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ПРЕДГОВОР

По дешифрирањето на линеарното В писмо од М. Вешгрнс 
(1952), интерпретацијата на микенските писмени документи на 
глинени плочки го привлече вниманнето, речиси, на сите класични 
филолози и за кусо време ce појави опширна литература. Едновре- 
мено со востановувањето на архаичниот грчки јазик на кој ce пи- 
шувани плочките, врз основа на натписите ce прават обрвди за 
реконструирање иа микенската епоха која до скоро ce сметаше за 
предисториска. Во последно време ce јавуваат систематски трудови 
како од областа на културната, економската и политичката исто- 
рија на микенска Грција, така и од граматичката структура на ми- 
кенскиот грчки. Но треба да ce забележи дека cè уште има нерешенн 
јазични проблеми од кои до голема степен зависи и сликата на 
микенската епоха. Еден од нив е и проблемот за т. н. локалии па- 
дежи (локатнв, инструментал, акузатив и аблатив).

Иако локалните односи во микенските документи не можат да 
ce одминат, повеќето интерпретатори, поаѓајќи од лоложбата на 
падежната система во класичниот грчки и кај Хомера, сметаа дека 
синкретизмот на локалните падежи (лок., инстр. и абл.) бил веќе 
извршен во микенскиот, a аблативот како падеж наполно го ели- 
минираа. Поради тоа при преводот на одделни натписрг ce доаѓаше 
до таква положба што не можеше да ce види, н. пр. дали некои 
дажби треба да ce примат од некого или да му ce дадат некому и 
сл. Со оглед на тоа што правилното толкување на микенските нат- 
писи меѓу другото зависи и од правилното решавање на овој проб- 
лем, ce налагаше една специјална етудија со цел да ce установи 
како биле искажувани локалните падежни односи во микенскиот 
грчки. Во следнава работа ce обидов да дадам одговор на горните 
прашања.

Со овој проблем започнав да ce занимавам во 1956 г. Во текот 
на работата ce судирав со ред тешкотии што ги создаваа од една 
страна примитивното слогово писмо со кое не може адекватно да 
ce предава грчкиот јазик, a од друга — архаичните форми и зборови 
кои не ce јавуваат во подоцнешниот грчки. Освен тоа, во прво вре- 
ме кај нас ce чувствуваше недостиг од потребната литература, a не- 
опходно беше темата да ce обработи и на поширок ллан во споредба 
со другите индоевропски јазици.

Можам со радост да одбележам дека за совладувашето на 
овие тешкотии мене ми беше укажана сестрана помош особено 
од двајца учени на кои им должам искрена благодарност» Проф.



Vi

д-р Михаил Д. Петрушевски најзагрижено ja следеше мојата рабо- 
та од самиот почеток, ги читаше поранешните редакции на оваа 
студија и секогаш беше готов да ми даде стручна помош и морална 
поткрепа. He помала помош ми беше укажана и од Dr. John Chad
wick, професор на Кембриџскиот универзитет, за време на мојот 
престој во Кембриџ през 1957/58 година. Тој ми ja стави на рас- 
полагање и својата библиотека, a no моето заминување продолжи 
преку писма да дискутира по одделни прашања и да ми укажува 
на најновата литература во врска со третираните проблеми.

Сметам за должност да им ja искажам својата благодарност 
и на следниве учени: на проф. W. Ѕ. Allen од Кембриџскиот уни- 
верзитет и акад. Вл. Георгиев од Софија за укажаната помош од 
областа на споредбената индоевропска лингвистика. На проф. Е.
G. Turner, директор на Институтот за класични студии во Лон- 
дон, што ми овозможи да го посетувам Семинарот на линеарното 
В писмо во текот на 1957/58 год., a на Dr. Chr. Karouzos, директор 
на Народниот музеј во Атина, што ми дозволи да работам со ори- 
гиналните плочки од Пил и Микена през јуни 1959 год.

Ce чувствувам задолжен и од ова место да ja изразам својата 
благодарност кон Ректоратот на нашиот Универзитет што ми овоз- 
можи специјализација во Англија во текот на учебната 1957/58 го- 
дина. Тоа време беше од голема корист за мојата работа. Во Уни- 
верзитетската и други библиотеки во Кембриџ ja најдов сета, по- 
требна за мојата тема, литература, објавена до 1958 година.

Оваа студија беше поднесена како докторска дисертација на 
Филозофскиот факултет во Скопје и одбранета на 1 јули 1960 год. 
пред комисијата од д-р Михаил Д. Петрушевски, д-р Васо Тома- 
НОВИ& и д-р Богдан Стевановиќ. На сите членови од комисијата им 
изразувам благодарност за укажаната помош.

Скоије, 1960 год. Пешар HïuebcKii



С К Р А Т Е Н И Ц И  

h Внблнографскн скратенидн*)

A JA .............................................American Journal of Archaeology, Baltimore.
AJPh ..........................................The American Journal of Philology, Baltimore.
Arch. Or...................................... Archiv Orientalin, Praha.
Athenaeum....................................Athenaeum. Studi Periodici di letteratura e Stork

deîFAntichità, Pavia.
BCH ..........................................Bulletin de Correspondence Hellénique, Paris.
Bechtel Hist. PN........................Fr. B., Die historischen Personennamen des Grie

chischen bis zur Kaiserzeit, Halle 1917.
„ Gr. Dial.........................Fr. B., Die griechischen Dialekte, 1—3, Berlin

1921—1924.
Earaft, O јез. прнр....................Алексаидар Б., Ö језичкој прнроди и језнчком р&з-

витку (лннгвнстичка нспитивања^ Београд 1941.
Bennett, Ch., Syntax II.............Charles E. B., Syntax of Early Latin, voL II. The

Cases, Boston 1914.
Ben venis te, Orig..........................Émile B.# Origines de la formation des noms en

indo-européen, Paris 1935.
BÏCS ......................................... Bulletin of the Institute of Classical Studies of the

University of London.
Boisacq ......................................Émile B., Dictionnaire étymologique de la langue

grecque, Heidelberg — Paris, 1923.
Brugmann, Grundriß ..............Karl B., Grundriß der vergleichenden Grammatik

der idg. Sprachen I, II, 1—3, Straßbug 1889, 1892, 
1897.

Bmgmann—Thumb, Gr. Gr. ..K . B., Griech. Grammatik, 4 Aufl. von Alber*
Th., München 1913.

B S L ..............................................Bulletin delà Société de linguistique de Paris, Paris.
Buck, Comp. Gramm................Carl Darling B., Comparative Grammar of G reek s

Latin, Chicago 1933.
„ Gr. Dial..............................C. D. B., Greek Dialects5, Chicago 1955.
„ Osk. Umbr. Dial...............C, D., Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dia

lekte, Heidelberg 1905.
Buck—Petersen, Rev. Index... Carl D. B.—Walter P., A Reverse Index of Greek

Nouns and Adjectives, Chicago 1944.
Chadwick (JC), Deciph............ John C., The Decipherment of Linear B3 Cam

bridge 1958.
Chantraine, Form.......................Pierre Ch., La Formation des noms en grec ancien.

Paris 1933.
,, Gramm, hom.........P. Ch., Grammaire homérique LH, Paris 1948, 1953.

Cl. Quart......................................Classical Quarterly, Oxford.

;i:) Bo овој труд e искористена литературата објавена до март I960 год.



Cl. R(ev.) ..................................Classical Review, Oxford.
Curtius, Elue............................... Georg C., Elue, of the Stud. Greek Gramm., transi.

E. Abbot, London 1875.
Del.................................................Dialectorum Graecarum exempla epigraphica po~

tiora, ed. P. Cauer, editio tertia renovata. E. Schwy- 
zer, Lipsiae 1923.

Delbrück, Abi. loc. instr.............Berthold D., Ablativ localis Instrumentalis im altin
dischen, lat., griech. und deutschen. Berlin 1867.

„ Vergi. Synt.............B. D., Vergleichende Syntax der idg. Sprachen>
1—3 Straßburg 1893, 1897, 1900.

Does..............................................M. Ventris & J. Chadwick, Documents in Mycenaean
Greek, Cambridge, 1956.

Doria, Interp. I ....................... Mario D.3 Interpretazioni di testi micenei (Serie
' Ta), Trieste 1956.

„ ,, II ..........................M. D., Interpretazioni di testi micenei II. Le
iscrizioni della classe Cn di Pilo, Trieste 1958.

Eranos.......................................... Eranos. Acta philologica Suecana, Uppsala.
Ernout—Meillet, Diel................ Alfred E.—Antoine M., Dictionnaire étymologique

de la langue latine, Paris 1951.
Et. raye. .................................. Études mycéniennes, Actes du colloque interna

tional sur les textes mycéniens, Paris 1956.
Eunom ia.....................................Eunomia, Ephemeridis Listy filologické supple

mentum, Pragae.
Evans, Palace.............................. Arthur E., The Palace of Minos, IV, London 1936.
E v id ..............— ......... . . . . .M.  Ventris & J. Chadwick, Evidence for Greek

Dialect in the Mycenaean Archives, JHS 73, p. 
84—103.

Festschrift Kretschmer ..........Gedenkschrift Paul Kretschmer I—II, Wien, 1957/58.
Fick, Vorgr. ON................ ; . .  .Aug. F., Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für

die Vorgeschichte Griechenlands, Göttingen 1905.
Frisk, Gr. et. Wb...................... Hjalmar Fr., Griechisches etymologisches Wörter

buch, Heidelberg 1954ss.
Gall(avotti), Docum...................Carlo G., Documenti è struttura del greco nelPetà

micenea, Roma 1956.
Glotta ......................................... Glotta. Zeitschrift für griech. und lat. Sprache,

Göttingen.
Greece and Rome ..................Greece and Rome, II series, Oxford.
Hamm, St. slov. gram...............J. H ., Staroslovenska. gramatika, Zagreb 1958.
Hirt, Idg. Gramm......................Hermann H., Indogermanische Grammatik, 1—7!

Heidelberg 1921—1937.
Hoffmann, Dial.......................... Otto H., Die griechischen Dialekte in ihrem histo

rischen Zusammenhänge mit den wichtigsten ihrer 
Quellen dargestellt, 1—3, Göttingen 1891—98.

Hoffmann—Debrunner, Gesch.
d. gr. Spr............................. Otto H. — Albert D., Geschichte der gr. Sprache

I—II, Berlin 1953, 1954.
Hofmann, Etym. Wb. d. G r...J . B. H., Etymologisches Wörterbuch des Griechi-

chen, München, 1949.
lisch............................................. Hesychii lexicon.
IF ............................................. Indogermanische Forschungen, Berlin (Straßb.).
ÏF, Anz........................................Anzeiger zu Indogerm. Forschungen.
Index, Bennett ..........................Emmett B., A Minoan Linear B Index, Yale Univ.

Press, New Haven 1953.

VIII



Изв. акад. наук СССР.............Известил Академии наук СССР. Отделение лит.
и лзБ1ка, Моеква . . .

JHSt.............................................. The Journal of Hellenic Studies, London.
Kretschmer—Locker, RQckl. Wb. Paul K. — Ernst L., Rückläufiges Wörterbuch der

gr. Sprache, Göttingen, 1944.
KT ............................................. E. Bennett, J. Chadwick, M. Ventris, The Knossos

Tablets. A revised transliteration of all the texts in 
Mycenaean Greek recoverable from Evans’ exca
vations of 1900—1904, London 1956, II ed. 1959.

Kühner—Blaß., Ausf. Gramm. Raphael K.—Friedr. Biaß, Ausführliche Grammatik
der griech. Spr., Hannover 1890, 1892.

KZ ............................................. Kulms Z. Zeitschrift für vergl. Sprachforschung auf.
dem Gebiete der idg. Sprachen, Berlin, Göttingen

Landau, MGrPN....................... Oscar L., Mykenisch-griechische Personennamen
Göteborg 1958.

Language ..................................Language. Journal of the Linguistic Society of
America, Baltimore.

Lejeune (M L), Adv. -θ ε ν ---- Michel L.,Les adverbes grecs en -θεν, Bordeauxl939
,, „ Mém(oires). . .Μ. L., Mémoires de philologie mycénienne I, Paris

Listyfilol................. : ................... 1958. Listy filoîogické, Praha.
Лурпе, ЛКМЈГ ......................... C. Л. JL, Л збш и кулвтура микенскои Греции,

Москва—Ленинград 1957.
LSJ................................................ Liddell—Scott—Jones, Gr.-Engl. Lexicon, Oxford

1953.
Macdonell, Ved. Gramm.......... Arthur M., A Vedic Grammar for Students , Oxford

1955.
MDP ..........................................Михаил Д. Петрушевски
Meister, Gr. Dial....................... Richard M., Die griechischen Dialekte auf Grund

lage von Ahrens’ Werk: „De Graecae linguae 
dialectis“ dargestellt, 1—2, Göttingen 1882, 1889.

Meisterhans, Att. Inschr............Konr. M., Grammatik der attischen Inschriften,
Berlin 1888.

Meriggi, Glossario ..................Piero M., Glossario miceneo (minoico B), Memorie
della Accad. delle Scienze di Torino, serie 3, 4:2 
(1955).

Merlingen, Bemerkungen...........W. M., Bemerkungen zur Sprache von Linear B,
Wien 1954.

Mikkola, Ursl. Gramm............. J. M,, Urslavische Grammatik, Heidelberg 1950.
Minoica ..................................... Minorca, Festschrift zum 80. Geburtstag von

Johannes Sundwall, Berlin 1958.
Minos ......................................... Minos. Revista de filologia egea, Salamanca.
Младенов, Увод .....................Стефан М., Увод в обштото езикознание,

Софил 1927.
з, Срави. ИЕ езикози. Стефан М., Сравнително индоевропеМско-ези- 

кознание, Софил 1936.
MLS ......................................... Minutes of the Minoan Linear B Seminar of the

institute of Class. Studies, London, 1956ss,
Mnemosyne ............................. Mnemosyne. Bibi, philol. Batava, Lugd. Bat.
Monro, Gramm. Horn.............. B. D. M., A Grammar of the Homeric Dialect,

Oxford 1882.
MR ............................................. Martin S. Pmipérez
Mühlestein, (Η M), Olymp.

in Pylos................. Hugo M., Olympia in Pylos, Basel 1955.
„ Oka»Tafeln..____ Η. M., Die Oka-Tafeln von Pylos, Basel 1956.

IX



Mir Π ......................................The Mycenae Tablets II, edited by E. Bennett; with
an introduction by Alan Wace and Elizabeth Wace, 
translations and commentary by J. Chadwick, 1958.

Münch. St.................................... Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, β, 9
München 1955, 1956.

Mus. Helv.....................................Museum Helveticum, 12ss., Basel
O L Z ..............................................Orientalische Litteraturzeitung, Berlin.
Nestor ......................................... Библиографија на трудови од областа на миксн-

ското и минојското писмо, издавана од E. Bennet 
од 1957ѕѕ.

Palmer (LP), Latin Langu. . .L.  R. P .s The Latin Language, London 1954.
Pape—Bensder. Wb. d. gr. EN W. P. Gustav E. B,, Wörterbuch der griechischen

Eigennamen, Braunschweig 1875.
Pokorny, Idg, Wb......................Julius P„ Indogermanisches etymologisches Wör

terbuch, Bern 1949—1959.
PP ............................................. La Parola de! Passato, Rivista di Studi antichi,

Napoli.
PT II..............................................E. Bennett, The Pylos Tablets, Texts of the inscrip

tions found 1939—1954, Princeton Univ. Press, 1955.
PT 1955 ......................................E. Bennett, The Olive Oil Tablets of Pylos, Texts

of inscriptions found 1955. Supplementes a Minos, 
Nùm. 2, Salamanca 1958.

PT 1957 ..................................... Carl W. Biegen & Mabel Lang, The Palace of Nestor
Excavations of 1957 AJA 62, №2,1958, pp. 175—191.

PT 1958 ..................................... C. Biegen & M. Lang, The Palace of Nestor Excava-.
lions of 1958, AJA 63, № 2,1959, pp. 121—137-MOpl.

PW R E ......................................... Realencyclopädie der dass. Altertumswissenschaft,
begr. von Pauly, neu hgg. von Georg Wissowa, Wilh. 
Kroll etc.

REG ......................................... Revue des études grecques, Paris.
Rev. ét. anc................................... Revue des études anciennes, Bordeaux.
Rev. phil...................................... Revue de philologie, de littérature et d’histolre

anciennes, Paris.
Rhein. Mus..................................Rheinisches Museum für Philologie, Frankfurt am

Main.
Riv. fil. dass............................... Rivista di filologia ed istruzione classica, Torino.
Sbornik (Brno) ..........................Sbornik praci Filosofické fakulty Brnënské uni

versity.
Schwyz. Gr. G r.......................... Eduard Schwyzer, Griechische Grammatik I, II-f

Reg., München 1953, 1950.
Ship?>, Studies ........ ..............G. P. Shipp, Studies in the Language of Homer,

Cambridge 1953.
SM I ......................................... Arthur Evans, Scripta Minoa I, Oxford 1909.
SM II ......................................... Arthur Evans — J. L. Myres, Scripta Minoa IT, The

Archives of Knossos, Oxford 1952.
St. Byz..........................................Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, ex

recensione Augusti Memekii, Beroîini 1849.
Stolz—Schmalz, Lat. Gramm. Manu Leumann—Joh. B. Hofmann, Stolz-Schmalz,

Lateinische Grammatik, München 1928.
Studies ..................................... Studies in Mycenaean Inscriptions and Dialect

London.
Sturtevant, Gramm. H itt......... Sturte vant—Hahn, A Comparative Grammar of

the Hittite Language , New Haven 1951.

•X



XI

Thumb, Dial................................ Albert Th., Handbuch der griech. Dialekte, Heide!-
berg 1909.

„ Handbuch d. Skt. . .A.  Th., Handbuch des Sanskrit, Heidelberg 1905. 
Thumb—Kieckers, Gr. Dial. I. A. Th.-—Ernst K., Handbuch der griechischen

Dialekte I, Heidelberg 1932.
Thumb—Scherer, Gr. D ial.il.. .À. Th.—A. Sch., Handbuch der griechischen Dia

lekte II, Heidelberg 1959.
Tr(ans). Phil. Soc........................Transactions of the Philological Society, Oxford 1954.
V.................................................... Michael V., Glossary of 1956 Linear B signgroups,

privately circulated, London 1953.
,, ..................................................M.V., Work Notes, privately circulated, 1951—1952.
V.—C............................................M. Ventris—J. Chadwick
Vaillant, Manuel...........................André V., Manuel du vieux slave, Paris 1948.
ВДИ............................................. Вестник древне0 истории, Москва.
VOadimir) G(eorgiev), Lex........Словарв крито-микенских надписеМ (Lexique des

inscr. créto-mycéniennes), Софил 1955.
,, ,, Suppl.........Supplément au Lexique des inscriptions créto-

mycén. Годипшик на Соф. университет, Фило- 
логическил факултет, LI, 1955/55, 1—83.

„ Исслед.........Исследованил по спавн.-истор. лзвшозн., Москва
1958.

,, ,, Flußnamen. .Die altgriechischen Flußnamen, Studia inhonorem
Acad. D. Decev, Софил 1958, 1—48.

Vondrak, Vergi, slavv. Gramm. Wenzel, V., Vergleichende Slawische Grammatik
II Bd , Formenlehre und Syntax, Göttingen 1908.

Wackernagel. Altind. Gramm.. .Jakob W., Altindische Grammatik, III Bd. (mit
Debnmner), Nominalflexion, Göttingen 1930.

Walde—Hofmann, Lat. etym.
Wb....................................... Alois W.—J. B. H., Lateinisches etymologisches

Wörterbuch, Heidelberg 1938—1956.
2a  ............................................. 2iva Antika (Antiquité Vivante), Skopje.

2. Друга скратенидв
абл. = аблатив (ски) лет. — летонски
ав. = авестиски лезб. -  лезбиски
акуз. = акузатув лит. = литвански
англ. = англиски лок. =локатив
арк. = аркадски MY = Микена
ат. = атички NL = nomen loci
беот. ~  беотски ном. = номинатив
вок. » вокатив NP = nomen personae
ген. —генитив оск. = оскиски
герм. = германски патр. = патронимик
горт. —гортински перс. = персиски
гот. = готски олур. =* плурал
гр. =грчки PY = Пил(ос)
дат. =■ датив род. = родски
евб. = евбејски ѕ. = sequens
еол. = еолски еинг. = сингулар
епир. = епирски српхрв. *  српскохрватски
етн. =  етник(он) ст. инд. »  староиндиски
зенд. = зендски ст. слов. ■* старословенски
илир. = илнрски тес. »  тесалски
ИЕ «  индоевропски т н -Т еба
инстр. = инструментал тох. = тохарски
јон. «јонски трак. = тракиски
KN = Кнос умбр. = умбриски
лак. (дор) = лаконски (дорски) хет. ~ хетитски
лат. = латински хом. = хомерски





УВОД

1, Падежната система на индо-свропскиот (понатаму скра- 
тено ИЕ) општ јазик започнала да клони кон упростување и 
редуцирање на извесни падежни форми уште од времето пред 
разделувањето на одделните ИЕ јазиди. Забележително е дека 
т. н. „локални падежи“1) (локатив, аблатив и инструментал) биле 
први зафатени од овој процес.

Спрема досега познатите податоци ст. инд. ja има запазено 
најполно старата падежна система „од крајот на ИЕ епоха“2): 8 
јасно диференцирани падежи: н о м и н а т и в ,  в о к а т и в ,  а к у -  
з а т и в ,  г е н и т и в ,  д а т и в ,  а б л а т и в ,  л о к a т и в, и ин-  
с т р у м е н т а л 3) и три броја: с и н г у л а р ,  п л у р а л и д у а л .  
При тоа треба да ce одбележи дека ваква положба тој запазил 
само во синг. од о-основите, додека кај другите основи во синг. 
ce изедначени абл. со ген., a во плур. формално не ce разликува 
абл. од дат.? како и вок. од ном. Во балто-слов. јазици абл. синг. 
од о-основите ja презел функцијата на ген.4 * * *), a и во консон. основи

*) Изразот „локалнм иадежи" е условен термин. Тој ja оифаќа наполно 
содржината на лок. и донекаде на абл., но инструменталот иако во извесна 
емисла може со право да ce смета во оваа категорија, зашто искажува и правец, 
cf. qua (via), срп. „којим путемсс, сепак тој не е типичен локален падеж. Бидејќи 
нема позгоден термин што да ja искажува наполно содржината на трите падежи 
кои ce предмет на нашето испитување, ние сме принудени до го употре- 
буваме овој.

Во групата на локалните падежи може да ce уброи и акузативот за простор., 
време и правец, но бидејќи овој падеж не е загубеи во ниеден од грчките дијалекти, 
тој не претставува таков проблем како спомнатите во насловот три падежи. 
Затоа акузативот и не го разгледуваме така опстојно во оваа работа. На него 
ce запираме само во случаите кога со алатнвскиот суфикс -de кај топонимите 
тој искажува правец, наспроти формите од истите имиња на места со лока- 
тивска или аблативска смисла.

2) Wackernagel—Debrunner, Altind. Gramm. I ll p. 8.
3) Називите на падежите ce превод од грч.: ονομαστική — ном., γενική =  

ген., δοτική =  дат., αιτιατική =  акуз. (погрешно разбран), κλητική — вок.; за 
абл. Римјаните беа принудени да исковат свој термкн којшто сосема добро ja 
нзразува функцијата на абл. за одделување, но со овој иазив ce занемарени 
функциите на лок. и инстр.

4) Cf. Brugmann, Grundriß II p. 568ss.; W. Vondrak, Vergl. si. Gramm. Il,
Göttingen8, 1928, p. 3; Schwyz., Gr. Gr. I p. 548; Wackernagel-Debrunner, o. c, 
p. 37, 94 s.; H. Hirt, Idg. Gramm. T. III, p. 46; Mikkola, Ursl. Gramm. Ill, p. 30; 
Vaillant, A., Gramm, comp, des langues slaves, 1958, II p. 22, и. т. н.

Сепак во последно време е направен обид од страна на полскиот лингвист
J. Otrembski (cf. Вопр. лзмкози. 1954, кн. 6, р. 31) да ce оспори оваа теза. Тој
тврдк дека формата на ген, во балт,-слов. јазици не можела да биде продол
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се изедначил наполно со него. Во оскоумбр. добро е запазен лока- 
тивот5), но во лат. од него останале само петрефакти, додека него- 
вата функција заедно со инструменталската ce преземени од абл. 
Во хетитскиот не е доќументиран локативот.6)

Кај дуалот „локалните падежи“, во ИЕ јазици што ja за- 
пазиле оваа граматичка категорија, уште порано ce изедначени со 
формата за „ген.-дат.“ Само балто-слов. и ариските јазици имаат 
посебна форма и за „ген.-лок.“, покрај „дат.-абл.-инстр.“

Класично-грчкиот, како и готскиот, има 5 живи посебни па- 
дежни форми; номинатив, вокатив, акузатив, генитив и датив. 
Разгледувајќи го историски прашањето за падежите во грч. јаз. 
Schwyzer (Gr. Gr. I, стр. 74) закључува: „Früh hat die Reduktion 
der Kasus begonnen; vom Ablativ und Instrumental und Lokativ gibt 
es nur noch Reste; ihre Funktion ist vom Genetiv (-Ablativ) bzw. Dativ 
(-Instrumental-Lokativ) übernommen, teilweise mit Hilfe von Präposi
tionen. Geblieben sind die sog. grammatischen Kasus·4.

2. Причините за ова упростување на падежната система и 
мешање на падежите, познато под името с и н к р е т и з а м 7), ce 
од надворешен и внатрешен характер. Допирните точки, a донекаде 
делумичното или полното преклопување на поедини падежни функ- 
ции рд една страна, a од друга, истата форма за израз на повеќе од 
една падежна категорија, води до полното изедначување на тие 
иадежи. Така н. пр. сличните функции на abi. originis и gen. posses
sivus од една страна, a од друга, можеби, истата падежна форма 
во сингуларот, освен кај о-основите, придонесле да ce стопат 
овие два падежа во еден: ген.-абл. Иако во плур. абл. од сите ос- 
нови бил еднаков со дат. (на -bhos), заедничката форма на ген-абл. 
од консонантските основи (на -es, -os и -ѕ) повлијала и на ген. плур. 
(на -от) војонско-атичккот и дор. таитој ja презел аблативската 
функција на себе (ποδώ ν наспрема ποδός). Кај о-основите пак, 
ген.-абл. форма од плур. на -ων, подоцна подејствувала и на 
генитивската форма од синг. на -о-јо да ja преземе аблативската 
функдија, a старата аблативска форма на -öd наполно да ce напушти.

По аналогија на дат. синг. од конс. деклинадија, кој е всуш- 
ност едек стар локатив, и во плур. локативската форма на -si<^-su

жение на ИЕ аол. на -Όΐ, зашто ö ce изменувало во ист. балт. јаз. во -ио, ни на 
абл. на -Ш, оти таква форма нигде немало. Со оглед на тоа што таа форма не 
ce јавувѕ во прус0 тој смета дека таа не била општо балтиска и ce обидува да 
ja објасни со суфиксот -a-kb, во лит. -ô-kas3 лет. -акѕ, со кој ce образуваат деми- 
нутиви.

Обидот е неоснован: ИЕ о >* слов. лет. а, лит. -о (cf. Brugmann, Grudriß I p. 
151s: лит. isz-vora „ Suppecc, лет. wars, ст. слов. varb, variti; ст. слов. vlbka, ст. инд. 
vrküd, лат. *lupöd, грч. fo ίκω. Фактот што во прускиот не е документирана оваа 
форма не ja менува положбата за балт-слов. ген <  абл. Објаснението со -ак& 
е натегнато и недоследно. Зошто фонемата -kb, која е најхарактеристична за 
овој суфикс, во ген. да исчезне, a во деминутивите да ce пази? Абл. на -at нема,

5) Cf. eisei terei — in eo territorio, Buck. Osk. Umbr. Dial. p. 73, 77.
6) Sturtevant — Hahn, Gramm. H itt. p. 88s.
7) За изразот συγκρητισμός в. Schwyz, o. c. II, p, 12.
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ja изместила дативската наставка на -bhos (ποσί наспрема ποδί). 
Аналогијата потоа е проширена и на вокалските основи, та лок. 
синг. -oi во северо-ист. грч.? беот. и др. добива и инструменталско 
и дативско значење, a дат. синг. -св во јон.-ат. и др. днјалекти има 
и инструменталско и локативско значење. Инстр. плур. на •dis, 
близок по форма до дат.-лок., ce изедначил со него и повлијал 
и во синг. дат.-лок. да ja преземе неговата функција. Така во 
грч. ce изедначени дат.5 лок. и инстр. и во синг. (νηΐ одговара на 
ст, инд. navi, nâve и nava) и во плур. (θεοας одговара на ст. инд. 
devî-bhasѕ devï-su и dev'i-bhis), но нивнкте функции во класично-грч. 
cé уште ce јасно разграничени.8)

Характеристичен пример на сличен „конгломерат од иадеж“ 
претставува латинскиот аблатив. И покрај тоа што „локалните па- 
дежи“ имаат свој специфичен домен на употреба и постои основна 
разлика во нивното значење, оти абл. одговара на прашање: „од 
каде? 4, лок. на прашање: „каде?;4, a иистр.: „со што? 6 (одн. по кој 
пат?“) сепак тие имаат и извесни допирни точки. Така н. пр. curru 
vehi може да има и инструменталско и локативско значење: 5,се 
возам со кола44 и „се возам на кола44. Од друга страна и абл. 
има извесни допирни точки со инстр. н. пр. carne vivunt може да 
значи: „живеат (= се хранат) со месо44 и „живеат од месо4‘°). До- 
иирните точки од една страна на лок. со инстр.? a од друга на абл. 
со инстр. во лат. придонесле за изедначувањето и на лок. со абл., 
независно од тоа што им ce значењата така различни.

