од ra-wi-zo веројатно се крие и. -е. корен *kiH- ‘во бр-
зо движење, покренување на движење’ добиен преку хифере-
зата. Инаку, и. -е. корен *kiH- > *kjo-, е запазен аркадскиот 
дијалект во форма boussÒj од *gwou-kjos за кој се смета дека 
најблизок сродник со микенскиот грчки45. Аркадската форма 
boussÒj е од bousÒoj поточно од *gwou-kjHowos. 46 Ако е тоа 
така, тогаш микенското лично име ra-wi-zo би одговарало на 
подоцнежното грчко лично име Lao-ssÒj добиено од *Lawi-
kjHos односно, од уште постарата микенска форма *ra-wi-zo-
wo. Овде треба да се истакне дека вокалот -ï- во *ra-wi- исто 
така по своето потекло е предгрчки како што е и предгрчката 
основа *ra-w-47 на што упатуваат предгрчките форми: laïkÒj, 
lˇïtoj, Lˇïtoj48.  

Кон овој и. -е. корен *kiH-, ние го приведуваме и ми-
кенското машко лично име од Кносос (KN Dv 1500) qi-ja-zo49. 
Ivo Hajnal, Grammatik des mykenischen Griechisch, стр. 250, по-
викувајќи се на M. Neumann смета дека qi-ja-zo /Gwiadjōn/ 
–––––––– 

44 Docs2. 105, 424; MGV I, 183, O. Landau, MGPN, 120, 166, 170; П. Хр. Или-
евски, Животот на Микенците, стр. 279, 290 и таму наведената литература.  

45 W. Porzig, Sprachgeographische Untersuschungen zu den altgriechischen Di-
alekten, IF 61 (1954), str. 147-169; E. Risch, Die Gliederung der griiechischen Di-
alekten in neuer Sicht, MH 12 (1955), 61-76; J. Chadwick, Greek and Pre-Greek, 
TPS, 1969, str. 80-98; W. F. Wyatt, The Prehistory of Greek Dialekts, TAPA 101, 
(1970), 557-632; A. Bartonek, Greek Dialekts in the second Millennium B. C., Ei-
rene 9 (1971), 49-64; A. Heubeck, Der Kleine Pauly 5, (1974) 323-327 Sprache I: 
Griech. Sprache; M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, 
Paris 1972 

46 F. Bechtel, Die Griechischen Dialekte, I, str., 332, 388. Грчките форми 
bousÒj и mhlosÒh како такви припаѓаат на аркадоскиот дијалект, P. Chan-
traine, DELG, 997.  

47 R. Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010. Види J, B, 
Hoffmann, EWdgrS, laaj 

48E. Schwyzer, Gr. Gramm. 504. K. Brugmann, Gr. Gramm., 157. Вокалот -i- 
во интервокалната оопозиција особено пред консонанат се јавува во вид на ди-
фтонг -oi-, ( сп. H. Rix, Hist. Grammatik dGr., 94, *we-wik-wo- > гр. œ-oi-k-è-j : ⁄-
oi-ka и др. ), при што останува нејасно зошто даѓа до упростување на дифтон-
зите -oi- или -ai- во -o- односно -a-, сп., Troiz£n: Troz£n; “Hfaistoj: 
“Hefastoj; Fo√boj : FÒboj; Gera∂stioj: Ger£stioj однодно -oi- > -i-, сп. 
#o√koj : #∂kej, sto√coj : st∂cej.  