Овие исти околности довеле и во грчкиот, инструменталската 
наставка од плур. на -φι да ce рашири и за абл. и лок., a подоцна 
преку абл. и за ген. и преку лок. за дат. Но пак треба да ce на- 
гласи, како во грч. така и во лат., функциите на „месните падежи44, 
иако ce изразувани со иста падежна форма, синтактички можат 
лесно да ce разграничат.

Посебен проблем претставува едначењето на дат. со абл. во 
аркадо-кнпарскиот дијалект. Додека во другите грчки дијалекти, 
како и во повеќето ИЕ јазици5 аблативот е фузиониран со ген.? овде 
дат. ja има преземено функцнјата на абл., при cè што ce нивните 
функции спротивни, зашто дат. означува движење кон9 a абл. дви- 
жење од некого или нешто. За развојниот пат и начинот како 
дошло до оваа фузија има повеќе различни мненија (cf. Schwyz,
о. с. II. стр. 447ѕ.)9 но ниедио не е задоволително. Како најве- 
ројатна изгледаше претпоставката дека тука имаме аналогија од

ѕ) Характеристичен иример за тоа како падежшпе функдии остануваат 
непроменети и покрај тоа што им ce формалните белези изедначени иризедува 
А. Бели&, О јез. прир. р. 265, со дат. инстр. и лок. во срп.-хрв. јаз.

ö) С. Buck, Comp. Gramm. Gr. & Lat. p. 171 приведува и ваков пример: 
„One may drink from, in or by means o f rd cup“ . Bo српхрв. j. има можност да ce 
искаже една иста мисла со инстр. (ср. фомом убијен) и со абл. (убијен од 
грома)5 или со инстр. и лок. (cp. uhu улицом и ики по улици). Повеќе слични 
примери в. кај Милка И вш , Значења cpücKoxpbaüicKOï ниструментала н љихф  
pmboj, Београд Ï 954, стр. 54 ѕѕ,, 101 ѕѕ,
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гшур., каде што наставката, ст. инд. -bhyas, авест. -byo, лат. -bus 
ce употребува и за дат. и за абл. Меѓутоа, вакво влијание може да 
ce очекува само во оние ИЕ јазици каде што дат. и абл. плур. 
биле со иста наставка, a не и во грч., каде што дат. бил уште од 
иредмикенско време искажуван со локативска наставка. На ова 
важно прашање ние ќе му посветиме повеќе внимание (в. долу 
стр. 49ѕ.).

Фонетските причини, поради кои ce загубени формалните 
разлики во завршоците на поедини падежи од некои стари, н. пр. 
лат.10), a особено современите ИЕ јазици, како романските11), ан- 
глискиот12), бугарскиот, македонскиот и др., спрема Schwyzer (о. с. 
II 56) не го засегнале длабоко грч. јаз. од класичната епоха. Иа ова 
би можело да ce забележи дека фонетските промени не ce ни малу 
послаб фактор за синкретизмот на „локалните падежи“ и во грч. 
јаз. Така, едначењето на наставката -оi за дат. синг. од о-осно- 
вите со локативската на -oi9 како и едначењето на наставката за 
инстр.^ плур. -ois со дат.-лок. -ois{i) и др.13 14) ce должи и на фонет- 
ски промени11).

Далеку посилен фактор за ослабувањето на падежната сис- 
тема претставувараш иренатаупотребанапредлож ни ф р а з и  
кои го изразуваат падежниот одиос не помалу прецизно (н. пр. φρεσί 
„во душата“ λ 195, но èvl φρεσί η 218 „внатре во душата“ е повеќе 
нагласено). Ослабувањето на падежната система со неопходност 
бара, центарот на тежината на граматичкото определување посте- 
пено и cè повеќе да ce пренесува од флексијата врз соодветниот 
предлог. Овој пак.од своја страна ги правел излишни посебните па- 
дежни форми. И така, оваа тенденција довела дотаму што во кла- 
сично-грчкиот знатно да ce намали бројот на падежите, a гек. 
(синтактички =  ген. - абл.) и дат. (синтактички — дат. - лок. - 
инстр.) да ce нагрбат со повеќе функции. Во новогрчкиот бројот 
на падежите е уште повеќе намален. Во а-основите м. р., кои ce 
доста продуктивни, деклинацијата е сведена на две основни форми: 
сннг. за ном. и акуз. (ген. е покажан само со членот +  акуз. фор~ 
ма), a плур. за ном. и ген.: ό αγώνας, του αγώνα, τον άγώνα плур. οί 
(τούς) άγώνες, των άγώνω.

1Θ) Локативската наставка -i од конс. основи во лат. од фонетски при- 
чини е изменета во-еи ce изедиачила со абл. (cf. Stolz—Schmalz, Lat. Gramm. 
p. 272); Buck, o. c. p. 186.)

n ) Bo вулг. лат. загубата на крајното -т и на разликата во вокалскиот 
квантитет довела до изедначување на акуз. и абл. во синг. Формалната идентич- 
ност била само помошен фактор кој подејствувал во романските јазици да ce 
сведат падежите само на едка оснозна форма (casus generalis).

12) J. A. H. Murray, no О. Jespersen, Language, p. 269: „The total loss of 
grammatical gender in English and the almost complete disappearance of cases, are 
purely phonetic phenomena“.

18) H. пр. формата за ном. плур. иа -eis < - ces (ήδεΐς <  ήδέΤες) ce едначи 
со формата за акуз. плур. -ε ΐς< - έ(Γ)νς (*ήδέΤνς) cf. ,ξένΤος ]> ξέΤνος >  ξεΐνος, 
доколку едначењето на акуз. со ном. плур. не е извршено по аталогија од ср. р.

14) Brugmann—Thumb, Gr. Gr. p. 429,
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3. Паѓа в очи дека во грчкиот јаз. од класичната епоха има 
извесен број остатоци од лок., инстр. и абл.15 1б). Ce среќава еден 
пример на формално одделниот аблатив од именките на о-основите 
и поголем број заменски адверби. Кај адвербите ce забележуваат и 
инструменталски форми на -а, -5 и -ë, a -φι кај Хомер има уште 
белези на падежна наставка. Локативот пак е се уште така жив 
како и во ст. лат. (οϊκει, οίκοι, Μ έγαρο ΐ, Άθήνησι, како н. пр. domiѕ 
ruri, Romae, Gabiis и др.). Активните падежи: ген. и дат., како што 
видовме rope, ce такви само по име, инаку тие ги искажуваат и 
функциите на споменатите три падежи.

С у д е ј ќ и  п о  о с т а т о ц и т е  н а  л о к а т и в о т ,  и н- 
с т р у м е н т а л о т  и а б л а т и в о т  с о с е м а  е п р и р о д н о  
д а  ce  з а к љ у ч и  д е к а  т и е  п а д е ж и  п о р а н о  г и  и м а л  
г р ч к и о т. Фактот што од локативот има запазено најмногу 
остатоци говори дека тој бил најдолго (од овие три падежи) акти- 
вен. Прашање е кој од другите два: инструменталот или аблативот 
бил порако излезен од употреба. На ова прашање ce запре уште 
Curtius16) којшто установи дека инстр. во грч. бил прв изгубен. 
Во латинскиот, навистина, инстр. е исчезнат многу рано, уште во 
предиталската епоха17), и е  заменет од абл., ново  г р ч к и о т  абл .  
е и з г у б е н  п р е д  и н с т р у м е н т а л о т .  Тоасе гледа од фактот 
што и м а  с л у ч а и  а б л .  д а  б и д е  з а м е н у в а н  о д  ин-  
с т р у м е н т а л с к а  ф о р м а ,  како и од фактот што кај Хом. има 
многу повеќе чисти инструментални форми на -φι употребени без 
предлог, додека аблативските (со инструменталска наставка) обич- 
но ce поткрепувани со предлози.

Ние ќе ги проследиме трагите на овие три падежи низ најста- 
рите грчки текстови со цел д а  у с т а н о в и м е  д о  к о г а  т и е  
б и л е  ж и в и  во  г р ч к и о т  ј а з и к ,  н о д а  видиме прво како 
изгледаат тие текстови.

4. Најстарите досега познати грчки натписи датираа од 8. в. 
пр. н. e.18), a општо примено беше дека најстарите спомени за Гр- 
дите и на грчки јазик беа тие што ce содржат во Хомеровите по- 
еми. Глинените плочки, откриени од Еванса во Кнос19), пишувани 
со два делумично слични силабари (наречени од Еванса „Линеарно 
A“ и „Линеарно B“, искључувајќи го најстарото хиероглифско писмо 
од кое ce најдени само мал број натписи), ce сметаше дека ce пишу-

15) В. литература кај Schwyz., Gr. Gr. 549s.; cf. и Wackernagel—Bebrunner, 
Altind. Gramm. III, 1—82.

ie) Curtius, Elue. o f the Stud. Greek Gramm, transi. E. Abbot, London 
1875, p. 192.

17) Cf. Stolz.—Schmalz, Lat. Gramm. p. 274.
18) Cf. Woodhead, A. G., The Study o f Greek Inscriptions, Cambridge 1959, 

p. 13. Асинскиот натпис, cp. A. W. Persson, Schrift und Sprache in Alt-Kreta, 
Uppsala Univ. Arsskrift (1930), Program 3, e од подоцнешната микенска епоха 
(cf. idem, Die spätmykenische Inschrift aus Asine, во Acta Instituti Romani regni 
Sueciae II 1932, p. 208s.) и писмото e слично на кипарското слогово писмо и на 
линеарното В.

19) A. Evans, S M I 9 A. Evans—Ј. Мугеѕ, ЅМЦ.

2 Абд., инстр. и лок.
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вани на негрчки, a може би и неиндоевропски јаз. Дури и кога во 
1939 г. Блеген откри нови плочки од линеарното В писмо во Пил 
на Пелоионез, ова мнение долго време не ce измени. Но во 1952 г. 
Михаил Вентрис20), кој во продолжение на околу 16 години работел 
над овие плочки и мислел исто така дека е јазикот негрчки (етрур- 
ски), на евоја голема изненада откри дека плочките ce пишувани во 
една архаична форма на грч. јаз.? близок до подоцнешниот аркадо- 
кипарски дијалект. Откритието на Вентрис беше општо признато21) 
во научните кругови, оти со прилагањето на гласовните вредности, 
откриени од Вентриса, кон текстот на плочките, секој можеше да ce 
уверн дека е навистина јазикот грчки22 * * * * *). Откритието на Вентрис е од 
извонредно големо значење за културната историја на Грците од 
микенската епоха воопшто, a особено за историјата на грчкиот 
јазик, која може сега да ce проследи во текот на еден период од 
3.400 год. Дешифрирањето на линеарното В писмо откри форми од 
една многу архаична фаза на грч.; тие, заедно со хетитските форми 
и зборовн, претставуваат најстари спомени на ИЕ јазик. Со тоа е 
особено многу збогатено споредбеното ИЕ (историско) јазикозна- 
ние. Новооткриениот микенски дијалект, постар за околу 600 го- 
дини од најстарите грчки натписи, пишувани со фонетско писмоѕ и 
за околу 8—900 год. постар од класично-грчкиот, фрла нова свет- 
лина и на прашањето за падежната система во грч. јаз. од таа епоха 
(т. е. 14—12 в. пр. н. е.).

Неоспорно, досега е направено многу за толкувањето на 
текстовите од линеарното В или м и к е н с к о т о  п и с м о ,  но 
уште во почетокот треба да ce напомне дека поради примитивноста 
на писмото, кое и не е измислено специјално за грчкиот јаз., ами

2ϋ) М. Ventris, 20. Work Note, 1. јуни 1952; Experimental Mycenaean 
Vocabulary (јули 1952), privately circulated. Дешифрирањето подоцна e објавено 
во етатијата: Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives, JHS  73 (1953) 
pp. 84—-103, написана во соработка co John Chadwick.

21) Cf. библиографија: Studies in Mycenaean Dialect, започнати од Вентрис, 
ородолжеки од Ј. Chadwick и L. Palmer, I—V, London; библиографија со кратки 
ирикази дава и М. S. Ruipérez во сп. Minos од 1954. г. наваму, a од 1957 и Bennett 
во Nestor.

32) Критичкиот осврт на A. Beattie во ЈНЅ 76 (1956), р. 1—17, E. Grumach 
во OLZ  52. 7/8 (1957) col. 293—342) и W. ЕИегѕ во Forschungen und Fortschritte,
31 (1957) 326—332, не само што не најде подршка кај другите учени, амн 
нивните доводи против дешифрирањето на Вентрис беа подложени на анализа 
и преоценка од разни автори и беа отфрлени како неосновани (cf. ÈA 6 (1956) 
рр. 314—336; Ј Chadwick, ЈНЅ  77, р. 202—203; С. Лурве, ВДИ  1957, Ж  3 р. 
201—205; L. Palmer, OLZ  53, 3/4, coi. 101—117; O. J. Szemerényi, CL R . 1958, 
p. 61: „Beattie’s linguistic arguments are unsound and unacceptable«; W. Winter, 
AJPh. 79, 1958, p. 201; A. Heubeck, Gymnasium 66, 1959, pp. 494—501; A. Frenkian, 
Dacia Π, 1958, p. 425ss. и т. н.

Co издавањето на капиталниот труд Documents in Mycenaean Greek, 300 
selected tablets, од M. Ventris и J. Chadwick, Cambridge 1956, којшто e и „самиот 
фундаментален документ во дешифрирањето на минојската и микенската система
на пишување и во историјата на грчкиот јаз.“ (Bennett, Language, 33, p. 553),
не останува повеќе место за сомнение дали е дешифрирањето на линеарното
В писмо правилно извршено,
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само приспособено за него, ce среќаваат и, можеби, за долго ќе 
ce среќаваат тешкотии при објаснувањето на поодделни зборови 
и форми. Текстот е до голема степен затемнет поради особеноста 
на писмото: а) што не го одбележува вториот компонент од диф- 
тонзите на 4 (ρο-me =  ποιμήν, po-se-da-o-ne — ΓΙοσειδαώνει и т. н.), 
освен кога ce наоѓа пред друг вокал (cp. i-je-re-ja =  ιέρεια), б) што 
не ги одбележува крајните консонанти: п, r, ѕ, како и консонантите: 
/, т, п, г,ѕ во средината на зборот пред друг консонант (ра4е = πατήρ, 
ка-ке-и =  χαλκεύς), a од друга страна ce додаваат неми вокали 
за одбележување некои консонантски групи (н. пр. a-mi-ni-so — 
Άμνισός\ в) што не го разликува квантитетот на вокалите и др. 
Со тоа ce пружаат широки можности за различно толкување на еден 
ист збор, одн. форма. Освен тоа, во овие натписи не ce содржи 
подолг сврзан текст (а камоли литерарен), ами тоа ce предимно 
куси документи, еден вид инвентарни и административно-смет- 
ководни белешки на дворците. Во таков текст, ce разбира, невоз- 
можна е широка примена на синтаксата.

Но и покрај недостатоците на писмото, јасно ce покажани 
извесни архаични црти на овој дијалект, како: лабиовеларите уште 
не ce преминати во лабијали (н. пр. a-to-ro-qo =  άνθρωπος, i-qo =  
ίππος, qe-to-ro-po-pi — *τετρόποπφι, qo-u-ko-ro =  βουκόλος), но на 
места почнале да преминуваат: ΝΡ qe-re-qo-ta: pe-re-qo-ta/ c~q'p2-qa 
и дигамата ce пази, речиси, во сите позиции (xva-na-ka =  Γάναξ, 
ka-ke-we — χ  λαή-^ς, do-we-jo — δόρΓειος и др.), a членот e отсутењ 
Исто таќа овде наоѓаме сигурни податоци и од областа на грчката 
морфологија. Сосема јасно ce распознаваат неколку падежни 
форми, познати главно од Хомера, како н. пр. ген. синг, од о-осно- 
вите на -о-уо, ген. синг. од а-основите м. р. на -а-о, инстр. плур. 
на -pi (=  φι) и др. Судејќи по општата смисла на натписите и со 
помошта на комбинаторниот метод на толкување ce разоткрива, 
(и покрај сета оскудност на текстот) и извесен синтактички однос 
на зборовите, та ce налага со неопходност да ce допуштат повеќе 
различни падежни наставки во еден ист завршеток на ова писмо. 
Тоа пак дава возможност за една пополна реконструкција на 
падежната система од овој старински дијалект.

5. Во последниве шест години текстот на микенските натписи 
беше систематски анализиран од видни класични филолози28) и 
граматиката на овој дијалект во основните поставки веќе е рекон- 
струирана. Но во врска со тоа има уште доста нерешени прашања. 
Едно од нив е и прашањето за падежната система, поспецијално 
за „локалните падежи“ во микенскиот дијалект. Речиси сите учени 
тргнуваа од претпоставката дека микенската падежна система 
не ce разликувала од таа кај Хомер и во класичниот грчки, т. е. 
дека синкретизмот на „локалните падежи“ бил веќе извршен, a

28) Како: P. Chantraine, М. Lejeune, A. Furumark, G. Pugliese-Carratelii, 
L. Palmer, B. Георгиев, W0 Merlingen, M.Ruipérez, и др.

2*
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аблативскиот падежен однос наполно го одрекуваа. Кога со ваква 
претстава пристапуваа кон толкувањето на натписите што ce 
8—900 години постари од класичната епоха, ce разбира, удираа 
на непреодоливи тешкотии.

Прашањето за падежната система во микенскиот претставува 
тежок проблем поради гореспомнатите особености на писмото. 
Но разрешувањето на овој проблем е од голема важност, зашто 
п р а в и л н о т о  р а з б и р а њ е  н а  т е к с т о в и т е ,  a с о  
т о а  и п р а в и л н о т о  р е к о н с т р у и р а њ е  н а  м и к е н -  
с к а т а  е п о х а ,  з а в и с и  м е ѓ у  д р у г о т о ,  а к о  не  и 
н а  п р в о  м е с т о, о д  п р а в и л н о т о  р е к о н с т р у и -  
р а њ е  н а  п а д е ж н и т е  ф о р м и  о д  ј а з и к о т  н а  о в и е  
н а т п и с и ,  з а ш т о  н а т п и с и т е  c e  к у с и  и ч е с т о  
б е з  г л а г о л с к и  ф о р м и  и с к а ж у в а а т  и з в е с н и  
о д н о с и  с а м о  с о  п о м о ш т а  н а  п а д е ж и т е .

Ventris и Chadwick {Evid. стр. 93) одбележија три јасно 
разграничени падежни форми од личните именки: ном., ген. и дат., 
додека акузативот од личните именки, спрема нив, нема место во 
синтактичките обрасци. Кај предметните именки ce среќава и 
акуз., иако овој не е формално одделен од ном. и дат. во вокалските 
основи. Паѓа в очи особено честата употреба на инструменталската 
наставка -pi (=  φι), додека во синг. инстр. не ce разликува од дат. 
и др. падежи. Иако локативот синг. од консонантските основи по 
својата форма не ce разликува од дат.5 a во вокалските основи и 
од ном. и акуз., сепак, судејќи по плуралската форма на -si од III 
деклинација и на -a-i, -o-i од I и II, како и врз основа на општата 
смисла на натписите што произлегува од уводните формули, не 
може да ce одрече присуството на локативот, со што ce согласии 
сите интерпретатори. Меѓутоа, прашањето за аблативот е едно 
од најспорните.

Иако во грчките говори од подоцна и кај Хомер има траги 
и од аблативот и просто е невозможно да нема траги, ако не и 
активни форми од; него во овој стар дијалект, никој до 1955 г. 
не укажа на него. Обратно, Ј. Chadwick {Tr. Phil. Soc., 1954, стр. 15) 
приведувајќи докази дека јазикот на линеарното В писмо е грчхи, 
меѓу другото нагласува и: „the apparent elimination of the ablative’4. 
Своето мнение за отсуството на аблативот во микенскиот дијалект 
тој го изнесе уште еднаш во поблага форма {Minos V ,1957, стр. 110ѕ.), 
но во последно време ce откажа од него (cf. PP, Fase. LXII, 1958, 
стр. 292ѕ.).

Прв М. Д. Петрушевски (ЖА V, 1955, стр. 398ѕ.) одбележа 
аблативи на -pi {= οι) и ген.-аблативски форми од а-основите. 
Во 1956 г. С. Gailavotti {Dociim. стр. 73, 119, 131) виде и повеќе 
аблативски] форми отколкуЈшто всушност ги има одн. можат 
да ce докажат, што беше осудено од Chadwick {Minos V ,1957, стр. 
110). Во својата докторска дисертација Н. Mühlestein {Die Oka-Ta
feln стр. 22ѕ.) само загатна за аблативски однос, но ce воздржа од 
било какво тврдење како бил искажуван тој. Во истото време и
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иие искажавме претпоставка врз основа на доста сигурни примери 
дека аблативот во микенскиот бил уште жив и укажавме на таквн 
форми од синг. и плур. на сите деклинации (cf. ЖА VI Д95 6, стр. 
328 ѕ.). При подробното иследување на микенските натписи во 
споредба со другите грчки дијалекти, a на прво место со аркадо- 
кипарскиот дијалект, оваа концелција за присуството на посебна 
аблативска форма претрпе извесни, но не многу битни, промени.

Прво нашата тема беше ограничена само на аблативот во 
најстарите грчки текстови, но во текот на испитувањето ce наложи 
да ce прошири и на инструменталот и локативот. Како што одбе- 
леживме rope, инстр. плур. е добро посведочен во микенскиот 
и никој не го оспорува. Локативот, иако во ова писмо нема своја 
посебна форма, различна од другите падежи, не може исто така да 
ce одрече. Поради тоа на овие два падежа и не ce задржуваме така 
опстојно. Само присуството на аблативот во микенскиот дијалект 
е „спорно“ : едни учени го признаваат, a други го оспоруваат. 
Затоа најмногу простор и внимание му е посветено нему со цел 
да ce види к а к о  б и л  и с к а ж у в а н  а б л а т и в с к и о т  
п а д е ж е н  о д н о с  в о  м и к е н с к и о т  д и ј а л е к т ,  к о е  
л р а ш а њ е  д о с е г а  у ш т е  не  е с и с т е м а т с к и  о б p a - 
β ο  т е н о.

Видовме rope (стр. 5) дека при редудирањето на падежите 
во грчкиот најпрво е изгубен абл., па инстр. и потоа локативот, 
од кој ce запазени најмногу остатоци. Иако абл. претставува за 
нас главен интерес, потребно беше да ce тргне по обратниот ред, 
т. е. од лок. и инстр., одејќи од попознатото кон помалу познатото 
кај „локалннте падежи“ кои ce тесно поврзани меѓу себе. Со истиот 
метод пристапивме и кон поедините падежни форми. Прво ги 
разгледуваме остатоците од овие падежи во класично-грчкиот и 
грч. дијалекти, па потоа ce запираме на микенските примери. 
При тоа иастојувавме толкувањето на микенските форми колку 
е возможно повеќе да ce базира на контекстот.
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6. Како самостоен падеж со посебна форма и јасно синтак- 
тичко значење локативот е познат во ариските, балто-словенските 
(предимно со предлог) и италските (оско-умбриските) јазиди. 
Во грчкиот тој е рано изедначен со дативот, но сепак, речиси, во 
сите грчки дијалекти од историско време cè уште ce среќаваат 
локативски форми.

Од локативот без суфикс1) останат е αίέν *αιΓεν5 αϊές «ζ 
cf. акуз. αιω <[ *atfô(a)a, покрај αιεί <[ αίΗ(σ)ι, еал. cp. 

лат. penes<(penus, -oris (cf. Walde-Hofmann, Lat. etym. Wb. s. v.); 
Ινδόν en 4- *dom (хет. andan) * ενδο-Оц οίκο-θι, дор. Ινδοί, наспрема 
οίκοι. Овде би можеле да ce прибројат и инфинитивите на -μεν, 
како: ίδμεν, δόμεν, έ'μμεν, (εΐμεν)2 * * * * *) (cf. ст. инд. форми од и-основата 
иа -тшг, -mani: kàrman/i).

Стара локативска форма ce претполага и во i-основите на 
-ei или -е, Хом. πόληι (Г 50), покрај πόλεϊ, новообразување наместо 
ί!ϊττολη8). cf. ст. инд. од agniis. Во грчкиот на претположената 
локативска форма има додадена уште една локативска наставка 
како акуз. Ζηνα од Ζην.

Далеку повеќе примери ce среќаваат од формата со лока- 
тивската наставка ει/οι; οΐκει/οίκοι, крит. διπλεϊ, дор-тесал. τει-δε 
„овде44, дор. πεί „каде44?, τουτεΐ „овде44, (ε)κεΐ, τηνεΐ „таму“, хе- 
ракл. ποτεχεϊ, εττεχεΐ „потем44, „близу44, άθεεί, πανδημεΐ и др. cf. 
умбр. mûinikei terei — „in communi terra44, ст.инд. -е -ei(cf. vrke).

-oi: μυχοί-τατος (кипар. μοχοι* εντός Hsch.), еол. μέσοι, υμοι,
άρμοί, ατ. πέδοι, ποϊ, (οϊ), евб. οποί, еол. ποι, τοί-τοΐ, ат. Ίσθμοΐ,
Σφηττοί, Πανάκτοι, крит. Λατοΐ, лезб. ιίψοι, крит. сирак. Ιξοί, аргол. 
Ιχθοι, дор. Ινδοί и τ. η . (β. Schwyzer, ο. c. I ρ. 549, Brugmamx-
Tliiimb, Gr. Gr. стр. 266s.). Bo лат. -oi -o, *ü (cf. quo9 huc\ a
-ei^>-i (hie hei-ce, sic <C seice, Tarenti, domi hellique), како и во
консонантеката деклинација (cf. vesperi, ruri).

l) Benveniste, E. (Orig. p. 87—99) го одрече присуството на лок. без еуфикс.
Спрема него формите на т. н. локатив без суфикс (cf. Brugmann, Grundriß II p.
610ss.) ce просто ном.-акуз. cp. p. од основи co алтернација, како àhar-l âhan- 
n сл. Неговото објаснение за адвербите: νύκτωρ, ήμαρ, οναρ, υποφ, како и ст. инд.
vasar „на пролетсс, udàri ,,во водасс и др. е убедително, но αίες, очигледно лока-
тив, и самиот тој не го зема во бројот на овие примери.

8) И во инфинитивите на -μεν Benveniste (о. c. p. 129s.) не гледа локатив, 
ами само еден „cas indéfini".

®) Cf. Brugmann, Grundriß II, p. 612, Brugmann—Thumb, Gr. Gr. p. 268.
Ho Schwyzer, o. c. I p .  573 претполага дека оваа форма не мора да ce базира 
искључително на лок. синг., заптто има и други аналогии.
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-ai: πάλαι, Θηβαι-γενής, Κρισαι-γενής, елидски Όλυμπίαι, μεσαί- 
γεως, μεσαι-πόλιος, μεσαί-τατος, χαμαί4 * 6) и др. cf. оск. méfiai vial „in 
media via“, ст*ир. mnai, гот. gibâi, ст. слов. гџсе и сл.

Посебно треба да ce одбележи локативската форма πέρυσι, 
дор. π έ ρ τ ι „минатата година“ од per-uti, ст. инд. parût, арм. hem; 
per-uti, ut.~, wet- έτος (cf. Hofmann, Etym, Wb. d. Gr. s. v.).

Bo некои грчки дијалекти локативската форма ке само од 
консонантската деклинација, ами и од вокалските на -oi и -ai е упо- 
требена за дат. место -di и -ai, н. пр. беотски: τοΐ (τοέ/) δάμοι, во 
централните и северо-западните грчки дијалекти од подоцнешно 
време: елидски, локридски, етолски, фокидски, н. пр. τοΐ όηλ μ bei =  
τω βουλομένφ, αύτοΐ=-ω (Del. 425, 20, 28), βδλ,ΐ, место βωλα и т. Η. 
И на Евбеја -oi το заменило поранешното -bi, за дат. синг., a може 
би е и изведено од него со скратување на вокалот пред вокал како 
и -ει од -ηι. Ho Buck (Gr. Dial. стр. 88) сепак смета дека во основата 
-oi е поскоро првобитен локатив (cf. dUoi), во употреба како дат. 
Во некои дијалекти историјата на дат. е доста затемнета поради 
недостиг на материјал од постаро време или поради двојната 
вредностнаО! (οι и ωι) во предјонските азбуки. Характеристичен 
пример за локатив синг. ce претполагае) во аркадо-кипарскиот 
дијалект, каде што паралелно со формите на -oi и -ai со локат. 
значење cf. ί(ν) ται μάχχι, ί(ν) τύχαι, ίν Έδχλίοι, Άμύκλοι, ί(ν) τύχ*> ι 
άζαθαΐ, τοΐ έργοι, Θεσμοφόροι и τ. η., ce среќаваат и дативски 
ф орм ина-ωι: τώι, τωινί, τωΐνυ и др.)

7. Сето ова дава основание да ce очекува во микенскиот 
о д д е л н а  л о к а т и в с к а  ф о р м а .  Но за несреќа прими- 
тивното писмо ги унифицирало различните падежни форми. Во 
синг. на а-основите и, со искључок на ген., од о-основите падежните 
завршоци не ce разликуваат. Поради тоа повеќето учени, поаѓајќи 
од класично грчкиот, каде што ce изедначени дат., лок. и инстр., 
употребуваат и за микенскиот еден заеднички термин за овие 
падежи: д a т и в-л о к a т и в-и н с т р у м е н т а  л7), со што даваат

4) Χαμαί спрема Benveniste (о. с. р. 97ѕ.) е од консонантска основа, обра»
зувано со локативската наставка -U но по потекло тоа е варијанта на еден 
„cas indéfini“ .

6) Пишувањето на -oi и -ai со -οε- и -αε- во беотскиот треба да ce разбере 
како меѓустепен во изговорот на -ае (или âéï) меѓу -at и ä(e), cf. Thumb, Gr. Dial. 
I p. 223, 224; Schwyz., o. c. I, p. 232s.

*) Meister, Gr. Dial. II p. 270, Bechtel, Gr. Dial. I, p. 454; Thumb-Scherer, 
Gr. Dial. U p. 158s.; Buck, Gr. Dial. p. 88; Minoica, p. 270; Schwyz., o. c. p. 556. 
Кипарскиот силабар, вистина, не ја бележи должината на вокалите и поради 
тоа тешко може да ce разликува дат. од лок., но сепак има основание да 
ce мисли дека овие два падежа меѓу себе ce разликувале. ЈТокативот ce пре- 
дава редовно со -o-i, a дкфтонгот на дативот често, особено во поново вре- 
ме, е упростен, т.е. вториот компонент -i е изгубен. Овој глас можел да ce 
изгуби само во дативот, каде што ce наоѓал зад долг вокал. Кипарското 
μοχοΐ (-εντός, Hsch.) од друга страна е сигурен пример на стара локатив- 
ска форма.

7) Cf. Docs. p. 86; М. Lejeune, Mémoires, p. 172; B. Георгиев, Et. myc. p. 
185; C. ЈТурве, ЛКМ Г  p. 111 и др.
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повод да ce мисли дека немало и фонетска разлика меѓу овие 
падежи. Од друга страна тие допуштаат кај кмиљата на места 
многу повеќе локативи (локатив-дативски форми), отколку што 
има всушност. Прашањето за лок. кај топонимите ќе го разгледаме 
подолу паралелно со аблативот, a овде само ќе утврдиме дали во 
микенскиот локативската форма ce разликувала фонетски од дат. 
и инстр. или била изедначена со нив како во класичниот грчки.

Во микенскиот не е раширена наставката -ei (од/гипот οϊκει) 
во о-основите, која овде би завршувала на -е.8) Вентрис укажа 
само на еден пример од овој вид: di-da-ka-re KN Ak 781 и т.н. 
passim =  διδασκάλει (cf. Docs. стр. 85, 162)8а).

Во синг. од консонантските основи ce јавуваат повеќе различни 
завршоци. Покрај ген. на: -е-о (еѕ-осн.), -no, -го, -wo и акуз. на 
~а (cf. pe-re-u~ro-na-{de)), често ce јавуваат во косите падежи и за- 
вршодите -е и Спрема повеќето интерпретатори завршоците 
-е и 4  означуваат идентични форми со „случајна“ замена од чисто 
ортографски характер на овие вокали, кои често алтернираат по- 
некогаш во еден ист збор и контекст (cf. Ј. Chadwick, Tr. Ph. Soc. 
1954, стр. 10).

Навистина во микенскиот има алтернирање на eji. Hester 
{Minos VI стр. 24—36) изврши анализа на сите примери80) каде 
што има или ce претполага таква алтернација, но на крајот кон- 
статира дека алтернирањето главно ce среќава во зборови од не- 
грчко потекло, a примерите со ИЕ етимологија ce ретки. Во зб о  
ровите од негрчки происход можело да дојде до ова мешање ако 
-е во јазикот од кој биле позајмени зборовите—најчесто лични 
имиња, cf. e-pa-sa-na-ti: i-pa-sa-na-îi (PY Eo 247)—било позатворен 
краток вокал, отколку микенското i поради тоа е претставено 
ту со -е-, ту со -i-. 1. He е искључено дека кратките вокали е и i 
(о и и) и во микенскиот биле затворени, како што констатира 
Ruipérez {Minos III стр. 166) и поради блискиот изговор можело

8) Gallavotti, Do cum. р. 120 смета дека e e-ra-te-i (Сп 608, 9) локатив од 
ваков вид и претполага едно *E-ra-to, но нема основание, зашто формата е од 
-еѕ-основа (в. преглед на топонимите s. v.).

8а) Судејќи по формата, претполагаме дека и e-pi-ко-е (PY Ad 672), кое 
ce јавува и како e-pi-ko-o (PY Аа 94), може да биде лок. на e-i од о-основа. 
Од Ad 672: e-pi-ko-e ri-ne-ja-o ko-wo — Έ .  λινειάων xôpfot, ce гледа дека овој 
збор означува име на место. Досега тоа не е идентифицирано, но може да ce 
претположи неговата етимологија: Έ π ί-γωος c l  χώννυμι. Boisacq (Diet, étym. 
gr. s. v.) реконструира форма χόΓο-, но документираните форми έχώσθην pf. 
κέχωσμαι, како и двојното -νν- во χώννυμι, укажуваат на едно -ѕ- во коренот, a  не 
-F-. Како што е од овој корен образуван зборот χώμα „насипсЅ исто така можело 
да има и χώ-ος. Испаѓањето на овде е природно, оти ce нашло меѓу вокали, 
но чудно е како ce изгубило во χώμα. Така, во e-pi-ko-o ! e-pi-ko-e може да ce крие 
еден лок. синг. од о-основите со аблаут како οικοι/οί'κει, или пак e-pi-ko-o е 
инстр.-абл. (в. долу преглед s. v.), a e-pi-ko-e лок. синг. Ho овие два примера, 
доколку ce сигурно идентифицирани, не говорат за широката распространетост 
на наставката -ei.

®b) A. Heubeck, IF  65 (1960) p. 253s. кон овие примери ги додаде и сложен- 
ките со pe-ri-jpe-re-qo-no.
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да дојде до замена на eji и о/и во зборови и од ИЕ потекло: 
e-do-mo-ne-ii (PY En 609,13) и i-do-me-ne-ja (Eb 498; Ep 212,9) —*Είδο- 
μονεύς (cf. A 145). 2. Сосема оправдано смета Е. Risch (Et. тус. 
стр. 253) дека причините за ова мешање ce фонетски, освен во 
завршоците: -е-јој -е-о и 4-о, кои можат да ги претставуваат грчките 
суфикси =-ειος/-εος/-ιος (cf. Schwyz, о. с. стр. 465) и во завршоците 
-е и 4  од консонантската деклинација кои имаат, по секоја веројат- 
ност, морфолошки характер. Суфиксите и наставките како одделни 
категории не можеле да ce мешаат и сосема ретки ce случајните 
замени (грешки) на наставката 4  со -е, н. пр. e-re-i во Јп 829,19 (в. 
долу стр. 64ѕ.).

Наспроти сите други грчки дијалекти коишто образуваат 
дат. синг. од консонантската деклинација на 4  (стар локатив), 
микенскиот изгледа го има запазено стариот ИЕ дат. на -ei (пишу- 
ван со -e): di-we (KN F 51 r2; Ру An 218, r; Τη 316 r9, rlO) cf,
кипар. ΔιΓεί-φιλος, Δι5εί-θεμις, po-me-ne (PY Ea 439; «800; -825) 
ποιμένες ka-m-ke (PY Fn 187, 3, 5, 16, 21) καρύκει, wa-na-ka-te (PY 
Un 2, 1; KN Ga 675) =Γοινάκτει, do-so-mo po-se-da-o-ne (PY Es 648; 
-651; -652 и T. η .) δοσμός Ποσειδαώνει.

Ho има случаи каде што локативската форма на 4  ce употре- 
бува и како датив0), cf. po-se-da-o-ni do-so-mo (P Y Un 718, 1), покрај 
pose-da-o-ne; me-za-wo-ni (PY Un 138, 5) =*ΜεζάΤονι, "ΜεσσάΤονί, 
o-qa-wo-ni (PY Fn 324, 16) = ’0?àFovt, ko-re-te-ri (PY On 300, 3, 5), 
du-ma-ii (On 300,6), a особено во натписите од Микена: pa-na-ki 
(Fo 101, 1) == Πανάλκι, i-îe-we-ri-di (Oe 121) == ίστη/εΓερίδι (P. Me- 
riggi, Glosar. s. v.), pi-we-ri-di (Oe 103,2) = Π ^ερ ίδ ι, ke-ra-me-wi (Oe 
125) =κεραμήΤι, pu-i-re-wi (Go 610, 4), ka-ke-m (Oe 121, 2) =χαλ- 
xTjft. Исто така и именките од ѕ-основата редовно имаат локативска 
наставка и за дат., cf. e-u-me-de-i (PY Fr 1184,2 == Εύμήδεϊ, e-ti- 
me-de-i (PY Fr 324, 1) =  *Έτιμήδεΐ, da]-mo-ke-re-we-i (Fn 324, 2) 
=  Δα]μοκλέΓεϊ и др. Bo имињата на места од ѕ-основата ce среќа- 
ваат локативи со чисти локативски форми: e-re-iж) = 'Έλεϊ, e-ra-te-i 
^ Έ λ ά τε ϊ, a-ke-i =*Άρκεϊ или ’Αργεί, но има и дативски форми на 
-е, употребени за локатив, cf. a-pu-we =  Αιπύει, pi-ru-te = -υνθει и др.

Приведените примери од консонантската деклинација во 
синг. говорат дека во микенскиот уште ce пазеле старите падежни 
форми за дат. на -ei и лок. на 4. Фактот пак што ce јавуваат замени

ö) Ј. Kerschensteineг5 Münch. St. 6 (1955) р. 63, ce обиде да ги објасни овие 
форми како монофтонгизација на ИЕ дативска наставка -ci во -/ и претполага, 
наспроти P. Chantraine, Gramm. hom. I, p. 217, дека и хомерската наставка за дат. 
синг. -г не ce должи на метричко продолжување, ами дека е и таа добиена по 
фонетски развој од -ei (cf. и Brugmann—Thumb, Gr. Gr. p. 265s. O. Szemerényi 
{Festschrift P. Kretschmer, II p. 162), како и Risch (в. rope) зеде поправилен 
став кон ова прашање: „As to Mycenaean Greek we must bear in mind that at this 
stage dat. in -ei and loc. in -i may have coexisted” . Ho ни тој не e слободен од 
мислата дека може да доаѓа до замена на e со i и во наставките и затоа не може 
да извлече сигурен заклучок: „But, in view of the fluctuations in the spelling eji, 
it is rather unsafe to draw any conclusion from the evidence available at present“ .

10) За имињата на места в. го долу прегледот, стр. 74ѕ.
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на дат. место лок. и обратно: лок. место дат. покажува дека с ин-  
к р е т и з м о т  н а  л о к .  и д а т .  б и л  в е ќ е  з а п о ч н а т  
в о  о в и е  о с н о в и ,  н о  е д н а  е д и н с т в е н а  ф о р м а ; 
з а  д а т . - л о к . ,  и з г л е д а ,  у ш т е  н е м а л о  у с т а н о в е н о ,  
Дали и во вокалските основи започнало едначењето меѓу лок. и дат;, 
не може да ce види од ова писмо. Врз основа на остатоците од 
подоцнешно време, сепак може да ce претположи дека во микенскиот 
локативската форма од а- и о-основите гласела на -ai и -oi и дека 
ce разликувала фонетски од дат. на -Ei и -о/.

8. Но ако во синг. на микенските форми можат да ce видат' 
извесни разлики меѓу лок. и дат., во плуралот овие два падежа 
формално ce наполно изедначени.

Формите познати во грчката граматика како дат. плур. на -si, 
-oisi, -a(i)si ce всушност локативи од -su,11) cf. ст. инд. devi-su, ет. 
слов. bozëhb. Подоцна во о-основите наставката -oisi е заменета 
од инстр. на -ôis^-ois, a no аналогија од овде е настаната и иастав- 
ката -ais од а-основите.

Во а-осн.: раиоатички -άσι(ν), -ησι(ν)* ταμίασι, τ§σι, νύνφεσί· 
έπιστάτεσι и т. н., понекогаш -οασΐ,(ν), -ηισι(ν), χιλίοίισΐ, μυρίαισι, 
ταμίάισι, τ^ιβι и др., трагичарите обично -αισι, Солон άρπχγαισ^ν. 
Πο 420. г. πρ. η . e. е во употреба -α&σ (cf. Meisterhans, Att. Inschr. 
стр. 95, Hoffmann—Debrunner, Gesch. d. gr. Spr. стр. 58s.). Bo 
јонскиот обично -ηισι(ν), ретко -ηις, -ηΐσ(ν), исто така и -αις, cf. 
Νύμφηισιν κάπόλλωνι (DeP. 777 одТасос 5. в.), τηις γυνοαξίν (Тасос), 
τηις νεωτέρηις ύμΐν (Heronda I, 19). Наставката -ασι е позната уште 
и во постариот аргол. (Тројѕен) Θέβασσι, крит. πύλασι, άγέλχσι; 
-άισι или οασι во лезб., (но членот е ταΐς), памфил., крит. έταιρεί- 
αισι(ν) и коркир. phoFouoi (поетски). Спрема Buck (Gr. Dial стр. 86) 
повеќето дијалекти имаат -αί,ς од доста рано време.

Во о-основите: -οισι кај Хом. и во раноатичкиот. Во 
јонскиот оваа наставка е употребувана нешто подолго отколку 
во атичкиот, особено во зап. јоњ, лезб. (членот е секогаш τοΐς),' 
памфил. и критски, аргивски (само постариот) и сиракуски. Оваа 
наставка ce употребувала главно до 440. г. (Meisterhans, о. с. стр. 
98; Scherer, Gr. Dial стр. 294), потоа -ois, елејски -oir ho -oisi ce 
среќава и до 403. г.

Консонантските основи -essi, Хом. πόδεσσι (двојното^во -essi 
е или од еѕ-основите, или како што претполагаат мнозина (cf. 
Buck, Gr. Dial стр. 89) e образувано од ном. плур. -es, no аналогија 
од -ai-si, -oi-si од вокалските основи). Наставката -es-si е особено 
характеристична за еолскртте дијалекти: лезбиски, тесалски (но и

п) Претпоставката на Gallavotti, РР (1956) fase. 67, р. 152, дека to-u-qe 
(cf. P T  II р. 54) од Na 520 е еден дат. лок. плур. to(i)su со првобитна ИЕ лока- 
тивска наставка -su, cf. ст. инд. té-su, не е основана на сигурен текст. Зборот е на 
тоа место оштетен и Bennett во индексот на P T  II, р. 207, cf. и р. 180 го чита 
to-i-qe. Врз основа на овој збор не може да ce тврди дека во микенскиот уште ce 
пазела ИЕ локативска наставка -su. Има доста, и тоа сигурни, примери кои 
говорат дека уште во предмикенско време оваа наставка е изменета во -si.
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χρεμασιν, ύπάρχονσι) беот., исто така и памфил., делф., локридски 
(источно локрид. χρημάτεσσι, но и -ois ταις μειόνας, Del 363,14), 
елејски φυγάδεσσι, киринејски Εύεστυερίδεσσι и коринтски. Подоцна 
(во ΚΟΙΝΗ) ce шири наставката -ois од о-основите и на консонант- 
ските: πάντο^ς, γυναίκας и на а-основите м. р. νεανίοις.

Наставката -ois, no потекло инструменталска, е добиена со 
скратување на долгиот дифтонг -ois11), кога почнала дативската 
наставка и во синг. да ja искажува локативската и инструментал- 
ската функција. И од досегашните податоци на грчките дијалекти 
беше познато дека наставката -dsi, -aisi, aisi, -oisi за дат.-лок. e 
постара од -ois, -ais, a cera тоа ce потврдува и од микенскиот дија- 
лект, каде што инструменталот плур. на -dis, како што ќе видиме 
долу (стр. 30), изгледа, ce разликувал од лок. (-дат.).

Во микенскиот лок. (-дат.)плур. од вокалските основи завршу- 
ва на -a-i, -o-i, a од консонантските на -si. Бидејќи -i во дат. синг. од 
вокалските основи, како и во ном. плур. не ce бележи, зашто прет- 
ставува составен дел од дифтонгот, завршокот -a-i и -o-i сигурно 
означува два слога: -a-si и -oi~si, a-hi, (cf. W. Merlingen, Bemerkungen 
12; V. Pisani, Rh. Mus. 98, стр. 18). C. Ruijgh {Mnemosyne XI, 2, 
111—116) смета дека има тешкотија во идентифицирањето на -o-i, 
-a-i со дат.-лок. -oihi, -ahi бидејќи во консон. и дифтонските основи 
ce пази -ѕ- к.пр. pa-ki-ja-si, ka-ke-u-si и наоѓа некои дат.-локат. 
форми во плур. на -o—ois од о-основите кај топонимите од PY 
Ма-серијата {го-и-ѕо =  Λουσοΐς) и во An 7,11: to-ko-do-mo. Тој за- 
кључува дека во микенскиот имало само една наставка за дат.-лок.- 
инстр. плур. -ois, која била предавана во ова писмо на два начина: 
-о и -o-i. Отсуството на ѕ од наставката за лок.-дат. плур. од вок- 
осн. навистина изненадува, но објаснението на Merlingen (о. с.) 
за подоцнешното реставрирање на ѕ е поприемливо, отколку прет- 
поставката на Ruijgh дека за дат.-лок.-инстр. имало само една 
наставка -ois. Нема ниеден сигурен пример на дат. плур. предаден 
со -о. Имињата на места од Ма-серијата не ce во лок. (в. стр. 65 и 70), 
a to-ko-do-mo би можело да биде и дат. синг или ном. плур. неза- 
висно од pi-ri-e-te-si во претходниот ред.

Така имаме лок. плур. од имиња на места: da-*&3-ja-i (KN F
670,1), ka-ta-ra-i (KN Co 906,1) =  Κάτραί, te-pa-i (MY Oe 107) 
Θ^βαί cf. te-qa-de (MY X 508) -  Thebans-de Chadwick Μ Γ ΙΙ p. 110), 
po-ra-i (PY An 656,13), a-ku-do-i (KN Ce 139,1); di-pi-si-jo-i (PY Fr 
1220,2; -[1231], -1232) и wa-na-so-i (Fr [1219]; -1222; -1227; -1228; 
[1234]; -1235; [1251]), изгледа, ce поскоро имиња на празници, от- 
колку топоними; — покрај дат. плур. од именки што означуваат 
групи луѓе: a-ke-ti-ri-ja-i (= P Y  Fn 187, 15; Un 219, 4; MY Fo 101, 
10) =  άκεστρίαί од a-ke-ti-ri-ja, a-ke-ti-ra9 =-τριαι, cf.reH. шгур.а-ке- 12

12) Истиот развој на дативската наставка ce забележува и во италските 
јазици (cf. оск. ligatiiis Nuvlamis — „legatis Nolaniscc, пелигн. lovioispuclois =  „lo- 
viis pueris", suois cnatois =--„suis gnatis“), лат. -ois ^>-ois >-eis ^>is (cf Stolz — 
Schmalz, Lat. Gramm, p. 280.).
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ti-rcifO =-τριάων; e-qe4a4 (= P Y  An 607, 3) =  έ9έταί, од e-qe-ta, 
дуал e-qe-ta-e; ku-na-ke-toA (PY Na 248) =  κυναγέταί, do-e-ro-i (PY 
Fn 50; 11 — 13, -324, 27) — δοέλοιί, од do-e-ro =  86zkoç,pa-si4e-o4 
πάνσι θεοΐί (KN Fp 1,1 и др. PY Fr 1226), a-pi-qo-ro4 (PY Fr 
1205) =  άμφι^όλοιί.

Иаставката -si од консонантските основи исто така ce јавува 
како локативска:pa-ki-ja-si (PY An 18,11 ; Cn 608,6; Τη 316,2; Un 2,1 ; 
Vn 130, 7, 9) =Σφάγιανσι (в. долу стр. 63), ai-ta-re-u-si (PY An 657,10) 
=  Αίθαλεΰσι, po-si-da4-je-u-si (PY Fn 187, 18) =Ποσιδοαεΰσι, така и 
дативска: pi-ri-je-le-si (PY An 7, 10) — πριετήρσι cf. ном. плур. 
pi-ri-je4e-re (An 207, 5) = πριετήοες, ka-ke-u-si (PY An 129,7) = χαλκευσι 
од ka-ke-u = χαλκεύς, pa-we-si (MY Oe 111,2) =» φάρΓεσ^-σι, одн. pa-we 
si-jo, e-ke-si (PY Jn 829,3) = έ'γχεσ-ац ki-jo-ne-u-si (PY Gn 428, 5), 
pi-we-ri-si (MY Fo 101) =  ΠιΓερί-σι, tu-ra4e-u-si (PY Gn 428,3; Vn 
48, 5) =  θυρατεΰ-σι, ze-u-ke-u-si (PY Fn 50, 9; -1192, 1) =  ζευγεΰ-m, 
fe pa-si — πανσι и др.

Од приведените примери е јасно дека фузијата на локативот 
со дативот во плур. била извршена во микенскиот грчки. Но неза- 
висно од тоа што е локативот формално изедначен со дативот, 
сепак синтактички во микенскиот можат лесно да ce изделат чисти 
локативски форми.

9. С и н т а к т и ч к а т а  у п о т р е б а  на лок. (-дат.) во 
грч., како и во другите ИЕ јазици што го пазат локативот, може 
да ce сведе главно на следниве три случаи: а) означува м е с т о  
(на прашање к a д е?), б) — в р е м е  (на прашање к о га? ) и в) ce 
употребува со л и ц a во локална смисла (предимно со предлози). 
И во микенскиот, покрај сета оскудност на синтаксата, локативот 
е употребен во сите три случаи:

а) Локативот (-датив) што означува м е с т о без предлог 
многу е пообичен кај Хомера отколку во подоцнешниот грчки, 
cf.: τόξ’ ώμοισιν εχων (A 45), αίθέρι ναίων (Δ 166, cp. Hes. Erg. 18), 
ίπίτυν) τήν τ’ ουρεσι τέκτονες άνδρες έξέταμον (Π 483), ’'Αργεί, 
Έλάδι, Αακεδαίμονι, χροΐ, φρεσί, 7τρώτησι, πύ)ησι, βέ\θεσι λίμ\ης, 
τάρφεσιν ύλης и τ. η . (β. Schwyz, ο. c. II 154s., P. Chantraine, Gramm. 
Horn. II, 78ss.). Ho и во подоцнешната проза ce среќаваат јасни 
локативи по форма и значење кај имињата на места: Άθ/ρησι, 
покрај ’Αθήνα ις, Θήβησι, аргол. Θεβασι, ΓΙλαταιασι, подоцна за- 
менето со Πλαταΐαΐς, Μου\υχίσσι, ’Αχαρνήσι, Οίνέησι, Περγ:σήσ&, 
адвербот θορασι и др. Характеристична е формата Μ ε γ α ρ ο I од τά 
Μέγαρα. Бидејќи има именка и τό Μέγαρον. формата Μεγ^ροΐ може 
да ce смета дека е во синг., но не е искључено дека е од τά Μέγαρα 
и дека претставува стара13)ѕ микенска форма со испадната -ј - 
меѓу вокали.

1Ѕ) Schwyzer, о. c. I, р. 618, смета дека Μέγαρο'X како и Νεμεοΐ ce новообра- 
зувања, но судејќи по тоа што тие можат да бидат и плуралски форми, a имајќи 
ги предвид и микенските наставки за лок.(-дат.) плур. на -о4 и -a-i, Μέγαροΐ н 
Νεμεοϊ 5и можеле да бидат и стари лок. форми.
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Сигурни локативски форми во микенските натписи среќаваме 
кај топонимите од PY Сп 608. Овде имаме список на девет14), пот» 
чинети на пилскиот дворец градови кои ce задолжени да угојат 
извесен број свињи:

jo-a-se-sosi15) si-a2-ro o-pi-da-mi-jo — οϊ *άλσήσονσι1β) σίαλοι 
δπιδαμιοι „каде жителите ќе угојат дебели свињи“ (зборот σίαλοι долу

;14) Схолијастот објаенува дека деветте £δραι (γ 7), што ги затекол Теле- 
мах кога дошол во Пил ce однесуваат на девет градови потчинети на Нестора 
и ги поврзува со В 591—594. Интересно е пгго ce јавуваат и во микенскиве плочки 
(Сп 608, Vn 20, a може би и Vn 19) no истиот ред 9 градови. Има знатни 
разлики меѓу овие и спомнатите кај Хомера градови и не може да ce тврди дека 
во двата случаја ce работи за исти места, иако подоцна можеле некои од нивните 
имиња да бидат изменети. Пооппшрно за ова в. L. Palmer, Tr. Ph. Soc. 1954, 
p. 19ss.

1б) O- и jo - обично ce пишуваат во почетокот на натписот заедно со 
глаголот без словоразделен знак (едносложните зборови во ова писмо не ce 
одделуваат, но има и исклучоци, ср. јо о-ро-го MY Ge 602), a има случаи каде 
што меѓу ова о- и јо- од една страна и глаголот од друга, е поместен друг збор, 
cp. KN Og 0467, 1: jo-a-mi-ni-so-de di-do-si =  ώς (ο) ’Αμνισόνδε δίδονσι; Fp 14,1: 
jo-te-re-pa-to e-ke-se-si; L 641 : o-a-po-te de-ka-sa-to — ô άττωθεν δέξατο и др.

Gallavotti, Docum. p. 135s, ce обидува во jo- доследно да ja открие рела- 
тивната заменка, a во о- показната, но од текстот тоа не може јасно да ce види. 
Спрема Ventris и Chadwick, Docs. p. 91, cf. M T II p. 108, вредноста на o- и jo- 
е иста: инстр. од показната заменка *ѕоѕ, ст. иид. sah, хет. ѕаѕ, слов. sb (dbub-sb) ; 
почетното ј- според нив е „ненормалносс. т. е. недоследност во пишувањето. Во 
некои натписи, навистина, добро одговара вредноста ώς, н. пр. An 657,1: 
o-u-ru-to o-pi-a^ra e-pi-ko-wo—ως * 7ρύ(ν)σθω(ν) o-pi-a2-ra (cf. εφαλος) έπί-κουρο^ 
но Η. Mühlestèin (Oka-Tafeln p. 35) и овде претпочита oi, a В. Георгиев (II Suppl. 
62), наспрема o-u-di-do-si овде ja виде негацкјата ού: ού λύ(ν)το3 „не го ослободија 
крајбрежиетосс. Во повеќето случаи ce добива подобра смисла со релативната 
заменка, н. пр. Un 267, 1: o-do-ke a-ko-so-ta—ο δώκε 9Αξότας.; Εα 213,1: o-wi-de 
a-ko-so-tä =  6 Είδε *Α.; Jn 829: jo-do-so-si ko-re-te-re . . .  =  δ δώσο(ν)σι κορητηρες; 
Vn 10,1: o-di-do-si du-ru-to-mo — δ δίδο(ν)σι δρύτομοι. Bo PY Νη 228,1 одго- 
вара ном. плур. од релат. заменка: o-o-pe-ro-si ri-no o-pc-vo — ot δφέλλονσι 
λίνον βφειλος, a во нашиов случај: jo-a-se-so-si. . . ,  спрема смислата на речени- 
цата и приведените топокими во лок., н а ј м н о г у  о д г о в а р а  л о к ,  о д  
р е л а т .  з а м е н к а :  ο! (άλσήσονσι).