49 Docs2, 557, O. Lanadu, MGPN, 116, 171, M. Neumann е предложена една 
идентификација *Gwi£zwn. M. Lejeune, Mémoire, II, 121 претполага дека станува 
збор за предгрчка форма образувана со предгрчкиот суфикс -zw-, L. R. Palmer, 
Interpretation, 450, J-P. Olivier, Cambridge Coll., 72.  
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:*Bi£zwn ‘Оној којшто го победува непријателот’. Сепак на 
мислење сме дека во qi-ja-zo би можело да е поскоро во врска 
со гр. машко име Bi£ssoj, добиено по пата на хиферезата, т. 
е. Bi£ssoj < *gwia-kjo- < * gwieHa-kjowo-. Така што qi-ja-
zo/Gwia-kjos/: Bi£ssoj `Оној којшто го раздвижува, разбранува 
животот’, сп. словенски хипокористични имиња: Живко, Жи-
вадин, Живота, Живомир. Тоа е едно и друго, од и. -е. корен 
*kiH-, сметаме дека и микенското машко лично име од Кно-
сос (KN Dd 1291) qi-zo (nom. sg), за кого, се предложени сле-
дниве идентификации: qi-zo со Te∂swn од t∂w или *T∂zwn50, од-
носно со *Kw∂zwn51, додека, M. Lejeune, упатува на заклучок 
дека се работи за предгрчко лично име52. Сепак на мислење 
сме дека микенското име qi-zo возможно е дека е добиено по 
пат на хифереза од постарата форма *qi-zo-wo. Имено, во по-
микенскиот период се среќаваме со лични имиња на -soàj cf. 
Mai-ssoàj, `Eli-ssoàj, EÜssouj, и др. Притоа за Bi-. во Bi-
ssoàj може да се смета дека потекнува како B∂-twn од B∂otwn 
и да е во врска со и. -е. *gwiH-‘живот’ а во -soàj станува збор 
за и. -е. kjowo-‘во брзо движење, покренување на движење’. 
Според тоа, микенско лично име qi-zo /Gwi-kjos/: *Bi-ssÒj ~ 
Bi-soàj е од *gwi-kjowo-.  

5. soàboj m: ‘chévre’ ou ‘mouton sauvage’ (Opp), P. Chan-
traine, DELG, pp. 1030.  

Во Етимолошкиот речник на грчкиот јазик од P. Chan-
traine, DELG, стр. 1030, за грчката именка soàboj `коза' или 
‘дива овца' е дадено само нејзиното значење без појаснување.  

Со оглед на фактот дека во и. -е. јазици имињата на жи-
вотните, особено на ситниот добиток, козите и овците, главно 
се изведени или се доведуваат во врска со различити и. -е. ко-
рени во кои се крие значењето ‘во (брзо) движење, покренува-
ње на движење, скокање, терање, гонење’, (сп. и. -е. *aig-
/*aig'- `во брзо движење' : скрт. ejati `во покрет' : гр. a∏x, a≥gÒj 
`коза', ерм. aic `коза', ав. izaena `коза'53; и. -е. *ago-/ *agi- `во-
дам, гонам во покрет': гр. ¥gw, скрт. aja- `коза', лит. ozys `ко-
за', лет. azis54; и. -е. *gaido-/*g'haido- `скокање, брзо движење': 
гот. gaits `коза', ст. англ. gat `коза', лит. zaidziu, zaisti `коза'55; и. 

–––––––– 
50 V. Georgiev, Suppl I.  
51 O. Landau, MGPN, 117, 171, 212 
52 M. Lejeune, Mem. II, 121, Docs. 2 577.  
53 A. Walde-J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen 

Sprachen, I, стр. 8, 11; Ch. Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Princi-
pal Indo-Eurpean Languages, стр. 164 ss.  

54 A. Walde-J. Pokorny, op. cit., стр., 38; Ch. Buck, op. cit., стр. 165.  
55 A. Walde-J. Pokorny, op. cit., стр., 527. Ch. Buck, op. cit., стр. 165.  
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-е. *gwm- `се движам, одам'56 : гр. prÒ-ba-ton `ситна стока, до-
биток (кози или овци)'; и. -е. *er-/*or- `во брзо скокање, дви-
жење' : гр. ⁄ri-foj `младо јаре, коза', лат. aries: стслов. jare, 
гот. jer `година'57; сп. уште, лат. (equus) admissarius > вулг. 
лат. armissarius > ром. armasar `ждребе' од лат. admittere `во 
покрет, брзо движење' и др58.).  