16) Има различни обиди да ce идентифвдира формата (jo-) a-se-so-si. 
L. Palmer, Tr. Ph. Soc. (1954) p. 20 го објасни како футур 3 лице плур., образуван 
од аорисната основа ώσαι. Навистина има футури од аорисната основа (cf. Schwyz. 
Gr. Gr.I  p. 782; P. Chantraine, Gramm, horn. I p. 446s.), ko сите тие случаи ce обра- 
зувани од бестематс1сиот аорист, a од αω (άσοιι), требаше да гласи κσω и поради 
тоа автррите на Docs. скептички ce однесоа кон ова објаснение. Gallavotti, Docum. 
p. 74\ se-so-si— „conservarecc (?); E. Risch, Et. myc. p. 168: -ανς ήσονσι, кое спрема 
Palmer, Minos 4, p. 123 e неосновано. Kamerbeek, Mnemosyne IX (1956) p. 338, 
bo a-se-so-si гледа грешка место a-sa-so-si; Scherer (Thumb — Sch.), Gr. Dial. 
p. 353: άρσήσονσί. Глаголот άω дава најдобра смисла на текстот, но во класично 
грч. не може да ce најде глагол од кој што е изведена оваа форма. Затоа М. 
Doria, Interp.11 39, претположи еден недокументиран глагол *άσέω, којшто би 
требало да биде изведен од исто така недокументирана именка *άσος. Ако веќе 
мора да ce реконструира овде глагол, тогаш е поверојатно да ce претположи 
άλσέω, изведен од άλσος. Вистина, άλσος во класично грч. има изведено зна- 
чење „лагес, но коренот αλ-, cf. άν-αλτος лат. alo, 3, укажува дека е сродно со 
άλδαίνω, άλδήσκω „растамсс, „се зголемувамсс, па оттука и „гојамсс за свињи^ 
Во футур, 3. 1. плур. формата ќе гласи: άλσήσονσι.
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е потврден и со идеограмата на свињска глава +  si). Co други збо- 
рови, овој натпис претставува список на градовите со ознака по 
колку свињи ќе треба да угојат и да ги предадат на дворецот.

Имињата на места што следуваат зад уводната формула ce 
во локатив без предлог што ce гледа јасио од формите: e-ra-te-i =  
Ελάτε ï (синг.) и pa-ki-ja-si — Σφαγιανσι (плур.). Претполагаме 
дека и во почетното јо- пред глаголот ce крие локативска форма 
од прономиналната основа οϊ δς.

Имињата на главните градови: ри-го =  Πόλος и ко-по-ѕо — 
Κνωσσός, ќои ce јавуваат многу често, во најголем број случаи ce 
исто така во лок., но можат да бидат и во иом. И во класичниот 
грчки имаме двојно одбележување на местото: со локатив Άθήνησι, 
Θήβησι и иом. Άθήναι, Θήβχι, во зависност од тоа како е разбрана 
смислата од писарот. Истото може да ce каже и за ри-го =  Πόλοι 
или IIόλος во овие натписи кои ce пишувани од неколку писари17). 
Bo Аа, Ab и Ad-серијата, каде што ce среќава ри-го најчесто од 
сите спомнати имиња на места18), јасно ce гледа неговата локативска 
смисла од следниве примери: Ad 380 pu-ro mi-ra-ti-ja-o a-ra<lkcCp>te~ 
-ја-о ko-wo =  Πόλοι Μιλατιάων ήλακατειάων κόρΓοι; Ad 683 pu-ro 
ki-ni-di-ja-o ko-wo = Πόλοι Κνιδιάων xopfoi (cf. уште Ad 390&; -675, 
-679; -684; -689; Ab 186 pu-ro ra-mi-ni-ja — πόλοι Λημνίαι; Ab -186; 
"190 и др.). Ж е н и т е  р а б о т н и ч к и ,  ч и е  п о т е к л о  е 
п о к а ж а н о  с о  е т н и к о н :  Μιλατίαι, Κνιδίαι, о ч и г л е д н о  
ce  н a о ѓ a a т в ο П и л (в. долу стр. 72ѕ.).

Истото може да ce каже и за го-и-ѕо =  Λουσοί во оваа серијаѕ 
cf. Аа 798 ro-u-so mi-ra-îi-ja — Λουσοί Μιλατίαι. Во прилог на тоа 
дека е го-и-ѕо во лок. говори и големиот број работнички, вкупно 
169, спомнати во Аа 717 (Ab 382)19) и Аа 798 (Ab 1099?). Вкупниот 
број на сите жени и деца, околу 1300, не е премногу голем за да 
бидат во Пил, но дворецот можел да има имоти и по соседните 
места, та еден дел од нив да ce наоѓал и таму. Од Ad 668 : re-u-ko-to-ro 
ki-ma-ra-o ko-wo, може да ce претположи дека и re-u-ko-to-ro =  
Αεΰκτρον, којшто ce спомнува овде петпати е исто така во лок.

Во локатив ce наоѓаат и имињата на места од Со-серијата 
(Кное): ku-do-ni-ja, si-ra-ro, a-pa-ta-wa, кое ce гледа од паралелната 
форма ka-ta-ra-i =  Κάτραί. ЈТокативски форми од топонимите ce 
среќаваат и во други натписи од Кнос (cf. Dm и Dn-серијата покрај 
*56-ko-we-i и др.) и Пил (cf. Сп 202; -254; -328; 441: -599 и др.), но 
за да ce избегне повторувањето на едни исти имиња кои ce јавуваат 
и во други падежи, нив ќе ги дадеме долу в о п р е г л е д о т  н а  
т о п о н и м и т е  (стр. 74ѕ.) како што нагласивме.

17) Cf. Е. Bennett, Et. тус. р. 121ѕѕ, M T  II р. 89, ЛЈЛ 60 (1956) р. 107, РТ  
II р. XIV, Athenaeum NS 36 (1958), р. 328s. etc.

18) Само во Ab-серијата од 33 натписи, каде што е запазен почетокот, 
на 23 фигурира pu-ro> a освен тоа, изгледа е изоставен во Ab 210, -745, -746, a во 
-194 веројатно и бил напишан, но натписот е оштетен.

19) Серијата Ab претставува no секоја веројатност препис на Аа-серијата,
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b) Лок. (-дат.), без и со предлогот έν, во грч. означува и 
в р е м е, заправо една определена временска точка: ενη τε καί vécf, 
Παναθηναίοί.:, Όλυμπίασιν ή Δελφοΐς (Thiik. I, 143', cf. Όλυμπίασιν 
καί Πυθοΐ инаку Δελφούς обично доаѓа со предлогот έν20); адвербот 
ώρασι,ΗΛρ. Темпоралниот лок. (-дат) најчесто доаѓасо атрибут: τηδε 
τη νυκτί, или искажува дека некое дејство што ce случува во граници- 
те на споменатото време: έν τρισίν ήμέραις, cf. ст. инд. usasi „во 
зората“ dyâvi-dyavi „секој ден u,jâyate mdsi-mdsi „ce para секој месец“, 
лат. aestate, hieme, mane, noctu, a особено јасно ce забележува локати- 
вот во следниве: die septimi, meridie, coït-, pri-, postridie, vesperi, 
heri, tempori, luci и др., слов. tomb case.

Bo лок. за време ce, no секоја веројатност, микенските форми 
wa-na-so-i (Fr 1222; -1227 и др.) и di-pi-sljo-i (Fr. 1220,2; -1232 и др.) 
доколку овие зборови означуваат имиња на празници.

Типичен лок. за време во микенскиот e we-te-i-we-te-i (PY Es 
644) — клас. άμφιετεί. Изразот е образуван со редупликација како 
и ст. инд. varse-vary, cf. кипар. άμχτι άμχτι.

Наместо локативската адвербијална форма πέρυσι « [  *per-uti, 
cf. *wet- година) „минатата година“, во мккенскиот ce употребува 
придавката pe-ru-si-nu-wo = περυσινός, во ср. р. синг. и плур.

c) Лок. (-дат.) на л и ц  а ce наоѓа главно во плур. со пред- 
лози и сложени глаголи, како ένώρτο, μετχπρέπω и др., понекогаш 
и покрај придавки, како: άριπρεπέα Τρώεσσι (Z 47/), Πυλίοισι μέγ 
ίξοχχ δώματα ναίο^ν (ο 227), покрај глаголите: χρχτέω, άνάσσω (cf. Β 
669: θεοΐσι καί άνθρώποισιν άνάσει) и сл., cf. ст. инд. pipdyasà srävasci 
märtyesu „he abounds in fame among mortals“ (Macdonell, Ved. 
Gramm, p. 323).

Таков вид локатив во микенскиот ce јавува не само во плур., 
cf. pa-ro ka-ke-u-si =π*ρά χχλκευσι (PY An 129,7) туку и во синг. 
покрај предлогот ра-го =  παρά, н. пр. p. ti-hi-jo (An 129,1) и др.

10. Речиси сите п р е д л о з и  кои во клас. грч. бараат лока- 
тивски датив: έν, έπί, παρά, πρός, υπό, άνά, άμφί, μετά и др. во микен- 
скиот ce среќаваат како префикси или адверби (cf. e-ne-e-si (P Y 
En 609, 2) = έν-έε(ν)σι. од ένείμι, e-pi-de-da-to (PY Vn 20,1) = έπιδέδαστοι 
cf. δεδαίατχι (α 23), o-pi-ro-qo (PY Aa 111 и т. н.) =  έπίλοιπος, po-si 
(KN Sd 0402 etc.) адверб од *po-ti, дор. ποτί, πο~\ арк.-кипар. πός, 
авест. parti, = лезб. π^ός, ст. инд. prâti; и-ро (KN Sd 0422) адверб, υπό, 
a-na-ke-e (P Y An 218,1 )= άνάγεεν, од άν-άγω a-pi-qo-ro (Aa 804 и т.н.) = 
άμφίπολος, me-ta-ki-ti- ta (PY A n 610, 5,14) =meta-ktitai,cf. μετ-ανάστης 
(1648) и T. HH.), ho некои од нив ce јавуваат и како предлози со лок21).

20) Формата Δελφοί е веројатно ооразувана по аналогија од Πυθοΐ или 
пак е ном. плур.

21) Me-ta — μετά, во изразот me-ta-qepe-i (An 519,15 и др. о-ка — плочки), 
доколку e pe-i правилно идентифицирано од Ventris и Chadwick {Docs. p. 189) 
како spheis, sphe'i =  σφίσι, cf. арк. дат. плур. σφεΐς, повеќе е со комитатцвско, 
отколку локативско значење.
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Предлогот επί е доста чест во микенскиот и ce јавува во две 
фонетски форми: e-pi и o-pi12). И o-pi е стара општогрчка форма, 
cf. δπίσω, οπιθεν, όπισθεν, οπ-ώρα, δψέ, лат. ob, ст. инд. dpi, лит. ap-, 
api. Овој збор ce јавува и во редуцирана степен како πι-, cf. πιέζω <9 
*πι-σεδιω *(e)pi +  sed- (cp. ст. инд. лит. и др. pi-).

Co лок. (-дат.)23) овој предлог е употребен главно покрај 
имиња на лица, н. пр.: o-pi ро-ро, ο-pi ai-ka-ra (KN X 567, 1,2,) =  δπί 
Πομποί, δπί. Αϊγλαι; o-pi po-to-ri-ka-ta (KN Uf 983) =  δ. Πτολι- 
κάσται, o-pi ma-tu-we (KN L 1568e) =  δ. ΜχτύΓει и др., или покрај 
имиња на занимања или должности: o-pi е-sa- re- we to-ro-no-wo-ko 
(KN As 1517, 11) =  δπί e. -Fei Opovo-Fopyoi, e-pi wa-na-ka-te (PY Un
2,1) = έπ ί f  ανάκτει, sa-sa-wo e-ke-qe o-na-to ka-ma-e-u e-pi-qe to-e te-ra- 
pi-ke =  S. έχει 9ε δνατον καμαεύς επί 9ε ΐ. t. (ΡΥ Eb 842, cf. и Ep 617,8) 
e-pi-qe to-me te-ra-pi-[ke =  επί 9ε r. Λ

A-pi (=άμφί) обично ce јавува како префикс во сложенки: a-pi- 
е-ке =άμφιέχει, a-pi-ke-ne-ia = ,Αμφιγένεια, a-pi-me-de =Άμφιμήδης, 
a-pi-po-re-we =  άμφιφορήΓες, a-pi-qo-ro =  αμφιβόλων, a-pi-qo-to — 
άμ'pίg«oτoς. Има само два примера, ие сосема сигурни, каде што 
e a-pi употребено како предлог: e-ko-si a-pi ku-do-ni-ja ра-ѕа ki-ri-ta 
=εχονσι άμφί Κυδονίαι πάνσαν(ί) κριθάν(ς) (KN G 820; ира-ѕа-го kn- 
ru-so a-pi to ni-jo (Ta 716). Bo првиот случај возможно e и чита- 
њето а-ри, a во вториот a-pi би можело да биде и префикс напи- 
шан одделно како а-ри ке-ка-и-те-по (Ta 641,1).

Предлогот ра-го, како и во класично грч. παρά управува 
повеќе падежи и при тоа добива различно значење (в. долу стр. 8оѕ.), 
но во најголем број случаи на независна употреба ра-го има лока- 
тивска смисла.

Локативска смисла повеќе одговара и на примерите со гла- 
голот е-ке, e-ko-si, макар што овде може јасно да ce забележи и 
една нијанса на присвојност. Тоа ce гледа од алтернирањето на 
формули како овие:
РУЕа 29 e-ro2-qo ra-pte е-ке o-na-to pa-ro i-ma-di-jo

Έλλω9ς ρχπτήρ έχει δνατον παρό Έρμαδίοι,
РУЕа 132 ru-ko-rο ra-wa-ke-si-jo e-ke o-na-to su-qo-ta-o ko-to-na 

Λύκωρος λαΓαγέσιος έχει δνατον συβώταο κτοίνα.
Наместо ΗΗ и м a з a к у п к a ј НН, во вториов пример истата 
мисла ce искажува со формулата: НН и м а  з а к у п  о д  н и в а т а

22) Почеста е употребата на o-pi, отколку на e-pi. Првата форма ce јавува 
одделно 24 пати, од кои 20 во Кнос, a 4 во Пил, a e-pi само еднаш во Кнос и 
трипати во Пил. Како префикс во сложенки e-pi/o-pi е употребено во далеку 
поголем број примери: e-pi-de-da-to =  έπιδέδαστοι, e-pi-ki-to-ni-ja =  έπιχιτώνια, 
e-pi-ko-ru-si-jo =  έτακορύσιος, e-pi-ko-wa = έπί,χόΓα, e-pi-ko- wo =  έπίκοΓοι, 
e-pi-pu-ta, e-pi-ro-pa-ja, e-pi-zo-ta, e-po-mi-[jo]; o-pa-wo-ta, o-pi-a2-ra, o-pi-da-mi-jo, 
o-pi-ka-pe-e-we, o-pi-ke-re-mi-ni-ja, o-pi-ke- wi-ri-je-u, o-pi-ke-ri-jo, o-pi-me-ne, o-pi-po- 
ni-ke-ja, o-pi-ro-qo, o-pi-su-ko, o-pi-te-te-re, o-pi-te-u-ke-e-we, o-pi-ti-ni-ja-ta, o-pi-tu- 
ra-jo, o-po-qo.

2S) Предлогот o-pi'/e-pi во микенскиот управува и инстр. на -pi, в. стр, 32ѕ, 
o-pi qe-to-ro-po-pi и e-pi i-ku-wo-i-pi»

3 Абл., инетр. и лок.
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н a НН. Слично алтернирање на ра-го со присвоен ген. и глаголот 
zl\i[ среќаваме и во ΚΝ Ai 115: pa-ro и-wa-si-jo ko-wo =  π. *ΥΓανσίοι 
xopfot, cp. co Ai 63: pe-se-ro-jo e-e-si =  Ψελλοϊο είσί, или:
Ea 52 Wi-ri-ja-no e-pi-we-ti-ri-jo e-ice o-na-to pa-ro da-mo

‘Piy.voç ίπι-Γέστριος (резбар) ϊγει ο νατό ν παρό δάμοι,
Ea 803 Ko-do e-ke da-mi-jo =  Κώδων έ'χει δάμιον.

Мислата од фразата: НН и м а  з а к у п  к а ј  н а р о д о т  
( о п ш т и н а т а ) ,  во вториов случај (Еа 803) е искажана со при- 
својна придавка, т. е. : НН и м а  н а р о д е н  ( з а к у п ) .

Независно од тоа дали ра-го овде значи о д или п р и, крајниот 
резултат останува ист (повеќе л о к а т и в с к и )  поради значењето 
на глаголот и м а м ,  д р ж a м.

С у д е ј ќ и  по  у п о т р е б а т а  н а  п р е д л о з и т е ,  к о и  
ce во  м и к е н с к и о т  г л а в н о  п р е ф и к с и  и а д в е р б и ,  
a с а м о  в о  о г р а н и ч е н а  м е р а  в и с т и н с к и  п р е д- 
л о з и, м о ж е  д а  ce з а к љ у ч и  д е к а  п а д е ж и т е  у ш т е  
д о б р о  ce  п а з е л е .

11. Важно е да ce спомене и фактот дека подоцнешната 
замена на локативот со адвербијалниот локативски суфикс -Ol овде 
уште не ce јавува. Некои учени24 *) претполагаат кај еден незнатен 
број имиња на места, како: a-ne-u-te (PY Сп 40, 7, 13) a2-ne-u-te (PY 
Сп 599, 2), a-ka/ke-re-u-te (PY Cn 4, 4, 9; MY Ge 606, 2) дека ce јавува 
суфиксот -Οι од -θει, како во дат. -e<^-ei =  -i. Ho треба да ce забележи 
на тоа дека нити смислата на зборовите со овој завршок одговара 
во текстовите на прашање που, но πόθεν, нити пак од формална 
страна може да ce очекува бележењето на краткото -i од локативската 
наставка -Qi co -е (cf. ЖА IX (1959) стр. 119ѕ.). Следователно, 
со повеќе основаиие може да ce претположи овде суфиксот -θεν, 
отколку -Οι, ако воопшто таму има одделен суфикс, зашто формите 
можат и поинаку да ce објаснат, a имено како падежни форми од 
основите образувани со суфиксот: -wont-, -went- и со полна редук- 
дија -wnt-, одн. -unt-, којшто е, можеби, во врска со предгрчкиот 
суфикс за имиња на места: -until-.

Треба уште да ce забележи дека суфиксот -0l е додаван прво 
на прономинални основи, како: αύτό-θι, o-0l, πό-θι (πο-θί) и т. н.„ 
потоа на номиналните: qlxo-Ol (покрај οίκοι/ει), ’IXlo-Ol, Αεσβό-θι 
и др.2б). Авторите што го гледаат суфиксот -Ol bo имињата на места 
со завршок на -te не можат да укажат на ниедна адвербијална форма 
на -Οι о д  прономиналните основи, додека во a-po-te-ro-te (PY Va 
15, 2), e-te (KN Am 600; -601; PY Va 15, 2), a-po-te (KN L 641,1) и 
тие гледаат адверби на -Οεν; άμφοτέρω-θεν, ενθεν, άπω-θεν.

О т с у с т в о т о  н а  л о к а т и в с к и о т  с у ф и к с  -θι 
в о  м и к е н с к и о т ,  ce  р а з б и р а ,  не  т р е б а д а  н е  
и з н е н а д у в а ,  з а ш т о  и а к о  л о к а т и в о т  в о  п л у р . ,

24) L. Palmer, BICS 2 р. 37; М. Lejeune, Mémoires I p .  163ѕ. η. 17; M. Doria,
Interpretazioni II, p. 9s.

23) M. Lejeune, Les adverbes en -θεν, p4 285s,
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a н а м е с т а  и в о  си н г ., ф о р м а л н о  б и л  и з е д н а ч е н  
с о  д а т и в о т ,  с в е с т а  з а  л о к а т и в о т  к а к о  п о с е б е н  
п а д е ж  у ш т е  б и л а  ж и в а .

Постоењето на локативот во микенскиот дијалект е нео- 
спорно. Но мора да ce забележи дека н а л о к а т и в о т  м у  бе- 
][пе д а д е н а  д о с е г а  п р е к у м е р н о  ш и р о к а  у п о т р е б а  
и в а ж н о с т .  Со искључок на еденограниченбројимињанаместа 
во акуз. за правец (алатив) на -de и неколку во ген., н. пр. e-ri-no-wo-to 
(PY Eq 213,3)—ΈρινόΕοντος ke-ra-ti-jo-jo (P Y An 424,3) = Γεροαστίοιο 
(Аркадија), ko-tu-wo (Eq 213,4) =  ΚότυΕος, pu-ro-jo (PY An 129, 4) =  
— Πύλοιο, u-po-di-jo-no (PY Na 105), ko-no (Eq 213,6) = Σχοίνων (cf. ЖА 
VIII, стр. 310), сите други спрема Ventris и Chadwick (cf. Docs. стр. 
146ѕѕ ) ce во локатив. О в a м н е н и е  с е к а к о  т р е б а  д а  ce  
к о р и г и р а ,  з а ш т о  п о г о л е м и о т  б р о ј  о д  и м и њ а -  
т а  н а  м е с т а ,  з а  к о и  c e  п р е т п о л а г а ш е  д е к а  c e  
в о  л о к а т и в ,  c e  н а о ѓ а а т  и в о  д р у г и  п а д е ж и ,  
к а к о  ш т о  ќ е  в и д и м е  д о л у .

Речиси сите интерпретатори на микенските натписи сметаат 
дека наставката -pi (=  -φι) кај топонимите овде е употребена во 
локативска смисла.

Навистина кај Хомер оваа наставка има и локативско зна- 
чење, cf.: Φθίηφι (T 323); κλισίηφι (N 168); κεφχληφι (A 350); άγέληφι 
(B 480, Π 487); πχλάμηφι (Γ 338); Öpzccpi (Λ 474, Τ 376, X 139, -189); 
адвербот θύρηφ „надвор‘ (ι 238, γ 220), како и со предлозите: άμφί 
(K 257 и др.), επί (K 30 и др.), π: pi (E 22 и др.), προς (ε 433), ύπο (Θ 41 
и др.). Ho ние сметаме дека л о к а т и в с к о т о  з н а ч е њ е н а  
-φι е о д п о д о ц н е ш е н  р а з в о ј ( в .  долу стр. 59). За развојот 
на ова значење придонесле од една страна полното едначење на 
дат.-лок.-инстр., a од друга, особено во поезијата, адвербијалниот 
локативски суфикс -θι, со кој подеднако лесно, како и со -φι, можат 
да ce образуваат хексаметарски стопи.

Б и д е ј ќ и  с у ф и к с о т  -6». у ш т е  не  c e  ј а в у в а  
в о  м и к е н с к и о т ,  a и н с т р .  п л у р .  о д  о - о с н о в и т е  
н a -dis c è  у ш т е  ј а с н о  c e  р а з л и к у в а  о д  л о к .( -д а т ) . 
н а  -o-i =  -oihi<^-oisi (и -a-i =  a(i)hi), закључуваме д е к а -qn, в о  
м и к е н с к и о т  у ш т е  j a  н е м а  п р е з е м е н о  н а  с е б е  
л о к а т и в с к а т а  ф у н к ц и ј а .  Но за тоа поопширно ќе 
зборуваме долу во врска со аблативот-инструментал»
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12. ИЕ инстр. синг. на -а од а-основите (cf. ст. инд. àsva, лат* 
recta, dextra), -bj-ë од о/е-основата (лат. quo, modo, bene, male, гот· 
hwo/hwe „како“?), -е од консонантските основи (ст. инд. mätr-d, 
лат. абл. (-инетр.) matr-e) и др. во класично грчкиот не е претставеи 
со регуларни форми1). Ииструменталската функција овде е презе- 
мена од дат.-локативската форма, a од стариот инстр. синг. ce 
запазени само петрефакти во адверби кои одговараат на прашање 
„какои? и „по кој п а г 4?, н. пр.: лак. πή-ποκα, οπη, πη-, локрај πω во 
ουπω, πώ-ποτε, крит., хом. τη „каде“?, лезб. κή5 горт. η, οπη, крит., 
кипар. η „кога44?, хом. άμαρτή (άμ -f άρτος, άμα + άραρίσκω) „заедно“ ; 
—Пиндар, лак. ho „како44?, ώ τε; потоа: άφνω, πρόσσω, οπίσσω, εϊσ(σ)ω, 
άνο), κάτω, εξω, άνω -τέρω/τάτω, делф. ενδω, -τέρω/τάτω; -α: дор. 
κρυφά, ταυτα, ά(τε), άμα, лезб. άλλα, δππα, јон. ат. κρυφή, јон. λάθρη, 
ат. λάθρα, πή, ταύτη, πάντη и т.н. (в. Schwyz. Gr. Gr. I стр. 550, 
622s.). Подоцна, веројатно кога била наполно заборавена инстру- 
менталската форма, некои од горните адверби ce јавуваат и во 
дативска форма на -ai: род. όμαι, крит.? кипар. παι, епир., крит., 
βπαι, крит., коркир. άλλat, херакл. St, παντάι и сл.

Инструменталска скаменета форма од именска основа ce 
претполага во прврхот дел од сложенката πονω-πόνηρος „сосема 
лоши. Овде, изгледа, би можеле да ce прибројат и адвербите: лак. 
αίή ΐ:ίαι,ρεσ- и ήσυχη.

Инстр. no форма е и адвербот-сврзник ϊνα „таму44, „(за) 
даи, герм. damit, од основата на показната заменка z+инстр. на- 
ставка од заменската промена -na, cf. ст. инд. te-na, ап-епа, ке-па 
и т. н. која во ведскиот е пренесена и на именската промена, cf. 
dëxena. Потоа како инстр. ce смета πεδά, предлог, „nou5 5,сои од 
коренот πεδ- (πούς), πεζή „пешкеи, π>:ρά, покрај дат. παραί, ген-абл. 
πάρ-ος, лок. πέρ-ι; άμ-α, дор. άμα и др.

Наставката за инстр. плур. од о-основите -ois, како што спом- 
иавме (стр. 3, 15) ce измешала со дат.-локативската форма на -si 
(-oisi, а одовде и -asi, -aisi) и ја заменила последнава.

Покрај овие, ИЕ првобитен јазик имал за инстр. уште и 
две други наставки: -bh-, во повеќето ИЕ јазици (cf. ст. инд. инстр.

х) Meister, Gr. Dial. Il p. 295s. наоѓа дека кипарскиот дијалект ro запазил 
ИЕ инстр. како уште жнв падеж, но Hoffmann, Gr. Dial. I p. 186, Buck, Gr. Dialд 
p. 146, Thumb—Scherer, Gr. Dial. p. 158, ги објаснија овие форми како дат, синг, 
со изоставање на -/ зад -а и -о,
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плур. -bhis, арм. -bk\ -vk\ ст. ир. -b. лат. -bos^>-bus) и -т во балто- 
словенските и германските (cf. лит. инстр. плур. -mis, ст. слов. 
инстр. плур. -7ni, path -mi, синг. -mb, pqtb-mb, гот. и ulfa-m). Грчкиот 
припаѓа кон групата јазици што имаат тип -bh. Кај Хомер и него- 
вите последователи ce забележува широка употреба на наставката 
-φΚ^-Ш. Формите со оваа наставка не ce адвербијални, ами, до 
извесна степен, живи падежи.

До пред неколку години беше општо примено дека настав- 
ката -φι претставува особеност на архаичниот епски јазик, бидејќи 
со неа лесно ce прават потребните за епот метрички форми8). Со 
искључок на ограничен број примери од беотскиот дијалект и 
Хесихиевите глоси1), образувани, веројатно, пак под влијание на 
хомерските форми, таа беше, речиси, непозната од историските 
дијалекти. Но со расчитувањето на микенските натписи, каде што 
ce јавува како -pi во многу повеќе примери отколку кај Хомер5), 
сепокажа декапорано (околу 1.400 до 1.200 г. пр. н. е.) таане била само 
поетска, но ce употребувала и во административно-сметководниот 
јазик иа дворците, што значи дека биланормална падежна наставка.

13. Иако ce веќе одбележени0) особеносгите на наставката -φι 
к а к о  ce  д о д а в а  и в о  к о и  д е к л и н а ц и и  и б р о е в и

2) Wackernagel — Debrunner, ο . с. р. 13; Schwyz. Gr. Gr. I p. 546.
3) P. Chantraine, Gramm, hom. I, 234s.
4) Cf. έρέεσφι* τέκνοίς (тесал.), εύρέσφι* γυναιξίν, секако епско влијание, 

ср. κράτεσφι; 5,Ιδηφι} πασσαλόφι (беот.), cf. άπό π. (Ω 268); έκ π. (0 67, 105); 
Schwyz. Del. 462  ̂ Α28 (од Танагра, крај наШ  в. пр. н. е.) τό οΰνομα κή έπίπατρό- 
qaov. Πάμ-φί· παντάπασι. Hsch. Сосема нејасни ce кипарските форми a-mi-ra-pi и 
o-pi (cf. Schwyz., Gr. Gr. I 551, Thumb—Scherer, Gr. Dial. p. 165).