По однос на прашањето за потеклото на суфиксот -bo- 
во гр. форма soàboj `коза' или `дива овца', возможно е истиот 
да преставува еден т. н. специјален суфикс по се изгледа од 
експресивна природа кој се смета дека е застапен во гр. boÚ-
b-aloj 'говедски' : лат. bu-b-alus: bu-b-ulus: bufalus, стфр. 
bufe, buffalo: слов. byvol (како позајменица), sÚ-ba-j, 'свин-
ски': sÚ(m)broj· k£proj(Hes): Ø-b-alˇj: лат. su-b-o и др.59, или 
пак дека станува збор за суфикс преку кого се искажуваат од-
редени телесни недостатоци, сп. гр. strabÒj, лат. strabus, 
strambus, klambÒj и др. 60 

Сето ова упатува на зклучок дека од и. -е. корен *kjo-
wo- > *s(s)o#o- проширен со суфиксот -*bo- > -bo-учеству-
вал во формирањето на гр. форма soàboj `коза' или ‘дива ов-
ца'. А дека и. -е. корен *kjo-wo- > *s(s)o#o- > s(s)Òoj се ја-
вува како сложенка кај грчките именски форми кои се изведе-
ни именките на животните, може да се види од примерите: 
≤ppo-ssÒoj, bou-ssÒoj, kemado-ssÒoj, mhlo-sÒh, lao-ssÒoj и 
др.  

Како најблиска паралела кон гр. форма soà-bo-j по на-
ше мислење стои чешката форма sob ' северен (див) елен'61. 
–––––––– 

56 A. Walde-J. Pokorny, op. cit., стр., 675.  
57 A. Walde-J. Pokorny, op. cit., стр., 105, 136. Готската форма jer "година" и 

ст. цркв. слов jaru се доведуваат во врска со коренот *er-/*or- ‘скокање, брзо 
движење’. Види и Ch. Buck, op. cit., стр. 166.  

58 Ch. Buck, стр. 169.  
59 Сп. B. Čop, Italo-grčke izoglose i preistorija Balkanskih naroda, Godišnjak 

ANUBiH, knjiga X/8, Sarajevo, 1973, стр. 65. Освен тоа со овој суфикс, особено 
кај имињата на животните, се одбележени некои недостатоци или слабости кои 
потекнуваат од телесната природа на животните, Суфиксот -bo- потекнува од 
и. -е. -*bo-, (сп. bw-bÒ-j: cwlÒj, kolo-bÒ-j (boàj), bu-bÒ-j и др.), сп. F. Specht, 
Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, стр. 262 ss.; E. Schwyzer, Gr. 
Gramm., I, стр., 495-496.  

60 F. Specht, Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, стр. 262 ss. ; E. 
Schwyzer, Gr. Gramm., I, стр., 495-496. Ch. Buck, A Dictionary of Selected Syno-
nyms in the Principal Indo-Eurpean Languages, стр. 164 ss.  

61 V. Machek, Etymolgický slovník jazyka českeho, Praha 1971, sv. sob; Jiři Re-
jzeck, Český Etymologicky Slovník, Leda 2001, s. v. sob. Формата sob во наведени-
те етмолошки речници, се смета дека е со непозната етимологија и потекло. За 
односот на и. -е. *k’i-/ *ki-, > мик. z (kj), стсл. s, cf., za-we-te/kjā-wetes/: s©tej / 
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За чешката форма sob 'северен (див) елен', не е исклучена 
можноста дека истата да е добиена преку хифереза од и. -е. 
корен *kjo-wo- `во брзо движење, покренување на движење', 
проширена со суфиксот -*bo-, те. и. -е. *kjowo-bo- > преку хи-
фереза > *kjo-bo- > чеш. sob, како на пр. гр. BÒs-poroj < 
*BoÒs-poroj или аркадска bousÒj < *bou-ssÒoj и др.  

 
SUMMARY 

Miodrag M. Todorovic: The distribution of the i.-e. root *kei- /*keiH- ‘to move, 
to set in motion’ in the Mycenaean and Greek  lexicon and its onomastics 

 
Based on the analysis of the linguistic material, it has been concluded that the 

i.-e. root *keiH - ‘in motion, setting in motion’ was present in the Mycenaean lin-
guistic corpus as follows:  1. With the velar reflex  [k] in PNki-je-u/ KiH-ēus/ :ki-e-u/ 
Ki’-ēus/,ki-e-wo/ Ki’-ēwos/(gen.sg), and in the  toponyms ke-e / Ke’-ei /(loc.sg): 
*Ke’e√ <K◊oj,ke-i-ja-ka-ra-na / Ke’ijakrānā /: *Ke√akrana cf. k∂atoj, k◊aqoi: boh-