б) Додека оваа наставка кај Хом. ce јавува со 43 различни форми во 
192 примера (Илијада 131, Одисеја 61), во досега откриените и објавени микенски 
натписи, кои по својот oncer претставуваат далеку помал материјал отколку 
Илијада и Одисеја, ce јавуваат 60 различни форми, од кои десетина фрагмен- 
тарни, во 174 примери. Бројот на формите на -φι што го дава М. Lejeune (Mémoi
res I p. 161—163) трпи измени како поради новооткриените форми: te-u-ke-pi 
(Sb 1315,1) =  τεύχεσ-cpi (1957) и du-wo-u-pi (PY Eb 495,17) (1958), така и поради 
тоа што Lejeune смета за форми со ваква наставка и некои зборови кај кои 
завршокот -pi претставува составен дел од основата, како н. пр. ka-ra-pi, 
кое е очигледно NP (cf. ZA  IX ,1959, p. 126, бел. 48).

б) Како од морфолошка, така и од синтактичка страна наставката -φι 
е досега систематски простудирана (ср. лит. Schwyz, о. с. р. 550s., II р. 172ѕ.). 
Веднаш по дешифрирањето на микенското писмо и расчитувањето на глинените 
архиви, наставката -pi =  φι го привлече вниманието на повеќемина учени та за 
кусо време ce појави опширна литература во врска со неа: cf. Studies i, p. 67, Π, 
p. 24, IV, p. 38; Evid. pp. 92, 100, 102; Does. pp. 83, 85—87, 334; J. Chadwick, Tr. 
Ph.Soc. 1954, p. 10s., Minos 5 (1957) p. 110s., PP Fase. LXII (1958). p. 291s,; Turner, 
E. G., B IC Sl, p. 17s.,; C. Gallavotti, Docum., pp. 69s., 79, 125, 129—133, 193; B. 
Георгиев, ИзУестил Акад. Наук. СССР XIV, 3, р. 276, Lex. р. 36. s. v. i-ku-wo-i-pi 
(p i~ si) (?); М. Lejeune, Д5Х 62 pp. 170—201, cf. Mémoires l № 8 pp. 157—184; 
Mühlestein, Mus. Helv. 12 (1955) p. 121s., Oka-Tafeln, p. 26; G. Pugliese—Carra- 
telli, PP (1955) p. 24; E. Risch, Et. myc. p. 169; P. Chantraine, M ES Oct. 1958, p. 
I s .; M. Д. Петрушевски, ÉA 5 (1955), p. 338s.; M. Doria, Interpretazioni /(1956) 
p. 11,11 (1958) p. 10s.; П. И л и евски ^  VI p. 330, IX p. 121 ; C. ЛурвеНКМГ. 143s. 
cf. p. 354, PP (1957) p. 325s.; Thumb—Scherer. Gr. Dial. p. 341; Szemerényi, Ο. 
Gedenksschrift P. Kretschmer, Ip . 162; Householder, Glotta 38 (1959), p. 6s. и др.
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се  у п о т р е б у в а  в о  м и к е н с к и о т ,  не можеме да ги од- 
минеме овие прашања, зашто во врска со нив ce појавија разноглас- 
ности меѓу учените.

Во микенскиот наставката -pi секогаш ce додава директно на 
основата, н. пр. po-ti-pi =  πόρτι-φι, од i-сновата, ka-ru-pi =  κάρυ-φι 
cf. κάρυον (ka-ru-we инстр. синг.) од u-основата, ku-te-re-u-pi =* χυτρεΰ- 
φι од eu-основата, ki-to-ρί =  χιτώμ-φι од назалната осн., pa-we-pi 
=φάρΓεσ-φι од -еѕ-основата. Кај Хомер оваа наставка при едни слу- 
чаи ce додава директно на основата (cf. ϊφι, ναΰ-φι и именките од 
еѕ-основата, н. пр. βχεσ-φι, и др.), a при други — преку посреден 
вокал -ο-, ср. κοτυληδον-6-φι, исто како и суфиксите -θεν, cf. Ai(f)6- 
θεν и др. и -Γεντ: δχκρυ-ό-εις и т. н.5 покрај χαρίεις, каде што 
е додаден директно на основата. Во микенекиот грчки таков посре- 
ден вокал воопшто не ce јавува, што значи дека е тој кај Хом. од 
подоцнешен развој, допуштен поради метрички причини.

. При тоа, во основите што завршуваат на оклузив во микен- 
скиот ce забележува едначење на крајниот консонант од основата 
со наставката -φι: денталите преминуваат во лабијали, ср. ка-га-а- 
-pi = κράαπ-φι, ген. κράα-τος, дат. κράατ-t и т. н. e-ka-ma-pi = έ'χμαπ-φι, 
од осн. έχματ-, po-pi — πόπ-φц осн. ποδ-, ko-ru-pi =  κόρυπ-φι, осн. 
κόρυθ-, a-di-ri-Ja-pi — άνδριάμπ-φι, re-wo-pi = λέΓομπ-φι и т. н. Само 
гутуралите, поради нивната природа, не потпаѓаат под ова правило, 
cp. po-ni-ki~pi =φοίνιχ-φι од φοΐνιξ (или од φοινικίς?).

Додека кај Хом. оваа наставка ce додава на именките 
од сите основи и деклинации, како во синг. така и во плур., во 
микенскиот таа ce јавува главно во I и III деклинација, a има три 
примери: e-re-pa-te-jo-pi (KN Se 1006 & 1042, 1, 2), o-mo-pi (KN Se 
1006, 1) и mo-ro-ko-wo-wo-pi7) (PY La 635) кои укажуваат дека таа 
почнала да ce шири и на о-основите. Завршокот -o-pi не дава 
гаранција дека ce овие зборови од о-основата, зашто поради една- 
чењето и упростувањето во слоговото писмо, во последниве два 
примера можат да ce кријат и конеон. (r-, η-) основи. Само е-ге-ра- 
te-jo-pU повторено двапати во KN Se 1006+, и во споредба со 
e-re-pa-te-ja-pU ж. р. очебијно е од о-основа, но оваа единствена 
форма е поскоро писарска грешка отколку нормална употреба на 
-pi (—-φι). Инструменталот плур. на о-осн. во микенскиот гласи на 
-ois и изгледа, истава придавка била употребена со оваа наставка 
во фрагментот Ѕе 1007: e-re-pa-te-o о-то[. Формата e-re-pa-te-jo-pi, 
многу веројатно, е со антиципирано -pi од o-mo-pi, доколку тоа 
не е дуалска форма. Ном.-акуз. дуал од а-осн. на -о (cf. to-pe-zo 
(PY Ta 715, 3), i-qi-jo (KN Sd 0401)) ни дава основание да претпо- 
ложиме дека и ген.-дат. дуал од а-осн. бил -φι како во о-осн.

7) Mo-ro-ko-wo-wo-pi само еднаш ce јавува во оваа форма (PY La 635). . 
Претположената врска со *Fopf ος во вториот дел дава повод да ce мисли дека е 
од о-осн., но оваа форма може поскоро да биде еден инстр. дуал, отколку синг. 
O-mo-pi е спрема Ј. Chadwick, PP Fase. LXII р. 292, у с а м е н а  и н е н о р -  
м a л н a ф о р м а .  Доколку нее писарскагрешка, сметаме де к аи o-mo-pi може 
да биде инстр. дуал од δρμος.
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Поради оскудноста на дуалските форми, кои ce така слични за а- 
и о-основите, не е искључено дека дуалот можел да послужи како 
почетна точка за проширувањето на наставката -φι од а- кон о-осно- 
вите. Во тој случај и другите примери на -opi (особено то-го- 
ko-wo-wo-pi), би можеле да бидат исто така инстр. дуал од 
о-основите.

Ha -a-pi главно завршуваат именки од а-основите5 cf. а-т- 
ja-pi » άνία-φι, e-re-pa-te-ja-pi =  έλεφχντεία-φι, ka-ke-ja-pi =  χαλκεία- 
φι и τ. η.,ηο има и од консонантските основи, cf. a-di-ri-ja-pi~&v8ρι- 
άμπ <рц(синг. a-di-ri-ja-te), e-ka-ma-pi « Ιχμαπ-φι (синг. e-ka-ma-te)m др.

Ha -e-pi завршуваат имемките од -еѕ-основите, cf. pa-we-pi =· 
φάρΓεσ-φι. Ho M. Lejeune, (o. c. стр. 166) откри со овој завршок и 
една именка од eu-основа: wa-a-te-pi (PY Na 1009), која алтернира 
со wa-a2-te-we (PY An 207,9) и ja објасни дека е добиена со дисими- 
ладија од wa-a^te-u-pi.

Во завршокот -/-/?/, покрај формите од i-основата: po-ti-pi =  
πάρτιπ-φι, и w/-pz-===f ί-φι (од сложенката wi-pi-no-o KN V 958&962.3 
н хипокористиконот wi-pi-o KN X 5103 Ίφίνοος, Ίφίων), можат да 
ce содржат и други зборови од консонантската деклинадија: po-nl· 
ki-pi .=ѕ φοίνιχ-φι, ra-i-pi =  λάι(8)-φι и др.

Така исто и во завршокот -о-рѓ, покрај гореспоменатите 
примери, ce кријат форми и од консонантската деклинација: 
ma-ro-pi*) =  Μηλώμ φι, qe-to-ro-po-pi =*τετρόποπ-φι, ki-to-pi =  χιτωμ- 
φι, re-wo-pi =  λέΓομπ-φι и др.

Најјасно е иокажана основата -е-и- во завршокот -e-u-pi: 
a-pa-re-u-pi cf. Άφαρεύς, a-we-u-pi, da-we-u-pi, du-wo-u-pi и т. н. е: 
u-основите во завршокох -м-рг, н. пр. ka-ru-pi, cf. κάρυον, но ko-ru-pi 
=  κόρυθ-<ρι e дентална основа.

Значи, наставката -φι во микенскиот, како и -Ш ѕ во ст. инд. 
ст. перс., ce додава директно на основата и тоа во I и III декли- 

нација. Само во дуалот би можело да ce допушти дека е оваа 
наставка раширена во сите основи, па одовде, подоцна била прене- 
сена и во плур. одП  деклинација.

14. По прашањето за бројот на наставката -φι во микенскиот 
мненијата на учените ce поделени: Ventris—-Chadwick (Docs. стр. 
67s., cf. Eranos 55 ,1955, стр. 112), посебно Chadwick (PP, Fase. LXIl, 
1958, стр. 291) сметаат дека наставката -φι, како и елементот -6А- 
во ст. инд., е характеристична за плуралот и дуалот. С. Лурје 
(ЛКМГ стр. 143, PP Fasc. LXÏ, 1957, стр. 326), како и M. Doria 
(Interpret. II стр. 9ѕ.), нретполагаат дека таа ce додавала исто така 
и во синг. Речиси, истото мнение го споделува и M. Lejeune (о. с. стр. 
175) кога заклучува: „il semble qu9 au total, la désinence -φι, sans

8) He e сигурно дали e ma-y o-pi падежна форма од ma-ro (Cn 40, 10, 12), 
но дури и да е, тса не може да служи како доказ дека и ma-ro-pi е од о-основа 
(М. Doria, 1. с.), зашто тука сосема убаво одговара и назална (cf. 2 A IX ,1959, 
р. 121, бел. 38).
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être étrangère au singulier ou au duel, était, en mycénien, fréquente 
surtout au pluriel“ .

He e основано мнението на C. Лурје (1. c.) дека -φι била 
„аглутинативна“ наставка и ce додавала без оглед на род, број 
(и падеж) на именки и придавки од сите основи. Во м и к е н с к и о т  
не  м о ж е  д а  ce  т р е т и р а  о в а а  н а с т а в к а  к а к о  
„ а г л у т и н а т и в н  а“, зашто, судејќи по примерите, во ова 
време таа си ги пази добро белезите на старата инструменталска 
наставка во плуралот и дуалот. Од некои примери јасно ce гледа 
дека тие ce во плурал, н. пр. изразот: a-ra-ru-ja a-ni-ja-pi (5 пати 
повторен во Sd-серијата од Кнос), спореден со Sd 0422: o-u-qe 
a-ni-ja po-si e-e-si „и ремењата не ce прикрепени (додадени) каде 
што е глаголот e-e-si = * een si e senti co обопштување на полната
основа -es, cf. хет. asanti, дор. εντί<^*senti, ат. είσί (πρόσεισι) во 
плур. 3. л., презент, говори дека е и a-ni-ja9) во плур. Синтактички 
не може да ce потврди ниедна сингуларна форма на -φι. Како 
посигурна таква би можела да ce смета само wi-pi =  Fq>i од сло- 
женото лично име wi-pi-no-o и wi-pi-o (в. rope), но и тоа спрема 
Chadwick (1. с.) може да биде во плур. (cf. лат. vires).

Сите други примери, укажани како сингуларни форми, ce 
несигурни. Така н. пр. (e-pi) i-ku-wo-i-pi (KN V 280, 15) спрема 
Lejeune (о. c. ρ. 169) е синг. од типот на πειθώ; тој го прими објасне- 
нието на В. Георгиев (Lex. ѕ. ν.) *ίγγυΡοιφι<^έγγυος, έ. έγγύοις „sous 
garantie“, „sous caution“. Лурје (o. с. стр. 145) пак тука гледа 
потврда на ракописната традиција (cf. Херодијан II 602, Зѕ. ЕМ  
стр. 799, 51) да ce додава -φι на дат. плур. со простата замена на 
-si со -φι. Тој смета дека e-pi i-ku-wo-i-pi „длн лошадеи“ „во вслком 
случае образовано по типу гомеровского φρήτρηι-φι(ν)10). Авторите 
на Docs. (стр. 311) претполагаат дека e i-ku-wo-i-pi полно пишување 
на зборот i-qo (*ikuos) „коњ“? во инстр. плур., или фраза што ce 
однесува на средината или крајот на меседот кон една фаза на 
месечината: epi ixuoiphi (д y a л и н с т р. cf. ίξύ<:, ίξύες „слабина“)?? 
Βο секој случај зборот е проблематичен и не би можел да послужи 
како сигурен доказ дека е сингулар.

Lejeune (о. с. стр. 174) претполага дека и e-ru-ta-ra-pi (KN Ld 
573; -585: -649, 1,) е во синг. „avec du rouge“, (без да определува 
со што црвено), меѓутоа поверојатно е дека во овој збор ce крие 
NL Ερυθρά i, како што установија В. Георгиев, Lex. s. ν. и МДП. 
ЖА V (1955) стр. 398, cf. и Pape-Benseler. Wb. d. gr. EN. s. ν. Έρυθραί. 
Следователно и ова ќе биде плур., како што е н. пр. e-ra-te-re-wa-pi

9) Кај Хом. е почеста употребата на τά ηνία во плур. ср. р., отколку во 
синг. ή ήνία, поради незгодата на стопата кретикус (—^ —) за хексаметарот. 
Микенскиот грчки, меѓутоа, имал плуралска форма од овој збор во ж. р.

10) Пишувањето на jota subscriptum во φρήτρηφιν, γενεηφίν спрема Küh
ner—Blass, {Ausf. Gr. p. 490) e „наполно неоснованос‘. Аристарх во тие случаи 
не пишувал jota subscriptum (cf. Apollon., De Adverbiis p. 567) што значи дека 
овој начин на пишување е подоцнешна измена (cf. С. Лурве5 ЛКМГ, р. 145). 
Употребата пак на -φι место датив е „сосема реткасс (cf. Schwyz. Gr. Gr. II ρ. 172).
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наспрема ген. плур. e-ra-te-re-wa-o (PY Jo 438, 27; [On 300, 10]), 
или ka-ta-ra-pi (KN V 145, 4) наспрема ka-ta-ra-i (KN Co 906, [Fh 
M l4]), po-ra-pi (PY An 1, 4; Nn 228, 6), наспрема po-ra-i (PY An 
656, 13), pa-ki-ja-pi (PY Jn 829, 7; Ma 221, 1; [Eb 338,1]), наспрема 
pa-ki-ja-si (PY An 18, 11; Cn 608, 6; Tn 316, 2; Un 2,1; Vn 130, 7, 9).

Лурје тврди (PP Fase. LXI (1957) стр. 326) дека a-di-ri-ja-pi 
(PY Ta 708, 3; 714, 2) и e-ka-ma-pi (PY Ta 713, 1; -715,1) билеисто 
така во с и н г .  Ако ce овие сингуларни форми, тогаш со право ce 
прашува човек што ќе бидат формите на -е (cf. a-di-ri-ja-te Ta 707,2; 
e-ka-ma-te Ta 642, 3 и др. како ka-ru-ρί Ta 722,3: ka-ru-we Ta 721, 1; 
po-ni-ki-pi Ta 714, 2, 3: po-ni-ke Ta 722, 1), кои ce паралелнисо оние 
на -pi и ce наоѓаат во сосема иста положба во контекстот. Јасно е 
дека наспрема плуралските форми на -pi има сингуларни на -е. 
He е во синг. ии ma-ro-pi, како што тврди Doria (1. с.), зашто ова 
име е од назалната основа (в. бел. 8), како i-na-pi cf. i-na-ne, pa-ki-ja-pi 
cf pa-ki-ja-ne.

Ф а к т о т  ш т о  e о в а а  н а с т а в к а  г л а в н о ,  а к о  не 
и с к љ у ч и т е л н о  п л у р а л с к а  и д y a л с к а  (cf. du-wo-u-pi стр. 
36), г о в о р и  з а  н е ј з и н а т а  г о л е м а  а р х а и ч н о с т .

15. Кај Хомер наставката -φι ce употребува многу често со 
предлозите: σύν, από, έκ, κατά, διά, παρά, „оди и „прии (cf. Schwyz. 
Gr. Gr. I стр. 551) προσθε, υπό, έν, επί, άμφί. Lejeune (ο. c. ρ. 175) 
установи дека 44% од хомерските примери на -φι ce зависни 
од различни предлози. При тоа наставката -φι ce јавува кај Хомер 
во генитивска и дативска употреба, кое е, секако, секундарен развој.

Во микенските натписи, досега објавени, можат да ce одбе- 
лежат само две форми на -pi со предлогот επί и тоа:

e-pi i-kii-wo-i-pi (KN V 280, 15) и изразот o-pi qe-to-ro-po-pi, 
повторен 4 пати во пилските плочки: Ае 134: Ke-ro-wo ро-те a-si-ja- 
îi-ja o-pi ta-ra-ma <^ta^>-o qe-to-ro-po-pi o-ro-me-no — ,,Κ. ποιμήν 
Άσιατία (в. стр. οπί (=έπί) Θαλαμάταο τετροποπφι ορόμενος. Ae 108: 
Qo-te-ro ai-ki-pa-ta o-pi ta-ra-ma-ta-o qe[to-ro-po-pi] o-ro-me- [no ~  
„Q. Aigipastas. . . .  Ae 27: Ma-ta-wo a-ti-ri-ja [. . ] no-wo-ko [.  . . ] 
qe-to-ro-po-pi o-[ro-me-no]\ Ee 489 [. . ai-]ki-pa-ta [o-pi] ta-ra-ma-ta-[o] 
qe-to-ro-po-[pi).

Глаголот o-ro-me-no овде има значење на „чувам'% „пазам“, 
за кое ни сведочи и глосата на Хесихиј: δρει* φυλάστει, како и 
хомерската употреба на овој глагол со истото значење: ξ 104: επί δ’ 
άνέρες έσθλοί δρονται, . . . γ 471; Ψ  112.

Предлогот o-pi/e-pi, како што видовме rope (стр. 22), бара 
лок.-дат., но ce употребува исто така и со ген. и акуз., па ce среќаваат 
иримери и со инструменталско значење. cf. έπί κωκυτω „со пискањеи, 
„плачење“ . И во другите ИЕ јазици има слична употреба на месните 
предлози: ср. слов. nadb, podb, predb и др. бараат инстр11). Ст. инд. 
paras ,,прекус' оди со акуз., инстр. и абл.

n) Vondrak, Vgl. sl. Gramm. II pp. 379, 383s., cf. A. БелкД, Наш језик NS 
6, p. 206s.



Абл., инстр. и лок, во најстарите грчки текстови30

Lejeune определува дека e-pi i-ku-wo-i-pi и o-pi qe-to-ro-po-pi 
ce еквивалентни локативи-дативи. Навистина, главното значење 
на έπ ί/ό π ί му е локативско, но имајќи на ум дека овој предлог ce 
употребува и со други падежи, па и со инстр., a освен тоа и глаголот 
о-го-те-по во овој случај бара инструменталски (социјатив) однос, 
ср. срп. гледам за ким, бдим над децом, сметаме дека и двете форми 
на -pi co споменативе предлози ce инстр. И Ventris—Chadwick (cf. 
Docs. стр. 407) открија овде инстр. плур. За беотската форма έπι- 
πατρόφιον, која е по форма инстр., a no значење абл. в. долу 
стр. 48.

И о г р а н и ч е н а т а  y п о т р е б a н a -φι с о п р е д- 
л о з и  в о  м и к е н с к и о т  г о в о р и  з а  н е ј з и н а т а  
а р х а и ч н о с т  и д е к а  с а м а т а  б и л а  д о в о л н а  б е з  
с т р а н и ч н а  п о т к р е п а  д а  j a  и с к а ж у в а  с в о ј а т а  
л а д е ж н а  ф у н к ц и ј а .

16. Првобитното падежно обележје на -φι е инструменталско. 
Кај Хомер оваа наставка е употребена и за абл., док.9 па дури и 
ген. и дат., но со инструменталското значење таа cè уште најмногу 
е позната. Употребата на -φι во микенскиот како чист инстр. е 
далеку пораширена, отколку кај Хомера. Додека во Илијада и 
Одисеја има документирани само 6 форми12) во 74 примери (без 
предлог 51 и со предлог 23), во микенските натииси има 1Ö0 примери 
на -рг од 38 различни форми со инструменталско значење.

Речиси сите учени ce согласуваат дека во микенскиот ce 
пазела и наставката -ois за инстр. плур. од о-основите (cf. Docs. стр. 
85) на -о13), која ce разликува од лок. (-дат.) плур. на -о4. За инстр. 
дуал претполагаат две наставки: една на -pi (cf. du-wo-u-pi) и една 
-o-i (в. долу бел. 27). Но кога е во прашање инстр. синг., без малу 
сите интерпретатори на микенските натписи сметаат дека инстр. 
бил веќе изедначен со дат. и за него употребуваат назив: и н с т р.- 
~д a т.-л о к. (cf. М. Lejeune, о. с. стр. 172) или просто само д а т и в  
(В. Георгиев, Исслед. стр. 246, cf. ЖА IX стр. 318).

О с т а т о ц и т е  о д и н с т р .  с и н г. в о к л а с и ч н о  
г р ч., о д е д н a с т р а н а ,  и ш и р о к а т а  y п о т р е б a н a 
и н с т р. η л y р. н a -pi в о м и к е н с к и о т  (в. долу), о д 
д р у г а ,  д а в а а т  о с н о в а н и е  д а  ce  з а к љ у ч и  д е к а  
в о  м и к е н с к и о т  се  п а з е л е  ф о р м и т е  и н а - и н с т р .  
с и н г .ј и а к о  с о  о в а  п и с м о  т и е  не  ce  р а з л и к у -  
в а а т  о д  д а  т.-л о к. За да ce покаже појасно инструменталското 
значење и на сингуларните форми, нив ќе ги разгледаме паралелно 
со плуралските на -φι и -ois.

12> γενεή-φι (I 58, Ξ 112, Ф 439,) άναγκαίη-φι (Y 143), βίη-φι' (Il 826, 
Σ 341, α 403, ζ 6, ι 408, — 476, μ 210, — 246, φ 371, — 373)> Ι-φι 
(Α 38 и τ. η. 17 примери), θεό-φίν (Π 366, Ѕ  318, Ρ 477, γ  110, — 409), 
8ακρυό-φι (Ρ 696, 7 прим)., οχεσ-φι (Θ 290, 4 примери и 19 примери со συν).

13) Неоснована е претпоставката на Лурје, о. с. р. 122 дека овие форми 
биле ген. синг., cf. ÉA VII, р. 274.
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Инструменталски форми среќаваме во кноските натписи 
при описот на вазите (К-серија), — платната (L-серија) и особено 
на колите (Sd и Ѕе-серијата), a во натписите од Пил најмногу во 
Та-серијата за домашниот намештај и Sa, Sb-серијата за колцата. 
Кноските натписи за колите и пилските за домашниот намештај 
претставуваат голема вредност за продлабочување на лингвистич- 
ките испитувања на микенскиот дијалект од неговата лексичка 
и синтактичка страна, оти во нив се содржат подолги текстови со 
поцели реченици и без набројување на лични имиња, што е најчест 
случај кај другите серии. Освен тоа зад текстот, предаден со сила- 
бички знаци, во овие две серии обично ce додадени и доста јасни 
идеограми кои до голема степен спомагаат правилно да ce разбере 
и контролира текстот14).

Во најголем број случаи формите на и н с т р. з a н a ч и н 
зависат од глагол (во нашиов случај партицип), но.се среќаваат 
примери и на независна употреба (без глагол и предлог) на и н с т р. 
с о  к о м и т а т и в н о  з н а ч е њ е  (социјатнв), што не е обичнб 
во класичниот грчки.

Има неколку партиципски форми што условуваат инстр. 
за начин: a-ra-ro-mo-te-me-na/no15) — *άρμοστημένα „зглобен“ , 
„склопен“, а-га-ги-ја, a-ra-rii-wo-a, a-ra-ru-wo-ja16) =  άροφυΐα „сло- 
жен“, „стокмен“, а-ја-те-пај-по17) =  aiai(s)meno$ „украсен4£? „инќру-

и) Запазените делови на разни украси од филдиш, најдени во Пил и 
Микена во 1952—54 и изложени во Националниот музеј во Атина, нагледно 
го потврдуваат описот на слични предмети во нашиве плочки. Синтаксата и 
значењето на придавките што ja опишуваат бојата и материјата ce доста јасни, 
но сепак има и тешкотии, особено при интерпретацијата на терминологијата 
од тогашната техника, како и на некои именки, кои веројатно означуваат 
материјал од којшто ce направени или украсени предметите, н. пр. ko-no-ni-pi, 
au-de-pi и сл.

1В) A-ra-ro-mo-te-me-na KN Sd 0402, -0403, -0404, -0405, -0406, -0407, -0408, 
-0409, -0413, -0415, -0416, -0422 (ci-ro- место a-ra-го-), [-0483, -0468], ном, синг, 
и плур. од парт. на перф. мед.-пас. од гл. άρμοστέω или άρμόττω, опозит а- 
na-mo-to, слично во пилските Ѕа-плочки: we-je-ke-a2 и no-pe-re-a2 (cf. МДП, 
ѓ А  IX, р. 284). A-ra-ro-mo-te-me-no Sd 0401, дуал ж. р. ce однесува на i-qi- 
јо  =  ^ίππίω, a ce согласува и со а-ја-те-по.

1в) A-ra-ru-ja KN Sd 0401, -0403, -0405, [-0413,] -0483, [-6066, Ra 1554] ж. р.; 
a-ra-ru-wo-ja (Sd 0408) е контаминирана форма од ж, и cp, р. a-ra-m-wo-a == . 
ararwoa (?wosa, cf. ст. инд.-у^, клас. грч. -οτα), парт. перф. од άραρίσκω cf. Ном 
άραρυια со дат. инстр. (κνημΐδας.. .  έπισφυρίοις άραρυΐας (T 370), πόλις πύρ- 
γοις άραρυΐα (Ο 737)). Од истиот корен -ar- e изведено и a-mo-fa — άρμοστά, 
како и лат. arma, artus, ars.

17) А-ја-те-пајпо KN Sd 0401 passim, P Y Ta 642, 1 , 2 и т . н .  B. Георгиев, 
Lex . s. V. лув. aja- „делатв", слично Вентрис: aiai(s)menci (Docs. p. 386), P. Merig- 
gi, Minos 3, p. 81 . . .  aiamis; P. Chantraine, Minos 4, p. 56 aarmena ( ~  arme na) oд 
άραρίσκω cf. REG. 70, p. 309 „incrusté“ ; M. Doria, Interpr. Ϊ, 8 го сврза co 
αίόλος (?); L. Palmer, Minos 5 p. 61 не наоѓа соодветен запазен глагол во грч., 
ами само личното име изведено од него Αίήτης како епитет на Хефеста. С. 
Gallavotti, Docum. p. 52 го доведува во врска co *ајоѕ „rinforzati (con metallo) 
лат. aes, aerata; Μ. Lejeune ο. c. p. 180 го изведува од *α1μι, αίαιμένος; М. Д. 
Петрушевски, ѓ А  5, р. 401 претположи гл. άπτω со преверб. ά(ν) и укажа на 
глосата άμανάν άμαξαν кај Хесихија. Кон овие објасненија би можело да ce 
додаде уште едно: Глаголот αΐνυμαι би одговарал од формална страна напол-
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стиран^, qe-qi-no-me-no, qe-qi-no-to18), de-de-me-no (PY Sa 287; -794) =  
δεδεμένος, како и од некои други изрази: o-wo-we — "оXfofcvç, 
te-re-jaj-e.

17. Поради фрагментарноста на текстот од К-серијата, 
тешко може да ce прецизира синтактичката вредност на формите 
\ma-te-u-pi (877), ]de-wa-pi19) (434,2), ko-no-ni-pi20) (434,2) и ne-qa-sa-pi 
(872, 2, 3b), но секако тие означуваат елементи од опис на, веројатно 
метални, вази. Ne-qa-sa-pi сигурно зависи од еден партицип на 
перф. ]те-по, можеби а-ја-те-по и претставува инстр. за начин, 
ж. р. плур., но сепак не е лесно да ce идентифицира зборот21)· Во 
истиот натпис (К 872,3) ce јавува и еден инстр. синг. или плур. 
ки-ги-ѕо =  χρυσώ (или *χρυσωις) со истата функција катсо и ne-qa-sa-pi.

но на една ваква форма, само што значењето „земам“, со кое ни е познат 
οΊνυμοα не одговара во нашиот текст. Иако е спорен глаголот од кој е изве- 
дена оваа партиципска форма, нејзиното значење е сепак јасно: „украсувам, ин- 
крустирам“ и з б о р о в и т е  ш т о  з а в и с а т  о д  н е а  ce  в о  и н с т р .

1Ѕ) Qe-qi-no-me-na (PY Ta 707,2; -708,2; -713,1,2; qe-qi-no-me-no Va 482, 
qe-qi-no-to Ta 642,2,3. Формите на -me-na/no ce ном. плур. м. и ж. р. од парт. 
перф. пас., a qe-qi-no-to, спрема Docs. (р. 341, 343, 406) вербален адјектив со 
проблематичнаредупликација: (δινωτός, τ 56 etc. cf. άμφιδεδίνηται Ψ  562) „car
ved“. За промената на gu- (gueguinomenoi) во б в. херакл. ένδεδιωκότα cf. 
Schwyz., о. c. I 300; M. Lejeune, Tr.phon. gr. p. 42.

Има И други обиди за интерпретација: L. Palmer, Minos 5 p. 62 претполага 
глагол ат. βινέω од igninos, ат. *β ινος, но фактитивниот изведен глагол завршу- 
вал на -ο-, како што забележи и Lejeune, Mém. p. 230, a не на -e-o. P. Chantraine—A . 
Dessenne, REG 70, pp. 301—311 гледаат во овој збор техника на облагање мебели 
(кревети, столици, ковчези) со плочки, или украсување (инкрустација) на пред- 
мети со филдиш и го поврзаа зборот со πίναξ. Ова објаснение наидува на тешко- 
тија поради тоа што зборот πίναξ не содржи лабиовелар, ср. ст. инд. pinakam 
„bâton, massue“, ст. слов.pbm. С. Лурве, ВДИ  (1955), 3, р. 26, (1956) 4 р. 5, ИКМГ  
р. 262ѕ.: πεπινωμένος лат. inquinatus. Тој докажува декаглаголот πινόω како и 
μιαίνω првобитно означувал „покривам со боја“ и потоа дека добил значење 
„валкам“, a познато е дека старите ja бојадисувале слоновата коска. Но сепак 
нзгледа поверојатно дека qe-qi-no-me-no, како и Хом. δ'-νωτός, означува и т е х- 
н и к а  и п р е д м е т ,  изработен со дупење, одн., вртење, cf. Eusth., Comm. ϊ, 
ad Ο dys. U p. 190 (г 56) cf. REGIO  p. 305): δινωτή δέ ’ίσως μέν καί ή τορευ- 
τική κατά τινα μέρη μάλιστα δέ ή κύκλφ κεκοσμημένη έλεφαντίνοίς οστοις 
καί άργύρφ.

Проблемот за qe-qi-no-to ce упростува ако претположиме тука лична гл. 
форма (cf. D . М. Jones M LS  13 III 1957, Studies III p. 18) 3 1. синг. перф. инд. пас. 
наместо вербален адјектив.

19) Ав^орите на Docs. р. 329 го реставрираа овој збор pe-ri]-de-wa-pi и 
го доведоа во врска со περιδέραιος, ат. δέρη, еол. δέρα. Co оглед на тоа што 
садот на идеограмата има околу вратот линија, нивната реконструкција не е 
неоснована, но сепак има една тешкотија: спрема познатата етимологија зборот 
δέρη би требало дасејави со лабиовелар, cf. ст. инд. griva<i* guerwa, a пречи 
и посебната форма за ж. р. од сложена придавка.

20) Ko-no-ni-pi ce среќава и во PY Ta 714, 3. Во двата случаја зборот е 
придружен од придавка во ж. р. плур., што значи дека е и ko-no-ni-pi од ж. р. 
Има повеќе претпоставки за значењето, но сите ce хипотетични. Со κανονίς 
{Docs.p. 397) „cross bars“, „bandsff ce добнва најдобра смисла, cf. N  407 ασπίδα 
........ δύω κανόνεσσ’ άραρυίαν.

21) Ne-qa-sa-pi, спрема Β. Георгиев, Suppl, p. 15: *vsiguaof.-m <  neigutp cf. 
νίψις „action de se lavercc (?).
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Од истите причини не може да ce уточни функцијата и на 
ki-to-pi (Le 787, 2) =  χιτώμ-φι, pa-we-pi (L 104) =  φάρΓεσ-φι, ]pi e-sa- 
pa-ke-me-[na] (L 7375) =  -φι **έξ-απηγμένα од серијата на платната. 
E-ru-ta-ra-pi, кое спрема М. Lejeune (Mémoires стр. 178), може да 
ce смета ту како инстр. за начин (L 785, 1, покрај ki-ri-ta =  χριστά), 
ту како комитатив (Ld 573; -585), поскоро ќе е топоним во plurale 
tantum (в. rope стр. 28).

Во ееријата на колите ( Sd и Ѕе) њма поцели натписи и таму фор- 
мулата a-ni-ja-pi (3d 0401; -0405 & 0410; 0408 & 0411; -0413; -0483) 
=άνί<χ-φι, секогаш зависна од а-га-ги-ја / a-ra-ru-wo-ja =  άραρυΐα, 
открива јасна смисла на инстр. социјатив. Во зависност од а-га-ги-ја, 
a понекогаш и од а-ја-те-па ce наоѓа и изразот: o-po-qo (Sd 0401; 
-0403; -0404 и т. н.) =*όπόπω (или *όποπωις), (дел од уздата за очите), 
којшто е придружен од придавката wi-ri-ne-jo ј -ni-jo / -пе-о ~  Fç>l- 
νείω, Fpivico, Fpivéo  ̂ (-ωις) или e-re-pa-te-jo =  ελεφαντείω (-ωις). 
Дека придавките со именката ce наоѓаат во инстр. ce гледа од 
изразот o-pi-i-ja-pi (дел од опремата), придружен со придавките 
ka-ke-ja-pi =  χαλκεία-φι, и ke-ra-ja-pi — κεραίαφι во плур., којшто 
ce јавува секогаш заедно со o-po-qo. Спрема значењето (*δπόπω) 
o-po-qo би требало да биде во дуал, но овде е очигледно во синг. 
или плур. (или пак зборот не е добро идентифициран). Од истиот 
вид израз: придавка +  именка во инстр. е и e-re-pa-te-jo-pi о-mo-pi, 
кое е како што видовме rope (бел. 7) сомнително наспрема Ѕе 1007: 
e-re-pa-te-o о-то[, каде што придавката e-re-pa-te-(j)o ce јавува 
нормално без -pi.

18. Во натписите за домашниот намештај (Та-серијата) од 
Пил ce среќаваат повеќе инструментални форми од разни основи. 
Тие ce јавуваат или независно како содијатив, или пак ce условени 
од партидипите: а-ја-те-по/па и qe-qi-no-me-no/na (в. бел. 18). 
Запазените натписи од оваа серија содржат опис на: А) 11 маси 
(to-pe-za) Ta 642, -713, -715; B) 5 стола (to-no), четири од кои ce 
комбинирани и со столчиња за иозе (ta-ra-nu) Ta 707, -708, -714 и С) 
11 одделни столчиња за нозе {ta-ra-nu) Ta 710, -721, -722.

A) Зборот to-pe-za82) =  τόρπεζα, дуал td-pe-zo — τορπέζω ce 
јавува со вокализам -or-, место -га- од *{qu)tr-pedja. При описот 
на масите28) имаме и н с т р у м е н т а л  в о  с в о ј с т в о  н а  22 23

22) Хесихиевата глоса τρ ίπεζαν· τήν τράπεζαν дава основание да ce помисли 
дека н во to-pe-za ce работи за една маса со три нозе, особено кога ce има пред- 
вид фактот дека овде ce јавуваат маси и со 6 и 9 нозе. Но бројот т р и не ce јавува 
во редуцирана степен, освен кај редниот број, кој не доаѓа во обзир при 
вакви сложенки, додека τράπεζα е контаминирано од τρυ~ и τετρά- (cf. Pokorny, 
idg. Wb. p. 643).

23) Kaj Хом. τράπεζα е опишана со следниве епитети: άργυρέη (κ 354), 
καλή, κυανόπεζα, έύξοος (Λ 628, θ 69), ξεστή (α 138, ρ 93 и т. н.), a во микенските 
плочки, со оглед на материјалот од кој е направена: e-re-pa-te-ja =  έλεφαντεέα, 
ku-te-se-ja =  κυτεσεία, cf. κύτισος, mi-raz— σμΐλος, (σ)μΐλαξ „тис4с, или μελία (?) 
(Лурве) „јасенсе, ra-e-ja — λαεία; те-по-е-ја според Docs. ρ. 399 =  „воформана 
полумесец^ cf. μηνοειδής, но завршокот укажува дека е придавката материјална; 
спрема формата: a-pi-qo-to — amphiguotos (cf. άμφι-βαίνω, guptos — gli!£t°s)9pi-ti-
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с о ц и ј а т и в  кај изразите што ce однесуваат до материјата на 
потпорите и нозете: e-re-pa-te-jo e-ka-ma-pi (715, 1) =  ελεφαντειωις 
εχμαπ-φι; ku-te-se-jo e-ka-ma-pi e-re-pa-te-jo-qe (713, 1) =  *κυτεσείω&ς, 
направени од κύτισος „абаносово дрво“) εχμαπ-φι έλεφαντείωις 9ε; 
e-re-pa-te-jo po-pi e-ka-ma-te-qe (642,3) == έλεφαντείωις πόπ-φι έχμάτε 
9ε „со филдишени нозе и потпир44.

Во изразите сврзани со материјата на украсите имаме и н с т р. 
а а  н а ч и н ,  условен од партиципот а-ја-те-па/по: (to-pe-za) . . .  
а-ја-те-па a2-ro~u-do-piu) ku-wa-no-qe pa-ra-ke-we-qe25) [ku-ru-so-qe] 
(642, 1) =  (τέρπεζ ) αίοαμένα ά . .  -φι κυΓάνω 9ε (cf* Хом. κύανος, 
κυά\εος „lapis lazuli44), pa-ra-ke-we- „скапоцен камен*4 (χρυσώ 9ε); 
e-re-pa-te a-ja-me-na (642, 2) =  έλεφάντε οααιμένα; a-ja-me-no pa- 
ra-ku-we (715, 3) =  αιαιμενος p.-FÏ;

Инстр. за начин имаме и при описот на декоративниот мотив 
со партиципот qe-qi-no-me-na: q. to-qi-de (713, 1, 2) =  *έεδινωμένα 
*·τορ^ίΙε и eo qe-qi-no-to: q. to-qi-de (642, 3) =  δινωτός τορ9'δε; qe-qi- 
no-to au-de-pi ko-ru-pi-qe (642, 2) =  δινωτός *αδϊεσ-φι κόρυ(φ)-φι 9ε·

Β) Зборот за стол to-no — θόρνος, cf. θόρναξ ύποπόδιον Hsch., 
со метатеза на ликвидот, одговара на Хом. и клас. грч. θρόνος26). 
При описот на столовите најголемо внимание ce посветува на 
декорацијата на наслонот (страните на наслонот) o-pi-ke-re-mi-ni-ja 
=  ^όπικελτ-μνίαι cf. σμφικέλεμνον* ίμφιβαρές Hsch.

Инстр. ce јавува во следниве случаи:
a) с о  к о м и т а т и в н о  з н а ч е њ е :  ku-ru-sa-pi o-pi-ke- 

re-mi-ni-ja-pi o-ni-ti-ja-pi (707, 1) „(стол) co златни страни на наслонот 
во форма на птица (или украсенсоптици)“ ; e-re-pa-te-ja-pi o-pi-ke-re- 
mi-ni-ja-pi (707, 2) =  έλεφχντεία-φι οπικελεμνία-φι „со филдишени 
страни (рабови) на наслонот4*';

b) и н с т р. з а  н а ч и н :  зависен од а-ја-те-по кога ce озна- 
чува материјата со која е украсен столот: t. a-ja-me-no o-pi-ke-re-mi- 
ni-ja (акуз. за однос) e-re-pa-te (708, 1) =  θ. αίαιμένος οτακελεμνίανς 
έλεφάντε; t. a-ja-me-no ku-wa-no pa-ra-ku-we-qe ku-ru-so-qe (708, 2 
—714, 1) =  Θ. αίοαμένος xufàvco p. χρυσώ 9ε;

зависен пак од а-ја-те-по во врска со декоративниот мотив 
на наслонот: o-pi-ke-re-mi-ni-ja a-ja-me-na ku-ru-so a-di-ri-ja-pi ѕе-ге-

ro2-we-sa (?), ро-го-е-ке — προ-εχής, ри-ко-ѕо е-ке-е =  πυξο-εχής, cf. πύξος „шим- 
ширс% we-a-re-ja = feapeia, ύαλε ία „сјајнасс, „прозрачна“ , можеби и а-ка-га-по, 
В. Георгиев., Suppl, р. 39: άκρανος „недовршексс; спрема бројот на нозете: we-pe- 
za- < ^ε(κσ )-πεζα , e-ne-wo-pe-za — èvef όπεζα „со девет нозе“ .

24) Aj'q-u-do-pi cf. άλοσύδνη, епитет на Тетида „ќерка на морето^, L. 
Palmer, Minds 5 p .63s., рапшрена основа udn- co σ<Χ  декоративен мотив „бра- 
новидна линија‘с, cf. A. Fummark, Мус. Pottery, p. 370; „aquamarine“ , Docs. 340.

23) Претпоставката на Mühlestein παραργΡει (cf. Studies I p. 26) не одгова« 
ра, зашто зборот за сребро ce јавува како а-ки-го =  άργυρος (Sa 287).

26) Кај Хом. θρόνος ce јавува како: χρύσεος (Θ 442, Ѕ  239), άργυρόηλος (κ 
366), καλός, δαιδάλεος (Σ390), φαεινός (Σ 422), σιγαλόεις (ε 86), υψηλός (θ 422), 
ζεστός (Π 408), εύποίητος и др. Βο пилските плочки: ku-te-se-jo (од κύτισος 
„абаносово дрво“) и we-a2-re-jo= ύάλειος ce однесуваат на материјата одкоја 
е направен, a сите други изрази ce главно во инстр. и ja опшпуваат декора- 
цијата на столот, одн. o-pi-ke-re-mi-ni-ja.
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mo-ka-ra-o-re-qe21) . . . ku-ru-so-qe po-ni-ki-pi ku-wa-ni-jo-qe po-ni-ki-pi 
=  οπικελεμνίαι αίοαμένα χρυσώις άνδριάμπ-φι *σειρημο-χαραο ρε 9s 
χρυσώις 9ε φοίνιχφι κυΓανίωις φοίνιχφι;

при декорацијата на наслонот во зависност од qe-qi-no- 
-те-па: ѕе-re-mo-ka-ra-o-re qe-qi-no-me-na a-di-ri-ja-te-qe po-ti-pi-qe 
(707, 2) „украсен (со специјална техника на вртење) со глава на 
сирена и со фигура на човек и со телиња“ ; se-re-mo-ka-ra-a-pi q. 
a-di-ri-ja-pi-qe (708, 2) „ — со глави на сирени и фигури на човек“ .

С) Описот на столчето за нозе ta-ra-nu =  θρανυς28), плур. 
ta-ra-nu-we =  OpàvuFsç е секогаш придружено и од идеограма, 
освен кога е здружено со столот (707, 1,3; -708,3 и 714, 3). Најчео 
стиот епитет e e-re-pa-te-jo au-de-pi2d) (707, 1,3; -721, 5) =  έλεραντεί- 
ωις *αυδεσφι, проширен co so-we-no-qe*0) (710,-721, 3, 4), so-we-no-qe 
to-qi-de-qe (721, 2), to-qi-de-qe ku-ru-so-qe (721, 1), секогаш во завис- 
ност од а-ја-те-по. Освен тоа ce споменуваат и овие описи: е-ге-ра- 
te-ja-pi ka-ru-pi (722, За, b) =  έλεφαντείαφι *κάρυφι; e-re-pa-te-jo 
a-di-ri-ja-pi re-wo-pi-qe (708, 2b) — έλεφαντείωις άνδριάμπφι λέΓομπ-φί 
9ε; e-re-pa-te-joka-ra-a-pi re-wo-te-jo so-we-no-qe (722,2) — έλεφαντείωις 
κράαπ-φΐ λε5οντείωις s.-νω 9ε; e-re-pa-te-jo a-to-ro-qo i-qo-qe po-ru- 
po-de-qe po-ni-ke-qe (722,1) =  έλεφαντείω άνθρώπω ίππώ 9ε πολύποδε 
9ε φοινικε 9ε; ku-wa-no pa-ra-ku-we-qe ku-ru-so-qe ku-ru-sa-pi-qe ko-no- 
ni-pi (714,3) =  xuFocvto p . χρυσώ 9ε, χρυσα-φι 9ε κ·

Од приведените примери ce гледа дека паралелно со очиглед- 
ните инструменталски форми од плур. на -pi (како: a-di-ri-ja-pi, 
ka-ra-a-pi-, ka-ru-pi, po-ni-ki-pi и др.) ce јавуваат форми и во инстр. 
синг. од именки и придавки и тоа:

1. при описот на декоративните фигури: ka-ru-we, po-ni-ke, 
to-qi-de, a-to-ro-qo, ï-go, se-re-mo-ka-ra-o-re;

2. при укажувањето на материјалот од кој ce направени 
украсите и поедините делови на намештајот:

а) со именка: e-re-pa-te, pa-ra-ku-we, ku-wa-no, ku-ru-so, ku-ie-so, 
so-we-no и

s?) Bennett го прочита зборот se-ve-mo-ka-ra-o-i (PT  II. p. 212) ho bo Na 
1038 (o. c. p. 229) чита \no-ka-ra-o-re (веројатно [&«]-ио-). во Ta
714, 2 e сосема нејасно, избришано). Јасно ce гледа дека крајниот знак од оваа 
сложенка е -га, a не Врз основа на ваков несигурен пример не може да ce 
тврди дека за инстр. дуал покрај -pi нмало уште една наставка: -ο-ί =  oitv.— He 
е лесно да ce објасни и завршокот -о-ге9 оти ова би било единствен пример оснск 
вата од зборот κάρα да завршува на -г-. Именките од ср. р. што означуваат 
делови на телото ce јавуваат во ИЕ јазици со алтернација -гјп: ήπαρ, «ατος « n to s ) ,  
лат, iecur, iecineris, ст. инд. yàicrt, yaknàh; ο^θαρ, -ατος и т. н., но кај некои од 
нив основата завршува само на -r, cf. θέναρ, θέναρος „длан“. Формата κραΐρα 
< *  κρας-ρ^α (Pokorny, o. c. p. 575) од ж. p„ сепак дава основание да ce мисли 
дека можело да има и во ср. р. форма: ќгаѕг- покрај livasn- и во тој случај se-re- 
mo-ka-ra-o-re би било инстр. синг. *-καραορε.

а8) Θρήνυς кај Хом. многу често ce спомнува (cf, Ѕ  240, Σ 390 и т. н.) 
м може да биде составен дел од столот или одделно.

39) Cf. ÉA  8 ,1958, р. 271, бел. 16.
30) Ibidem 31, Du-wo (KN Db 5231), Du-wo-jo (PY Jn 750s 12; cf, Ап656Д1),
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b) со придавка: e-re-pa-te-jol (-ja-pi), ku-ru-soj (sa-pi), ku-te- 
se-jo, ku-wa-ni-jo, re-wo-te-jo.

Инстр. плур. од I и III деклинација завршува на -pi, инстр. 
синг. од III декл. на -e, a о-основите (II декл.) м. и ср. р. имаат еден 
завршок о- и за синг. и за плур., како што ce гледа од следниве 
примери:

ku-ru-so a-di-ri-ja-pi (714,2) =  χρυσώις άνδριάμπ-φι, kii-wa-ni-jo-qe 
po-ni-ki-pi 714, 3) =  κυΕανίωις φοίνιχφι, ku-ru-so-qe po-ni-ki-pi (714,2), 
ku-te-se-jo e-ka-ma-pi (713, 1, 3) =  κυτεσείωις εχμαπ-φι.

Јасен пример на инстр. синг. од о-основите имаме покрај 
партиципот de-de-me-no во серијата на колцата од Пил: Sa 287 
а-ки-го =  άργύρω и -794 ка-ко — χαλκώ . Инстр. плур. од о-основ. 
имаме и во de-so-mo =  δεσμώιε, зависно од a-ra-ru-wo-a (KN Ra 1543, 
1548).

Ф а к т о т  ш т о  и н с т р .  п л у р .  о д  о - о с н о в и т е  
н e е и з е д н a ч е н с о л о к. (д a т.) п л y р. н a -o-i y к а- 
ж у в а  д е к а  и в о  с и н г .  и н с т р у м е н т а л с к а т а  фо р -  
м а  не  б и л а  у ш т е  и з е д н а ч е н а  с о  д а т .  и д е к а  
з а в р ш у в а л а  не  н а  -öi, а м и ,  n o  с е к о ј а  в е р о ј а т -  
н о с т, н a -ö. Забележителио е дека во гореспоменатите текстови 
ие ce јавува инстр. синг. од ж. р. а-осн., но ако ce допушти дека била 
уште жива формата на инстр. синг. од о-основите на -δ и од консо- 
нантската на -е, тогаш е сосема природно да ce закључи дека и 
формата од а-осн. гласела на -а.

19. Кај броевите ce документирани инструменталски форми 
од е д е н (синг.) е-те и д в a (дуал) du-wo-u-pi.

Претположената основа *ѕет- έν ός, εν-ί и т. н. од εις, εν, μία 
<^)\ѕет-ѕ, *sm-ijd, со -т- cera е веќе документирана и во грч., како во 
арм. mi. cf. лат. semper и др. (в. J. Pokorny, Idg. etym. Wb. s. v.) 
Инстр. e-mepo-de (Ta 641,1) зависи од придавката o-wo-we =*ôXF6- 
Γενς, т. e. εμέ ποδε oXFof ενς „со едната нога оштетен, дефектекг, a 
инструменталското значење на e-me-de во Eb 495 е јасно наспрема 
du-wo-u-pi во истиот текст.

Бројот два е документиран повеќе пати во микенските 
текстови31). Неколку пати ce јавува со графијата dwo ( ho-wo)32) 
што укажува на досега претполаганата форма *бѓсо од δώ-δεκα и 
Хом. б0(г)о), но ce јаву ва  и полната основа *dnwôu од овој збор во 
инстр. дуал: du-wo-u-pi =  ^δυ5ωΰφι (Eb 149, 2, Ep 6171, 4; Ep 704, 7) 
(ст. инд. дат.-абл. d(u)vE-bhEm, спрема Pokorny (o. c. стр. 228) e 
„mit geneuertem a “)·

Од оваа форма ce гледа дека инстр. дуал завршувал на -т . 
Претпоставката на Docs. стр. 343 (cf. и М. Lejeune, о. с. стр. 181)

31) Е. Risch, Minos V, р. 28ѕѕ.
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дека во микенскиот имало за инстр. дуал. покрај оваа наставка 
уште една, на o-z, -oüv, Хом., аркад. -οιυν не е основана на многу 
сигурен текст. Зборот se-re-mo-ka-ra-o-i, на кој ce основува оваа 
поставка, во двата случаја (Ta 707, 2 и -714, 2), не завршува на 
ами поскоро на -ге, што значи дека е во инстр. синг. (в. бел. 27).

О д  и з л о ж е н о т о  c e  г л е д а  д е к а  в о  м и к е н -  
с к и о т  д о б р о  ce  п а з е л  п р в о б и т н и о т  и н с т р у м е н -  
т а л  в о  с и т е  о с н о в и  и б р о е в и .

Наставката -pi (=φι) ce јавува и кај имињата на места во 74 
примери. Овие примери не ги разгледавме овде, зашто инстру- 
менталското значење кај имињата на места би било бесмислено. 
Горе видовме (стр. 23) дека ни локативското значење на -φι не 
било уште развиено. Дали во микенскиот оваа наставка ja проши- 
рила својата употреба на други падежи и на кои, ќе видиме подолу. 4

4 Абл., инстр. и лок,



АБЛАТИВОТ ВО НАЈСТАРИТЕ ГРЧКИ ТЕКСТОВИ

А.

Петрефакти од аблативот во грчкиот јазик

20. Посебната ИЕ форма за абл. синг. од о-основите на 
-е/с>с1јѓ)(с\Г. ст. лат. facilumëd, Gnaivöd2), ст. инд. vrkäd) класично- 
грчкиот ja има запазено само во петрифицирани форми на 
адверби од прономиналните основи, како н. пр. дор. ώ =  οθεν, δπω  =  
όπό-θεν, π ω  = π ό θ ε ν , крит. δπδ (Γορτ. Зак. 5,23; 10,33); локрид. hö, 
Ιιόπδ; крит. ώδε ,,hinc‘% крит., коан. τουτώ  — τουτό-θεν „од овде“, 
сирак. τηνώ  =  τηνό-θεν, έκεΐ-θεν „оттаму“, мегар. τηνώ -θεν и во 
номиналната форма Γ ο ίκ ω =  domo, во натписот на браќата Лабијади 
од Делфи, фокидски дијалект (cf. Del,3 №. 323, С. 23): hoS5 ό τεθμ δς 
πέρ  τώ |ν  έντοφήιων. μή πλέον πέν |τε  καί τριάκοντα δραχμ[ά]|ν ένθέμεν 
μήτε πριάμενο|[ν] μ ή τε  7οίκο^8).

Иако е тешко јасно да ce разграничат аблативските од ин- 
струменталските форми во синг. на о-основите, зашто и инстру- 
менталниот завршок гласи на -ω <^-δ, (cf. π ώ π ο τε , ουπω в. стр. 24), 
како и аблативскиот на -ω  -öd, сепак гореспоменатите адверби 
ce сигурни аблативи и по форма4) и по значење. Овие адверби не 
треба да ce мешаат со една друга група, главно од предлози, што 
означуваат место „каде“ и ce среќаваат обично во јон.-ат., како 
άνω, κ άτω , άφνω и т. н. (в. стр. 24), кои по форма ce јавуваат како 
инструментали.

Во врска со формата Γοίκο  ̂ е воден спор дали е таа ген. или 
абл. Издавачот на натписот од Делфи Homolle {ВСН 19 стр. 14, 17)

г) Завршокот -ωτ во грч. не е посведочен. Формата οπωτ—ϊεΐ (Del. 450,8) 
е или писарска грешка, или хипербеотизам (cf. Brugmann—Thumb, Gr. Gr. 
p. 265, Schwyz, o. c. I p. 548). — ИЕ абл. на -od (cf. лат lupod, ст. инд. vrkäd) ве- 
ројатно го содржи слов. предлог od, *ulqup-od — „од волкот“, како што мисли 
Ст. Младенов, Cpabn. ИЕ езикозн. р. 3237

2) По аналогија на наследената од ИЕ општ јаз. форма од о-основите на 
-odj-ed италските јазици развиле и во другите основи слична форма за абл. 
синг. : -ad, (sententiad), -id (loucarid) и -lid (magistratud).

3) Cf. F. Solmsen, Ein nominaler Ablativus Sing, im Griechischen, Rhein. Mus. 
51, pp. 303—304.