to∂(Hes). The length of the vowel - î – in the ethnicons  ke-i-ja / Ke’ia /:Ke√a,ke-i-jo / 
Ke’ios /:Ke√oj derives from the vowel -i- which, in contact with the laryngeal  *H, 
produces -ī-, cf. -ī-<-*iH-, (cf. brī< *br-iH-, piarÒj (pi-) < *piH-wer- ect. In the My-
cenaean and Greek languages, there are personal names, toponyms and ethnonyms  
derived from adjectives and adverbs which denote motion, cf. a≥Òlw, a≥ol∂dhj: 

poik∂louj tace√j(Hes), PN A≥Òloj and the ethnonym  A≥Òle√j, Myc. ai-wo-ro/ ai-
wolos /:a≥Òloj; ¥ellon: tacÚ, cf. Aellî,-oàj, qoÒj adj. PN to-wa/ Thowa(n)s /: 
QÒ#a(n)j~QÒaj, PN to-wa-no / Thowanōr /:*Qo#£nwr, to-wi-no/ Thowinos /: 
Qo√noj< *Qo-#-√noj,PN pe-ri-to-wo/ Peri-thowos /: Per∂-qooj; tacÚj:Tˇc-ippoj, 

T£cu-bouloj; trÒcojTrocoj and `Ippo-trÒcoj, etc. This process  is also present in 
Slavonic languages: Mac. Brzak, Bulg.. bъrzak, Serb. Brza, Brzaja and Brzava, 
Brzak, gen. Brzaka,~e{. Brzkov, Russ. Borzkov from the earlier form *bъrzъ. 2. The 
i.-e. root *keiH- appears with two palatal reflexes: phonological i.-e. *keiHe> *kiHe- 
>*k’e-> Myc.  ke- and phonetic i.-e.*keiHe> *kiHe-> *k’e- >*k’je- > Myc. ze, that 
is,*keiHo>*kiHo-> *k’o- >*k’jo-> Myc. zo, in the toponyms ze-i-ja-ka-ra-na 
/K’jeijakrānā/: *Ke√akrana, PN a-re-i-ze-we-i / Arehi-k’jewehi /:* 'Arehi-sse#ehi,PN 
ze-wa-so/K’jew-asos/: *S(s)e#asÒj<*k’jew-nt-jo- ~ seÚato, SeÒshj.Øpo-seuantˇr, 

a3-zo-wo/aig'-k’jowos/:*a≥-ssÒ#oj from a∏x,-a≥gÒj 'goat' and ssÒoj< *kjowo- 
cf.,boussÒoj ~ boussÒj 3. The author believes that the length of the vowel [ō = Gr. 
w] in ssîtron, œp∂sswtron is the result of the laryngeal ‘breaking’ of the  i.-e. root 
*keiHo- > *kiHo- > *kjHo-C- > *k’jō-C-, in PN zo-ta-qe / Kjōtās qwe/K’jōtāi qwe /: 
Sètaj qwe (nom.sg.) / Sètai qwe (dat.sg) < *kjHo-t-, e-pi-zo-ta /epi-kjōtra/ :*œp∂-
sswtra and perhaps in PN zo-wa/kjōwa/ : sswˇ: œxormˇ (Hes.) 4. The i.-e. root 
*keiHo- > *kiHo- > *kjHo  also appears in cases of hyphaeresis: in PN qi-ja-zo/*Gwia-
kjos/: Bi£ssoj<*gwia-kjHo- < * gwieHa-kjowo-.PN qi-zo /Gwi-kjos/: *Bi-ssÒj ~Bi-

soàj<*gwi-kjowo-. 5. The author maintains that the Greek form  soàboj ‘goat’ or 
‘wild sheep’ derives from the i.-e. root *kjowo- extended with the suffix -bo-, that is, 
*kjowo-bo->soàboj ‘goat’ or ‘wild sheep’, cf. boÚ-b-aloj lat. bu-b-alus:bu-b-ulus: 
bufalus, fr.bufe, buffalo: slov. byvol,sÚ-ba-j: sÚ(m)broj· k£proj(Hes): Ø-b-alˇj : 
lat. su-b-o, etc. He also points out the Czech word sob - ‘north (wild) deer’- as the 
closest parallel to the Greek soàboj. 

–––––––– 
t©tej ‘оваа година’, срп. noća-s, лит. sis, мак. с-ношти, алб. s-onte ‘оваа ноќ’ и 
др.  
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