4) Аблатавската форма во синг. кај заменките можела да биде и со краток 
вокал (cf. ст, 1шд. mad, tvadf ст. перс. map, pwap, в. стр. 41.).
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ja третира неа како ген. синг. Ho Solmsen (RhM 51, стр. 303ѕ.) најде 
дека нити од формална нити од синтактичка страна не може да сс 
допушти тука ген., a докажува дека е тоа стара аблативска форма. 
Zubaty5) ja оспори оваа форма, докажувајќи дека крајното -о од 
Γοίκω овде претставувало неправ дифтонг -ου и, како во ст. ат., 
Ω служи за завршок на ген. синг.; следователно, оваа форма била 
генитивска =  Τοίκου. Ha тоа може да ce забележи следново: при 
описот на натписов Homolle нагласува дека: „l’alphabet offre la 
totalité des caractères ioniens; le dialecte est plutôt adouci, l’ortho
graphie relativement moderne: e m p l o i  c o n s t a n t  d e s  v o y e l 
l e s  l o n g u e s  Ω, H,  e t  p r e s q u e  g é n é r a l  d e  l a  d i p h 
t h o n g  u e ου (o. c. стр. 5). Значи, ако беше формата генитивска 
таа ќе беше предадена со ου a не со -ω. (Само еднаш недоследно 
е написано ε место η во 1ιεμφρ[ή]νΐα D 33, инаку сосема доследно 
ce предавани долгите вокали и дифтонгот -ου). Формата Foixco, 
како што установи Solmsen, a тоа го примија авторите на сите 
историски грч. граматики6), е без сомнение аблатив. Но мора да 
ce признае дека е тоа единствена сигурна форма во досега познатите 
текстови, па и таа, како во поезијата (cf. Λ 632, Pind. Ol. 6, 99; 
7, 4 и т. н.) така и во прозата (cf. Thuk. IV, 90 и др.) од многу старо 
време е заменета од адвербот οϊκοθεν со истото значење „од куќи“, 
како што е и πόθεν еквивалент на πώ7).

Примерите: έ δάμδ, άπο τδ hopÇô, έγ Ναυπάκτδ, од локридски- 
от дијалект {Del. 362,12), на кои Thumb8) укажа дека би можеле да ce 
разберат како стари аблативи, Kieckers во II изд. на истиот при- 
рачник (стр. 287) ги објасни сосема оправдано како дорски генитиви 
на -б<^о+о, исто како и е<^е+е во натписи од истиот крај (cf. 
Ιΐάγεν =  Ιιάγειν, όμνύε =  δμνύειν9).

21. Како „првобитни аблативи“ спрема Brugmann—Thumb 
{Gr. Gr. стр. 264) доаѓаат во обѕир и адвербите со двоен завршок 
на -ω и -ως, н. пр. ουτω, ούτως, дор. ώ, ώδε, ώς, καλώς и no аналогија 
на нив образуваните форми од консонантските основи, н. пр.: 
διαφερόντως, βαρέ|7]ως, σαφώς, πάντως и др., но ce оградуваат дека 
тие можат да бидат и инстр. на -ω (стр. 269). И Schwyzer (о. с. стр. 
623) смета дека ce семасиолошки возможни и абл. и инстр. за хом. 
τώ „затоа“ и τώς (cf. ст. вед. Т = „ т а к а СЈ, лит. to „исто“), помладото 
οΰτω(ς) дор. ώ „како“, (Apol. Dysc.: ώτ’, Alkman: ώς „како“ и ώς

δ) Zubaty, J., Ein vermeintlich griech. Abi. Sing., Listy filol. 27, 1—7, no IF  
Anzeiger, 13, p. 185.

e) Cf. Schwyz., Gr. Gr. I p. 549; Thumb—Kieckers, Gr. Dial. p. 269; A. 
Thumb, Gr Dial. p. 190; Brugmann—Thumb, Gr. Gr. p. 264; Buck, Gr. Dial, p 
103 и T. h .

7) M. Lejeune, Les adverbes grec en -θεν, p. 148.
8) A. Thumb, o. c. p. 190: Die Genitive έ δάμδ, άπδ τδ hôpqo, έγ Ναυπάκτδ 

werden wie jene Adverbien mit o geschrieben; möglicherweise sind auch diese Formen 
als alte Ablative aufzufassen. Die jüngeren Texte zeigen nur -ου.

9) За истото B. Buck, Gr. Dial. №. 57; p. 25, a за формата ε пред консонант 
έκ, έγ p. 83, 158; Schwyz, o. c. II p. 461.

4*
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(тесал. ο υ ς) „така“ , ώ στε; π ώ ς , ό π ω ς, ά λ λω ς, έτέρω ς, (ό )π ο τ έρ ω ς, (έ ) κ ε ί-  
νω ς, Herod., Thuk. οϊοος, π ρ ώ τ ω ς, Arist. κ α λ ώ ς и т. н. Η ο со фактот 
што ги разгледува овие форми во одделот за инстр., тој покажува 
дека ce тие поскоро инструментали. He само по форма што би 
можеле да бидат овие адверби инстр., зашто to е завршок и за 
инстр. (в. rope), a -ω ς , како „помлад адвербијален суфикс“ (cf. 
Schwyz, о. с. стр. 623), служи за образување адверби за начин (cf. 
Buck, Gr. Dial. стр. 104), туку и no своето значење ce тие такви 
(cf. ο υ τω (ς), κ α λ ώ ς).

Сепак и Schwyzer, како и други10), наоѓа јасно аблативско 
значење во етол. ώς „од (таму) каде“ {Del. 388, 4), покрај ως „каде“ 
(етол., Theokr.) и аркад. ώς (<^*zöd), „доколку, дотолку“ {Del. 654, 
9), кое наполно одговара иа ст. инд. yät со истото значење (cp. yäo  
chrësthàh {<^yäd sr-. — ώς άριστος). Има различни обиди да 
ce објасни крајното -ѕ како аблативска наставка. Но, изгледа, тоа 
претставува еден прилошко-предлошки елемент којшто ce додава 
на различни адвербијални форми: έγγύ-ς, μεσσηγύ-ς покрај μεσσηγύ, 
εύθύ-ς (акуз. синг.), έγκυτί-ς, дор. πέρυτι-ς, οΐς покрај ol, крит. ul 
„каде“ , покрај род. υίς „како штосс, „доколку“ (лок.) и т. н., или 
на предлозите ек-ѕ, ab-s и др. Schwyz, (о. с. стр. 404) го објасни ова ѕ 
како Hiatusprophylaxe, оти најде дека ούτως почесто ce употребува 
пред вокал, a ουτω пред консонант.

И така, крајното -ѕ од овој вид адверби не може да ce смета 
за елемент од абл. наставка, оти тоа ce забележува и зад локативски 
форми (cf. делф. οΐς) и зад акуз. кај адвербите. Стварниот падежен 
завршок на овие адверби останува -to, кое може да биде и абл. и 
инстр. Определувањето на падежната форма зависи од значењето 
на синтагмата во која е употребен адвербот. Како сигурни абл. 
форми можат да ce сметаат само елид. и аркад. ώς и донекаде τώ(ς), 
a другите ce како no форма, така и по значење инстр.

22. Со повеќе веројатност може да ce допушти дека денталот 
од абл. наст. е запазен во својата првобитна форма кај некои петри- 
фицирани изведени заменски форми, н. пр.: ήμεδ-απος, ύμεδ-απός. 
Спрема Brugmann {Grundriß II р. 54) овие форми ce нови образу- 
вања по аналогија на άλλοδ-ο:πός. Судејќи по фактот што άλλοδ-απός 
ce среќава кај Хом. (cf. П 550, р 485), a првите две ce јавуваат во 
подоцнешни текстови, изгледа дека Brugmann има право, но ст.

10) Така н пр. Hirt, Idg. Gram. Ш  р. 301, вели: „Daß die Form auf den 
alten Abi. zurückgeht, beweist der Zirkumflex und auch wohl das s. Ich halte es 
noch immer mit Curtius {Stud. 10, p. 219) und Joh. Schmidt, (Ntr. p. 352) für wahr
scheinlich, daß 5 hier im Satzzusammenhang aus einem Dental entstanden ist“. 
Така e од Hofmann, Etym. Wb. d. Gr. s. v. објаснето ώς τε, ώστε и дор. ώτε 
<*ώ(δ)-Η:ε. Sturtevant—Hahn, Gramm. Hitt. p. 88 конетатира: „In various IE lan
guages it (abl. ending) yielded -s (e. g. ούτως from IE -or)“, a Rosenkranz (KZ 63 
24ss) -ως го објасни од -od4-придавската наставка -os. Brugmann (о. с. р. 169, 
265) го отфрла мнението дека крајното -ѕ доаѓа од -d поради сандхи, a Magnien 
(спрема Schwyz, о. с. 624) ro оспори мнението на Sturtevant дека хет. -Шѕ потек- 
нувало од ИЕ абл. наставка -ods.
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инд. форми: asmad-îya, yu^mad-iya укажуваат дека ήμεδ-, ύμεδ-απός, 
кои ce no форма, a до извесна степен и по значење, соодветни на 
овие, можат да бидат исто така стари. Овде можат уште да ce 
прибројат: ποδαπός, τηλεδ-απός, παντοδαπος.

Етимолошкото образување на овие форми спрема Brugmann 
(о. с. стр. 815) не е јасно, но сепак смета дека е во првиот дел полната 
заменска форма од ном.-акуз. ср. р. на -d (cf. οστις, οττι <^jöd- τι), 
a завршокот -απός е идентифициран co лат. -inquus (prop-inquus и т. н.) 
ст. инд. -апс (cf. praty-anc, praty-âk „zugewandt“ (LSJ, Gr.-E. L. s. v. 
άλλοδαπός).

Bo грч. има усамени примери на сложенки со ном.-ак. ср. р. 
во првиот дел, cf. τρία-, τετταρά-κοντα. И во ст. инд. има слични об- 
разувања, особено со преодни глаголи (tat-kärana „dieses tuend“)11) 
но има и такви, каде што е во првиот дел абл. форма: mad-vâk 
„mein W ort“, tvat-putrï „deine Tochter“ и др.12). Особено јасно 
тоа ce гледа кај присвојните заменки кои ce јавуваат во двојна 
форма: I. ген. од личната зам .+-ка: mâmakà, tavakä, asmkka и сл„ 
кое е, „секако, од помлада дата“13) и II. образувана со номиналниот 
суфикс -iya и абл. од личн. зам. (постаро образување)14): mad-ïya, 
tvad-îya, asmad-ïya и др. П о с л е д н и в е  ф о р м и  у к а ж у в а а т  
д е к а  и в о  с п о м е н а т и т е  п р и м е р и  о д  т и п о т  н а  
άλλοδ-απός м о ж е  в о  п р в и о т  д е л  д а  ce  к р и е  а б л .

Судејќи по краткиот вокал -о- и -е- во споменатите грч. зам. 
придавки, би можело да ce помисли дека ce тие навистина сложени 
од ном.-ак. ср. р. Абл. наставка во номиналната флексија е доку- 
ментирана со долг вокал -δ/ëd, но во  з а м е н с к а т а  п р о м е н а ,  
и з г л е д а ,  в о к а л о т б и л  к р а т о к .  Тоа ce гледа од ариските 
јазици каде што абл. гласи: ст. инд. màd, tväd, авест. map, ртар, 
ст. nepc. ma, рефлексив sa. Bo италските ј-ци ce јавува долг вокал: 
më(d), tê(d), sê(d), само сврзникот sed e со краток вокал. Сосема 
оправдано Brugmann (о. с. 815) претполага дека или во предин- 
доевр. време имало абл. форма со долг и краток вокал, или пак 
во лат. имаме специјален развој, a имено, предиталската форма 
*med, под влијание од една страна на акуз. më(d) и др„ a од друга 
по аналогија од аблативските форми на именките (-ëd, -öd, -ad, -id), 
да го продолжила вокалот. Сврзникот sed го задржал краткиот 
вокал, зашто неговото значење му попречило да потпадне под 
истиот развој.

n) Thumb, Handbuch des Sanskrit p. 247.
1S) idem, o. c. p. 241.
1S) Idem, o. c. p. 246: Die Chronologie der ai. Stammformen mit -d- spricht 

für die erste Auffassung; außerdem ist die Entstehung der Stammform mad- vom 
Standpunkt des Ai. aus leicht zu verstehen: da an den Abi. mat das ablativische 
Suffix -tas {mat-tah, tvat-tah) antreten konnte, da ferner im RV. Komposita wie 
matkrta- ursprünglich wohl Zusammenrückung einer Kasusform und eines Nomens 
waren, so konnte das Sprachgefühl aus solchen Formen einen Stamm mad- u. s. w. 
abstrahieren und verallgemeinern“.

14) Ibidem.
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Овој специфичен развој на абл. форма кај заменките, можеби, 
ce однесува и за грчкиот. Придавските заменки άλλοδαπός15) (и др., 
изгледа, ja запазиле првобитната форма со краток вокал, како и 
ариските ј-ци. Формите пак на -ω, како дор. ώ, πώ, 6πω, ώδε 
и др. (в. стр. 38), кои ce сметаат за сигурни аблативи, веројатно 
имаат ист развој како во лат., т. е. по аналогија на номиналните 
абл. форми со долг вокал, a можеби и поради тоа што ce тоа адверби 
што го продолжиле дополнително крајниот вокал. Освен тоа 
треба да ce има предвид и тенденцијата на грч. јаз. да не ce 
групираат повеќе кратки вокали еден до друг, (ср. компарацијата 
на придавките).

Meillet (BSL 28, р. 42)16) претположи суфикс -δαπος, но таков 
суфикс не е документиран во другите јазици.

Најверојатно и најпросто е објаснението дека ce овие зборови 
сложени во првиот дел од абл. форма, како што ce гледа и од ст. 
инд. a во вториот од суфиксот -nqUos (cf. Boisacq, Diet, etym. gr. s. v.). 
Само παντοδαπός, co ген. (-абл.) во првиот дел и τηλεδαπός со адвер- 
бот τήλε=τηλοΰ ce подведени под овој развој по аналогија на 
άλλοδ-απός.

23. Составните делови на с л о ж е н к и т е 17) ни даваат 
вредни податоци за старата состојба на падежите. Постариот и 
пораширениот начин за образување сложенки во ИЕ јаз. е од 
бесфлексивната епоха, кога самата основа означувала различни 
падежни функции. Во сите ИЕ ј-ци има сложенки со „чиста основа“ 
во првиот дел, како: μονο-μάχος, μόν-αρχος, υλο-τόμος, δικο-λόγος, 
νικη-φόρος, άστυ-νόμος cf. ст. инд. sata-pad, лат. centi-pes, „сто-нога“, 
ст. перс. hama-pitar, όμο-πάτωρ и т.н. Сложенките што ce настанати 
во флексивната епоха содржат сврзани и потчинети под еден акцент 
зборови во разни падежни форми, коишто биле употребувани 
одделно, cf. сеѓоднн = ceïo днн. Иако ce сложенките од овој вид 
помлади, сепак во нивниот прв дел има и некои многу стари, 
скаменети форми.

Во грч. ce среќаваат, речиси, сите падежни форми во првиот 
дел од различните сложенки: ном. синг. Νεά-πολις, 'Ιερά-πολις, ном. 
плур. Περσαί-πολις ном. дуал. Хом. δυώ-δεκα, ст. инд. dvädasa, лат.

15) Објаснението на Eusth. (cf. Stephanus, Th. L. Gr. s. v. ημεδαπός) дека 
ce сите овие форми сложени во вториот дел од έδαφος (τήλε +  έδαφος) или δάπεδον 
δα дор. γα+πέδον, ήμεδ-άπεδος и т. н., колку и да изгледа интересно, не е осно- 
вано. Само привидно изгледа дека завршокот на овие форми—απος е од έδαφος. 
Последниов збор е образуван со суфиксот -φος <  -bhos (cf. Schwyz, o. c. I 495) 
и необјаснета би останала дисимилацијата на φ во π. Дури ако би ce допуштила 
и контаминација на δάπεδον (ώη+πέδον) со έδαφος не ce упростува работата. 
Ова претполага долг и малу*веројатен развој. Освен тоа би требало тогаш 
во првиот дел на сложенката да имаме еден адноминален ген., a формите ήμε-, 
ύμε-, άλλο- и др. не личат на ген.

1в) Cf. Schwyz., o. c. I p. 604.
17) За сложенките в. кај Brugmann, Grundriß II pp. 21—89; Schwyz. Gr, 

Gr. I p. 454s.; Thumb, o. c. p. 451; Buck. Comp. Gram. Gr. & Lat. p. 352s.; Белиб, 
O J63. üpup.. p. 269s.
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duodecim, ат. δώδεκα; ген. синг. Έλλήσ-ποντος, Έλιού-πολις, Διοσ- 
βάλανος, Πελοπόννησος, Διόσ-δοτος, Διόσ-κο(υ)ροι; дат. плур. Πασι- 
μέλουσα, πασί-φιλος. и др. лок. синг. и плур. έαρί-δρεπτος, πυρί
καυστος, θερει-γενής, χοροι-τύπος, πυλαι-μάχος; Θηβαι-γενής, Πυλοι- 
γενής, Κρισσαι-γενής, έμπυρι-βήτης, παλαί-φατος; инстр. Ίφι-γένεια, 
Ίφι-γενής, Ίφι-κράτης, δορί-μαχος, δουρί-κτητος, έγχει-βρόμος, έγχει- 
κέραυνος, δαιτι-κλυτός; акуз. νουν-εχόντως, άταλά-φρων, άρετα-λόγος, 
άκαλαρρείτης и т.н.18)

Βο ст. инд. има сложенки и со абл. во првиот дел (в. стр. 41). 
Абл. форма е наместа доста затемнета поради sandhi правописот, 
но сепак јасно ce гледа абл. однос во некои од нив: go-jâ „роден од 
крава“, divo-rùc „што сјае од небото“, svarga-patita19) „паднат од 
небото“. Слични сложенки со абл. во првиот дел ce среќаваат и во 
лат., cf. sacrosanctus, manu-missus, Ä-deo-datus2Q). (Bo слов. само 
bratoucçda запазило падежна форма на дат. посвојни или ген. дуал). 
Во грчкиот споменатите придавски заменки од типот άλλοδαπός се9 
можеби, единствените петрефакти со првобитна абл. форма. В о 
с л о ж е н к и т е  с о  г л а г о л и  к о и  б а р а а т  а б л .  о д н о с ,  
и м е н к и т е  ce во  ген.  и л и  и н с т р .  (-дат.).

Најчести ce со ген.: Διο-γενής, Διόσ-δοτος (покрај Διόδοτος, a 
no аналогија на тоа и θεόσδοτος, место θεούδοτος), Διοπετής, Διόβολος, 
Διοτρεφής, или само со основата: ήλιό-πεμπτος, ήλιό-βλητος, σεληνό- 
βλητος, σεληνό-πληκτος, Πυθό-ληπτος, Πυθό-χρηστος, Πυθό-κραντος, 
άνδρο-δμής. υπανδρος γυνή, άνδρό-κμητος И τ .η .

Постариот назив на Διόνυσος е познат и со ω т. е. Διώνυσος 
(cf. Z 132, Ξ 325, ω 74, Hes. Theog. 907 и др.) <  ΔιΓόσ-νυσος. Ho 
забележително е што ce јавува ова име и во формата Διόνυσος на 
еден архајски натпис од Аморгос (cf. ВСН VI стр. 187). Аблаутот во 
грч. деклинација, како што констатира Schwyzer (о. с. I 552), не е 
активен, но сепак од него ce останати извесни траги и во генитив- 
ската наставка за синг. од конс. основи: -os, -еѕ-ѕ (cf. δε/μ/σπότης). 
Покрај познатата форма со ген-абл. -es Διεσκουριάδεω, би можело 
да ce додаде и формата Διόνυσος, како и άνδρεφόνος место άνδρο- 
φόνος (LSJ S. v.).

Кон примерите за ген.-абл. добиен со вокалска алтернација 
(полна степен од основниот вокал и редуциран вокал од наставката), 
како: Νεγοπόλεις (памфил.) τής πόλεις (делос.) и προπάροιθε πόλις 
(cf. Schwyz, o. c. стр. 572), кои одговараат на ст. инд. agneh, matêh, 
τού. an s tais, лит. nakt-ës, оск. -eis: medikeis од ИЕ -eis, може да ce 
додаде и Ποτειδας. Ако ce прими за верна етимологијата на Ποτειδας 
како вок., тогаш оваа форма укажува дека имало и други падежи, 
во нашиов случај ген.-абл, од таа основа со аблаут (cf. Schwyz KZ 
65, стр. 248).

18) Çf. Schwyz, o. c. p. 427s.
19) Cf. caura-bhaya- „Furcht vor einem Diebeî, mat-para „höher als ich” , 

Thumb, o. c. p. 454, в. и Macdonell, Λ Vedic Gramm, p. 272s.
20) Stolz-Schmalz, Lat. Gramm. p. 252, cf. и A. Ernout-Meillet, Diet. étym. 

lat. s. v. sacrosanctus.
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Во грч. има и сложенки, образувани од глаголи што бараат 
абл. смисла и именки во и н с т р. (-д a т.) наместо ген. Διιπετής и 
Διειπετής покрај Διοπετής; Διιτρέφης и Διειτρέφης (cf. CIA I 447, 
III, 53 од 452. г. пр. н. е.) покрај Διοτρεφής. Т о а  п о к а ж у в а  д е к а  
а б л .  м о ж е л  д а  ce  и с к а ж у в а  и с о  и н с т р .  Формите 
Διειπετής и Διειτρέφης не ce само поетски, зашто последнава ja 
наоѓаме и на натписи. Но дури и да ce настанати поради метарот 
со дифтонг, секако за тоа имало основа врз која да бидат обра- 
зувани. Ако во Διειτρέφης може и да ce допушти до извесна степен 
инстр. значење, Διειπετής е сигурно со абл. функција21).

На што ce должи замената на абл. со ген. и инстр.?
Горе (в. стр. 3) видовме дека има извесна врска меѓу абл. 

и инстр. функции и поради тоа природни ce нивните замени и 
мешања.

Што ce однесува до ген., ние порано искажавме претпоставка 
(в. ЖА. 6, стр. 328ѕ.) дека не е без основание диференцирањето 
на ген. наставка од консонантската декл. -os, -es и Како што 
во наставката за дат. синг. -ei, ai може да ce допушти аблаутна 
степен од локативската наставкаа 4, така и во ген. -абл. наставка 
може да ce претположи абл. на -es {-ѕ) и ген. на -оѕ во едно време 
од развојот на ИЕ флексија. Но првобитно, изгледа, оваа наставка 
имала само абл. вредност, како што загатна Brugmann (Grundriß 
II 569s.), a други учени22) јасно го искажаа. Спрема Brugmann (1. с.) 
во периодот на распаѓањето на праиндоевропското општество 
немало посебна форма за ген. синг. од о-основите. Тогаш започ- 
нала употребата на придавките да ce пренесува во разните јазични 
области. Таков придавски завршок, според него, е келт.-итал. 
ген. наставка -i (-ei, -oi), која e изведена од придавскиот суфикс 
4јо и наставката -sio, so. Ген. од заменките: cuius, huius, eius и др. 
е всушност завршеток на придавки, кои како одделна категорија 
ce настанати пред појавата на падежите. И Wackernagel23) го оспори 
раното потекло на ген. врз основа на синтактички доводи. За тоа 
дека е формата на ген. синг. образувана релативно доцна говори 
и фактот што ген. синг. од о-осн. во балт.-слов. ј-ци е по форма 
абл. — Значи, ген. синг. во о-осн. бил прво искажуван или со абл. 
наставка или со присвојна придавка24), која може да изразува ист 
однос како и адкоминалниот ген. Ова дава основание да ce претпо- 
ложи дека и во консонантските основи наставката -os, -es и -ѕ била

21) Само до извесна степен, по однос на формата од првиот дел, овде 
може да дојде во обѕир и άνδρεϊ-φόντης, како и проблематичното άργεϊ-φόντης, 
епскиот прекар на Хермеса, за кое Kretschmer даде неколку објасненија (в. 
Glotta X, 45ѕ. и XIII, р. 103), но ниедно наполно не задоволува.

22) Blomquist, De genitivi apud Plautum usu, Helsingfors, 1892, p. IV; Ch,
Bennett, Syntax o f Early L a tin ll, The Cases, Boston 1914, p. 9; Oldrich Hujer, Uvod 
do dëjin jazyka ceského3, Praha 1946, p. 36s. -

23) Mélange de Saussure, p. 146; cf. Wackernagel—Debrunner, o. c. p. 37.
21) Претпоставката на Hirt, Syntax I 1934, p. 32 дека генитивот немал 

во почетокот посебна форма е оправдана, но обидот да ja објасни ген. наставка 
-оѕ од ном. скнг. м. р. и -/ од ком. синг. ж. р. не е убедителен-. · - · ■ · -
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прво само аблативска, a подоцна употребена и за ген. Дали при 
тоа вокалската алтернација на оваа наставка го диференцирала ген. 
од абл., не може јасно да ce види од сите ИЕ јазици (cf. ЖА VI Le.)·’ 
Ho факт е дека абл. по својата форма, a донекаде и по своето зна- 
чење, ce измешал со ген. и тешко е да ce повлече точна разлика 
меѓу нив.

24. Аблативот, навистина, рано ce измешал со други падежи, 
но тоа не значи дека исчезнала и абл. функцртја. С и н т а к т и ч к а т а  
a н a л и з a покажува дека е таа подоцна искажувана со други 
падежи. Составннте делови на сложенките, како што видовме, 
претставуваат до извесна степен и некавки синтактички односи. 
Но во слободниот синтактички израз уште појасно може да ce 
забележи аблативската функција. Најчестата замена на абл. е, 
без сомнение, со ген. Видовме дека за тоа има подлабоки 
причини. Покрај сличноста на нивните функции, што е од најголемо 
значење, одбележивме дека во синг. тие делеле и една иста наставка.

Така, грч. ген., во споредба со лат. и ст. инд. ce употребува 
место „вистинскиот ген.“ и „стариот абл.“ Поради тоа синтактич- 
ката употреба на ген. може да биде разделена (барем теоретски) 
меѓу тие два падежа. Разликувањето на абл. од геи. е потешко 
отколку на инстр. и лок. од дат., делумично, можеби, поради тоа 
што формите на абл. и ген. биле порано изедначени отколку тие 
на лок. и инстр. со дат., a исто така и поради особениот синтактички 
характер на ген.25) Во синтактичките конструкции абл. ce разликува 
од ген. главно по тоа што абл. зависи од глагол, a ген. е повеќе 
адноминален. Оттука аблативската и генитивската употреба ce 
разграничени делумично со значењето, a делумично со граматичката 
структура. Но, бидејќи значењата им ce многу блиски, и абл. може 
понекогаш да биде конструиран со именка, a ген. — со глагол, 
н. пр. θεών γόνος έστί (абл.) и θεών έστί „тој е од боговите’4 (no no- 
текло) (ген.).

Аблативски генитив имаме:26)
I. покрај г л а г о л и с о  значење:
1. о т и д у в а м ,  о т с т а п у в а м ,  п р е с т а н у в а м ,  cf. 

άνέδυ πολιής άλος (A 359), νεών μέν έχώρησαν (0 655), cf. лат. loco

25) A. Бели11, о. с. р. 250ѕѕ., приведува многу интересни примери од српхв. 
врз основа на кои заклучува: Кога ќе ce додаде некаква именка како детерми- 
натив на др. именка, најпрво ce развива посесивен однос. Односот на посесив- 
ност пак содржи во себе при извесни случаи и значење на потекло: д е ц a д о- 
б р и х  родитељ азначинесам о„децаш тоим припаѓаатнадобриродители“ 
туку и „деца кои потекнуваат од добри родители“. Како е ова значење многу 
обично, постепено посесивниот ген. може да ce развие во аблативски ген. за 
потекло (ср. н. пр. б р а т о у ч д д а  „деца од двајца браќа“) и т. н. Генитивскиот 
однос е од таква општа природа што à  допушта на синтагмата под неа да ce 
развијат или разберат и сите др. значења на зависните падежи во врска со зна- 
чењата на нејзините составни делови. Секој зависен падеж може лесно да ce 
претвори во генитивски однос, ако неговиот управен глаголски или придавски 
збор ce претвори во именка.

26) Cf. В. Debrück. Abi. loc. instr. p. Зѕѕ.; Schwyz, o. c. II p. 89s.
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cedere; domo, rupe venire, ст. инд. salilàsya mâdhât. . . y anti (RV 7,49);
2. о д д а л е ч е н  c y м, о т с т о ј а м ,  р а з д е л у в а м :  

γυνά άνδρός ά κακρίνεται (Горт. Зак. XI, 45), δτε μήτηρ παιδός έέργει 
μυΐαν (Δ 130), των ’Αθηναίων άφίστασθαι (Thuk. II, 3, 2) cf. dum te 
poteris defensare iniuria (PL Be ch. 443);

3. (физички) п р о и с х о д ,  р а ѓ а њ е  (ст. лат. Gnaivod 
patre, prognatus ст. инд. jânati „тој е роден“ (со абл.)), οι Διός έξεγέ- 
νοντο (E 637), Φοίβου γάρ αύτόν φά γεγάκειν (Pind. ΟΙ. 6,81) и т.н.

4. покрај verba sentiendi, како и крај глаголи со значење (о д) 
з е м а м  нешто од некаде: χερσί παρειάων άπαλάων δάκρυ ομορξα- 
μένην (Σ 124)27) άκούσαντες τής σάλπιγγος (Xen. Anab. IV, 2, 8) и др.

5. покрај глаголи што значат: (п р и)в р з у в а м ,  о б е с у в а м  
(почести ce конструкциите со предлозите εξ и άπό): δήσεν ποδός 
(Ψ854), τά δέ νήπια παιδία δέουσα του ποδός σπάρω (Horod. V, 16), 
cf. лат. pendere ex, ab, de\ alligare ex и т.н.

IL покрај и м е н к и што ce во етимолошка врска со глаголи 
коипокажуваат: о д д е л у в а њ е ,  л и ш у в а њ е :  τω ν  κτημάτω ν 
άπόστασίν (Dem. 19, 146), σ τερήσ ειπνεύμ ατος (Plat. Lég. 864&); о с л о -  
б о д у в а њ е :  θανάτου λύσιν (ι 421), ή λύσις άπό τω ν  δεσμών (Plat. 
Civ. 532b); п ο т е к л ο: διά  την του άφροΰ γένεσιν ’Α φροδίτη έκλήθη 
(Plat. Crat. 406c) и т.н., м а т е р и ј а ,  cf. лат. adamante columnae 
(Verg. Аеп. 6, 552);

III. покрај п р и д а в к и ,  како: έλεύθερος, καθαρός, έρημος, 
εδνις, γυμνός, ψιλός, χήρος, ορφανός: δς μ* υιών πολλών τε κ. έσθλών 
εδνιν εθηκεν (X 44), ср. лат. liber metu, terra orba hominibus и т. н.

IV. слободен аблатив, којшто означува однос, како н. пр.:
1. положба на едни места кон други: αί δέ ύπώρείαί είσι τών 

ορέων, ένθα κτλ. προς βορέω τε άνέμου τών Άγβατάνων καί προς του 
πόντου του Εύξείνου (Herod, I 110);

2. овде спаѓа и „ген.44 покрај адверби за место, т. е. „неправ“ 
предлози, како: τά έν τώ επέκεινα αύτοΰ γιγνόμενα (Thuk., VIII, 
104,5), άνέβαινον του Ηρακλείου έπέκεινα (=πορρωτέρω του Η ρα 
κλείου) (Xen. Hell. V, 1, 10) ит.н., особено покрај адвербите со зна- 
чење: н а с п р о т и  и б л и з у ,  cf. γυναικός άντίοι σταθέντες (Eur. 
Or. 1460), композита co άντι-: υμεναίων γόος άντίπαλος (Eur. Ale. 
922) и др.

3. ист абл. стои и крај временски определувања наспрема 
друга ознака, н. пр. δευτέρω έτει τούτων (Herod. VI, 46), μετ’ ολίγον 
τούτων (Xen., Hell II, 1,2), cf. лат. paucis diebus quibus eo ventum erat 
Caesar ;

4. аблатив покрај предлозите: άπό (ст. инд. âpa, зенд. 
арѕ, лат. ab), έκ, εξ (ex), παρά, περί (ст. инд. pari), πρός, κατά и др.

V. ablativus comparationis:
1. покрај формалните компаративи од придавки и адверби, 

како и покрај позитивите од придавки и адверби со компаративно

а?) Спрема Вrugmann—-Thumb, Gr, Gr. p, 453, овде може да ce очекува 
и ген. за oncer.
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значење, н. пр. άλλος, περισσός, διπλάσιος, διπλούς, δίς τόσος место 
ή eo ΗΟΜ. или акуз. н. пр. ήσαν a t πυραμίδες λόγου μέζονες (Herod. 
II, 148). (Характеристична аналогија во овој случај пружа турскиот 
којшто нема компаратив, ами компаративот го искажува со абл. 
на ’den). Cf. ст. инд. pEplyEn àsvEd gardabhâh, „peior equo asinus 
est“ и  T. H.

2. покрај с у п е р л а т и  в28), κάλλιστον των προτέρων φάος 
(Soph. Ant. 100), ср. ст. инд. visvasmEd adhamäs „понизок воспоредба 
co секој еден“ . Абл. покрај суперлатив ce употребува и во подоц- 
нешниот лат. alium alio deterrime respondentem;

3. покрај глаголи со компаративно значење: н а д м и н у в а м ,  
о с т а н у в а м  н а з а д ,  с о в л а д а н  с у м  о д  н е к о г о  и сл., 
cf. τόσσον δή Μενέλαος άμύμονος Άντιλόχοιο λείπετ(ο) (Ψ 522), εγώ 
δέ κε σεΐο νοήματί γε προβαλοίμην (Τ 218) и τ. η. β . Schwyz. 1. c.

25. Посебен интерес заслужува з а м е н а т а  н а  а б л .  с о  
и н с т р. Тука на прво место доаѓаат формите на -φι. Иако е општо 
признато дека наставката -φι има и абл. функција, сепак во последно 
време некои класични филолози тоа го оспоруваат. Shipp во своите 
Studies (1953), разгледувајќи го ова прашање (стр. 1—17), закључи 
(стр. 5): „the absence of the ablatival use is specially important“ .

Широката употреба на наставката -φι со разни падежи кај 
Хом. до извесна степен, навистина, е условена од метрички при- 
чини29). Shipp во својата анализа на примерите со оваа наставка 
јасно покажа како ce изместени некои невозможни за дактилски 
метар падежни форми од наставката -φι. Ho при тоа тој претерува, 
зашто вештачки прави замени на вакви форми, зависни од предло- 
зите από, παρά, υπό со ген. или дат. He само π*ρά ναΰφι што e, 
спрема него =  παρά νηών, туку и формата ναΰφι30) во N 700, В 794 
сака да ja прогласи за генитивска и „quite late“ (о. с. стр. 2) (но cf. 
ст. инд. naubhis: ναΰφι).

Формата ναΰφι, според Chantraine (о. с. стр. 237) е „visible
ment archaïque“ , зашто во Илијада таа ce среќава доста често, a во 
Одисеја само еднаш (ξ 498). Ho судејќи no начинот на образувањето,

28) Во грч. е формално исто и сврзувањето на суперлатив со партитивен 
ген., н. пр. ό τ’ Χρίστον ’Αχαιών.

29) P. Chantraine, Gramm. horn. I pp. 234—241. Дека со наставката -φι ce 
добиваат згодни метрички форми доволно е да ce укаже само на неколку примери : 
έσχαρό-φι од έσχάρα, наместо έσχάρα-φι и κράτεσ-φι образувано од κρατ- no 
аналогија од еѕ-основите.

30) Shipp, о. с. р. 5, наоѓа еден постепен развој во употребата на ναΰ-φι· 
Во Θ 474 и Σ 305 тој смета Λεοπαράναΰ-φι е „most probably“ παρά νηών, но^би- 
дејќи со νηών не може да ce образува потребниот метар, употребено е ναΰ-φι. 
Во П  281 и ξ 498 παρά ναΰφι =  παρά νηυσί и ова послужило како преодна степен 
кон употребатана ναΰφι безпредлог во В 794 и N 700. Но можеме да ce запра- 
шаме зошто не е употребена локативската форма νηυσί во спомнатите места 
кога со неа би ce добиле истите метрички должини како и со ναΰ-φι, ако таму 
ce работи за локативски однос. Неоспорно е дека наставката -φι кај Хомера 
искажува и локативски однос, но, сметаме, пред да добие локативско зна- 
чење оваа наставка имала покрај инструменталското и аблативско.
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формата ναΰφι, може со уште повеќе основание да ce смета за 
стара. Наставката -φι овде е додадена директно на основата, како 

зво микенскиот дијалект (cf. rope стр. 26). Ha крајот од својата 
анализа на оваа наставка и Shipp не можеше да откаже дека ναυφι 
има и аблативско значење во В 794 и N 700, зашто тоа го бараат 
самите глаголи: άφορμηθεΐεν и άμυνόμενοι.

За употребата на -φι во аблативска смисла секако има 
подлабоки причини. Како што во лат. абл. форма има и инстру- 
ментално (и лок.) значење, исто така и во грч. кма случаи инстру- 
менталната форма да изразува и аблативска функција; и како што 
меѓу абл. и ген., покрај сличноста на функциите, можела да ги 
сврзува и формална еднаквост на нивните наставки во синг. (в. 
rope стр. 44ѕ.), така исто и инстр. и абл., чии функции понекогаш 
ce преплетуваат (в. стр. 3), имале за тоа и формална поткрепа во 
сличната плуралска наставка. ИЕ наставка за инстр. плур. била 
-b hi (покрај -т- во балт.-слов. и герм. ј-ци), a абл.-дат. плур. во ст. 
инд. гласи -bhyah (лат. -bos^>-bus). Ако ce анализира ст. инд. наставка 
-bhyah може да ce забележи дека таа го содржи не само елементот 
-bh-, ами целата инстр. наставка -bhi и уште една друга, аблат.- 
генитивската наставка -оѕ. Таа е, значи, еден вид аглутинативна 
наставка. Натрупувањето наставки, за да ce диференцираат пое- 
дините односи е характеристично за аглутинативните ј-ци, но 
таква положба не е искључена и во најстарата фаза на ИЕ прво- 
битен јазик.

Наставката -φι, судејќи по формите употребени кај Хом., 
започнала доста рано да го шири својот oncer од инстр. на абл., a 
потоа на лок. Преку абл. таа е проширена и на ген.31) cf. όστεόφιν 
θίς (μ 45), κεφαλήφιν έπεί λάβεν (ούχί μεθίει) (Π 762), a од лок. e 
пренесена и на дат. cf. ώς φρήτρη φρήτρηφιν άρήγη, φΰλα δε φύλοις) 
(Β 363). Забележително е што во хомерско време таа станала неу- 
трална и кон бројот, та почнала да ce употребува и за синг., додека 
во микенско време е ограничена само на плур. и дуалот. (в. стр. 29ѕ.). 
Кога ja раширила својата употреба толку многу, што престанала 
да ги одбележува првобитните падежни односи, таа наполно излегла 
од употреба. Во класично грч. таа повеќе не е активна.

Сепак треба да ce нагласи дека не само кај Хом., туку и во 
натписите со фонетско писмо во грч. дијалекти ce среќава наставката 
-φι со абл. функција. Такво значење има изразот έπιπατρόφιον од 
Танагра (D e l  462 A 28): ουνομα κή έπιπατρόφ»ον, кое е равнозначно 
на крит. τουνομα in i  ττο:τρός (cf. Del. 193, 121). Schwyzer ja разгле- 
дува формата έπιπατρέφ ιον во одделот за инстр., наспрема едно 
έπ ί πατροφ ι. Ho судејќи no значењето ίπι π α τ ρ ό φ ι= έ π ί  π ατρός—πα- 
τρό-θεν, έπ ιπατρόφ ιον и м а  а б л а т и в с к а  ф у н к ц и ј а ,  о т и  
у к а ж у в а  н а  п р о и с х о д о т  п о  т а т к о .  Ова значење 
Schwyzer го потцртува (о. с. II стр. 471): „boot. το δνομχ κή έπ ιπ α -

31) Monro, Horn. Gramm. ρ. 110s. закључува: It is not quite clear whether 
any forms in -φι belongs to the true gen.‘s
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τρόφιον setzt eine mit έ. πατρός gleichbedeutende Verbindung έ. 
’πατρόφι; doch als Abi. gebraucht voraus“.·

26. Bo аркад. натпис на бронзената плоча од 6. в. (или евен- 
туално почетокот на 5.) пр. н. е., објавен првпат од Robinson32) во 
1943, ce среќава една интересна форма: EIXEFEPrO. Натписот 
претставува дел од серијата на храмовни правила и ce однесува за 
облеки што треба да и ce посветат на Demetra Thesmophoros. При 
лингвистичките објасненија ce јавуваат ред тешкотии, но едно од 
најпроблематичните места е 3. ред, во врска со овој збор.
3. εί ζίς] με ύνιερόσε ίδ’ (δ)υ(σ)μενές εασ(σ)α έπέ(σ) fépyo
4. εύθύ]ς ζ’έξόλοιτυ . . .  no Robinson,
3. εί δε] μ | ύνιερ^σει, δϋμεν|ς έασα έπεΓέργδ
4. έκά]ς ζ’έξόλοιτυ........no Beattie32).

Buck (Gr. Dial. стр. 196) го прими читањето на Beattie со 
следниве измени: ЕПЕЕЕРГО го разделува како и Robinson na έπε 
и f έργο, a почетокот на 4. р. го остава нереставриран. Распредел- 
бата на зборовите, како и нивната анализа, дадени од Buck, изгледа 
е најзадоволителна33), но сепак неопходни ce некои корекции.

По прашањето за EriEFEPFO има најмногу разногласија 
меѓу интерпретаторите. Beattie дава повеќе претпоставки, но ниедна 
не му изгледа веројатна. Тој не може да го прими предлогот έπές, 
оти во аркадскиот би требало по него да следува дат., a Fépyo 
очебијно не е дат., зашто зборот е завршен и нема никакво основание 
да ce претполага едно [/, на што би завршувал аркад. дат.

Врз основа на аркад. натпис Del. 656, 54: έπές τοΐ έ'ργοι. . . 
Buck (1. с.), како и Robinson, сепак гледа овде предлог έπές со 
дисимилација на крајното ^ и упростување на дуплиот консонант 
како кипарското τα f  ανάσας =  τάς favâaaxç,, аркад. τά .Ράδω=τάν 
f άδω,а в о Fépyoгледа п р в о б и т е н  ген и ти в ,н ам естооби чн ата  
за аркад. дијалект дативска конструкција.

При определувањето падежот на Γέργδ треба да ce имаат 
предвид следниве околности:

1. Споредбата што ја направи Buck со натписот Del. 656, 54 
недвосмислено покажува дека и нашиов израз го содржи предлогот 
έπές и именката Γ έργδ. Ho при тоа треба да ce одбележи:

а) дека е овој еден од најстарите досега познати аркад. 
натписи со фонетско писмо. Отсуството на членот во него исто 
така говори за архаичноста на јазикот. Натписот пак, со кој е спо- 
реден тој, е од 4 в. пр. н. е., т. е. за околу 200 год. помлад:

Ѕ2) Cf. Cl. Ph. 38 (1943) р. 191ѕ. Натписот е критичтси преиздаден од 
Beattie, Cl. Qu. 41 (1947), pp. 66—72 и Buck, Gr. Dial. № 16, pp. 196s. Левиот крај 
од плочата е оштетен и потребно е да ce реставрира почетокот на редовите во 
ширина од 4—5 букви, поради што ce јавува неслагање во читањето. Лит. в. 
Scherer, Gr. Dial. р. 113.

ѕз) Преводот no Buck, 1. с., гласи: If a woman wears a brightly colored 
robe, it shall be dedicated to Demeter Thesmophoros. If she does not dedicate it, 
being ill disposed in respect to the rite (?) let her perish
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b) предлогот έπές како и аблативските предлози: άπό, έξ, π α 
ρά во аркад. ce употребуваат co дат., a во нашиов случај не е дат.; 
тој би гласел на - ö l  (cf. /ίερό/v εναι ταΐ Δάματρι Θεσμοφόρδι, ред 2);

2. ген. синг. од о-основите во арк.-кип. (класична епоха) 
завршува на -5 и тоа му дава основание на Buck да мисли дека е 
j-έργο „оригинален ген.“, но предлогот έπές во арк.-кип. не упра- 
вува ген.

3. предлогот έπές е сложен од επ ί и έξ (cf. όπέκ, δ ιέκ , παρέκ) 
и означува „за“ и „во случај на“, „во однос на“ (Buck, о. с. стр. 110). 
Спрема Schwyzer (о. с. II 430) έπές семасиолошки одговара на έ π ί,  
но во нашиов случај тежината повеќе паѓа на вториот елемент, т. е. 
έξ. Мимогред може да ce напомне дека има случаи каде што е и έ π ί 
употребено со абл. (в. rope за беот. έπιπατρόφ ιον =  έ π ί πατρόφι).

Врз основа на горното може да ce закључи дека од синтакти- 
чка страна Fépyo искажува абл. однос, a што ce однесува до формата, 
таа не може во никој случај да биде дат. Претпоставката дека е 
тоа „оригинален ген.“ најдува исто така непреодолива тешкотија 
поради тоа што зависи од аблативски предлог, кој во арк.-кип. 
бара „дат.“ Би било чудно да ce допушти дека предлогот έπές, a 
со него и άπό и παρά, во VI в. ce слагале со „ген.“ , a од IV в. со „дат.“

Внимателната анализа на „дативите“ и „генитивите“ во 
досега објавените арк.-кип. натписи ни открива интересни факти. 
Householder (Glotta, 38, стр. 5ѕ.) забележи дека од предлозите што 
ce конструираат со ген. во атичкиот, само διά, άντί, κατά, έπ ί и др. 
неправи предлози управуваат ген. и во арк.-кип. дијалект. Општо 
примено е дека ген. што доаѓа по овие предлози е вистински, прво- 
битен ИЕ ген. Сите други предлози, како: έξ, άπό παρά, περ ί, υπέρ, 
υπό, έπέξ, ce сметаат за аблативски и во атичкиот управуваат ген. 
(-абл.), место кој во арк.-кип. ce употребува дат. Има само два 
случаја на недоследна употреба во арк.-кип.: аблативски ген. 
покрај компаратив (Buck, Gr. Dial. № 18, Del. 654, 18, од Tegea 4в.): 
τό μέζον τξν δέ μειόνδν π ροβάτδν; (Buck, ο. C. № 22, Del. 657, 14, од 
Tegea, но најден во Делфи, 4 в.): εΐ δέ πλέον άπέχω ν ό κάπός έστι 
πλέθρω, τω νί τό ήμισον λαμβανέτω; и два случаја на genitivus separa
tivus покрај глаг. форма άφεώσθω (Buck, о. c. №. 19, Del. 656, 14, 
од Tegea, 4 в. пр. н. е.): άφεώσθω τώ  έ ρ γ ω π  IG V/II 357,12 no Buck, 
o. c. ρ. 209: άφεοόσθω τάς μαρτυρίας „be excused from testifying“ . 
Householder e прав кога заклучи дека овие форми ce веројатно 
дојдени во арк.-кип. под влијание на дорскиот ΚΟΙΝΗ. Освен тоа, 
компаративската употреба сосема лесно можела да биде повлијаена 
од партитивот со суперлатив. Многу е потешко да ce допушти дека 
арк.-кип. прво употребувал со тие предлози ген., па потоа дат., 
зашто тоа бара одговор и на прашањето: од каде Ахејците од 
Аркадија и Кипар знаеле кои ce вистинските генитиви, a кои абла- 
тивски. М н о г у  е п о в е р о ј а т н о  д а  ce  п р е т п о л о ж и  
д е к а  о в д е  а б л а т и в о т  c e  с о е д и н и л  с о  и н с т р у -  
м е н т а л о т  к а к о  в о  и т а л с к и т е  д и ј а л е к т и  и д а  
c e  р е в и д и р а  д о с е г а ш н о т о  м н е н и е  д е к а  а б л а -
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т и в о т  в о  а р к а д о - к и п а р с к и о т  д и ј а л е к т  ce  с л и л  
с о  д а т и в о т ,  п о  а н а л о г и ј а  о д  п л у р а л о т .  Следо- 
вателно, и формата έπέ Γέργδ од овој натпис, доколку не е 
оригинален аблатив, не е ништо друго освен и н с т р у м е н -  
т а л  п о  ф о р м а  с о  а б л а т и в с к о  з н а ч е њ е .  Подоцна 
и во арк.-кип. дијалект инструменталот ce изедначил наполно 
со дат.-лок., но овој случај ни покажува дека во VI в. пр. н. е. уште 
можела да ce најде и чистата инстр. форма со абл. значење.

27. Освен спомнатите замени на абл. од ген. и инстр. во 
грчк. има и специјални адвербијални суфикси со аблативско зна- 
чење: -τος и -θεν.

Аблативи по форма и значење ce адвербите εκτός „однадвор“ 
и έντός „однатре“ (cf. Schwyz, о. с. I стр. 630), наспрема локатив- 
еките форми ένδον, ενδοθι, делф. епид. Ινδοί, εχθοι (εχθω), εξεΐ, έξοΐ.

Суфиксот -tos означува почетна точка на оддалечување од 
извесно место и неоспорна е неговата абл. вредност3 * * 34). Во повекето 
ИЕ ј-ци овој суфикс е добро документиран. Со него ce образуваат 
адверби од прономинални и номинални основи во ст. инд., н. пр. 
i-tàli „одовде“, tà-tah, оттука“, amû-tah „оттаму“, ά-tah „оданде“, 
mukha-tah „од уста“, daksina-tàh „оддесно“ и т.н.35) И во лат. е овој 
суфикс доста активен: in-tus<^*en-tos, caeli-tus, divini-tus, antiqui-tus, 
fundi-tus, peni-tus, radici-tus и т. н.36). Абл. синг. во хетит. завршува 
на -Z, (-ts), кое е според Sturtevant37) всушност редуцирана степен 
од адвербијалниот суфикс -tos, н. пр. a-ra-ma-az „од морето“, 
a-as-ka-az „од вратата“ и др. H irt смета дека без голема тешко- 
тија може да ce востанови врската меѓу ст. слов. otb и ст. инд. 
ά-talf8). С. Buck {Gramm. Ose. & Umbr. § 209) одбележува дека пара- 
лелно со оск. абл. форми на -d, cf. Äkudunniad, како и со постпози- 
тивното -en, imad-en, во умбр. абл. редовно е придружен со предло- 
зите е, ehe „ex“ или со постпозицијата -tu, -to (некаде и -ta) „of 
uncertain origin“ : skalse-to „ex patera“. He e чудно ако и во оваа 
умбр. постпозиција ce крие суфиксот -tos. Вокалската промена на 
о^>и е лесно разбирлива во умбр. Проблематично е само крајното 
-ѕ од оваа наставка, кога инаку тоа добро ce пази во умбр. Но овде 
можела да укаже влијание абл. форма на u<f -öd, cf. poplu <fpopu- 
Iö(d), pihaclu ~piaculo{d).

3I) Wackernagel—-Debrunner, o .c . p. 10s.; Hirt, o. c. 181, 298; Schwyz,
o .c . 630.

®5) A. Thumb, o. c. p. 276. Brugmann, Grundriß II, p. 594s. забележува:
Gleichwie nun die Pronominaladverbia auf -tas als lebendige Kasus gebraucht
wurden, z. B. tatah saäthad „aus diesem Sechstel“, so traten auch jene Nominalad
verbien als Abi. ins Paradigma ein. Im Epos gingen sie mit den eigentlichen Ablativen 
bereits ganz parallel und konnten, gemäß ihrem Ursprung, so gut singularisch wie 
pluralisch gesetzt werden, z. B. gugur gar ly an pitrö mQtrtas ca . .

Зб) Stolz— Schmalz, Lat. Gramm. p. 299s. *
®7) Sturtevant—Hahn, Gramm. Hitt. p. 81: In the IH final -ts lost -s before 

words beginning with -s. За абл. -oy<i+-o-tos (?) во арм. в. Brugmann, Grundriß 
H p. 595.

ѕз) H irt, o. c. p. 182. Cf. Walde—Hofmann, Lat. etym. Wb. s. v. at.



52 Абл., инстр. и лок. во најстарите грчки текстови

Во грч. овој суфикс јасно ce гледа во споменатите адверби: 
εκτός и εντός. Ho треба да ce одбележи дека нивното првобитно 
абл. значење почнало доста рано да избледува и исчезнува. Губе- 
њето на ова значење pi процесот на неговото заменување со лока- 
тивско многу добро го илустрира М. Lejeune {Adverbes en -θεν стр. 
338ѕ.). Како што во лат. intus зР1ачи „однатре“ (cp. PI. Amph. 770: tu, 
Thessala, intus pateram proferto foras и др.), но во републиканската 
епоха веќе почнало да го менува своето зрхачење со „внатре“ (cf. 
Cic. Mur. 78: intus in animis, intus in corpore и др. Apul. Met. 8, 29: 
intus aedium и т. н.) и доста рано да ce заменува со intro (cf. PI. 
Epidicus 380: Exite huc aliquis. . . duce istam intro mulierem и др.), 
исто така и грч. εντός уште од пред првите текстови почнало да 
го губи своето првобитно значење („non attesté“) „однатре“ , 
да означува „внатре“ и да ce заменува со έσω, εϊσω (cf. A 432: . . .  
λιμένος πολυβενθέος έντός ικοντο co A 71: . . .  ’Ίλιον ει'σω; Μ 380-1: 
τείχεος έντός /κεΐτο μέγας; но исто така: πύργον ικοντο, τείχεος έντός 
ίόντες Μ 373—4)“ . Истиот развој ce забележува и во значењето на 
έκτος. Уште во хомерско време έκτος ce заменува со έξω (cf. K 94: 
κραδιη δέ μοι έξω στηθέων έκθρώσκει). Кога почнало да исчезнува 
и да ce заборава абл. значење на овие адверби, образувани ce од нив 
нови плеонастични (аглутинативни) форми со суфиксот -θεν (cf. έκτο- 
6εν и έξοκθεν одн. έσω-θεν), за да ce поткрепи абл. значење. За оваа 
замена, секако, доста пррвдонесол и фактот што со -θεν ce образуваат 
многу згодно дактили во хексаметарот (cf. α 132 έκτοθεν άλλων), но 
потсилувањето на абл. значење, кое почнало да бледи во овие ад- 
верби, не е помалу важна причина за ова новообразување.

Аналогијата меѓу формите ονόμα-τος, χείμα-τος, κράα-τος 
и ст. инд. адверби со абл. суфикс -tah<ff-tos, како nEma-tah, hëma-tah, 
sïrsâ-tah и др. со право им даде повод на некои филолози39) да го 
објаснуваат происходот на ген. наставка -τος во n-основите со 
адвербијалниот суфикс -tos, кога формата όνόμα-τος била разбрана 
како όνόματ-ος. Ако еднаш ce оформил ген. на таков начин, лесно 
можел елементот -t од овој суфикс да проникне и во другите падежи: 
дат. синг. όνόματι, пом. плур. ονόματα ген. όνομάτ-ων. Одавде -t- 
можело да биде пренесено и во други именки од ср. р. како: ουθαρ. 
-ατος ст. инд. üdhan-, κράτοс, κάρητος<^*κρα/καράσ-ντος ст. инд. 
sîrsân, ύδωρ, -ατος и т. н. Големиот број именки од овој вид40) 
во флексијата е припоен кон t-основите, но во некои падежи уште 
ce сеќава основата - п -  ( одрј. г  и  s ) :  н о м . в о к . си н г . - a y . < f - m n  дат. 
плур. требаше да гласи на -si, ако беше дентална основа (cf. Хом. 
ποσσί од ποδ-σί). a овде назалната основа ce гледа и од споредбата 
со другитеИЕј-ци: δνομα, ст. инд. пЕтал, ст. слов. imç, лат. nomen; 
χεύμα, ст. инд. horna; νεύμα, лат. nïvnën; γνώμα ст. сл. zname и т. н. 33

33) Лит. по ова прашање в. Schwyz. Gr. Gr. I p. 520s.; Brugmann—-Thumb, 
Gr. Gr. p. 233; P. Chantraine, Formation, p. 175; Buck, Comp. Gramm. Gr. & 
Lat. p. 189.

40) Buck—Petersen, Rev. Index p. 221ss. наоѓаат само од именките на 
-μα, -ματος преку 3.600 примери.
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Характеристично е што ce среќава и во ст. слов. слична појава во 
промената на именките од ср. р. на n-основите: te/g, ген. teilte, 
agno, ген. agno-te и т. н., каде што -t- спрема Brugmann41) е обоп- 
штено од истиот адвербијален суфикс.

Изгледа чудно зошто овој суфикс во грч. и слов. да ce огра- 
ничи само на именките од средниот р. во n-основите и зошто да не 
ce прошири и на именките од другите основи како во ст. инд., 
каде што суфиксот -tah ce додава на именки и заменки од сите 
основи, cp. dövä-tah, „од небото“ и др., a особено од прономинал- 
иите основи: kû-tah (<quo-), tä-tah (*ta-), i-täh (/-) и сл. Постојат обиди 
да ce објасни проширувањето на грч. и слов. флексија од п-осно- 
вите и со помошта на други фактори, н. пр.: а) елементот -t-, којшто 
ce додавал понекогаш во ном. акуз. синг. на r/n-основите (NB и 
тие ce од ср. р.), ср. ст. инд. yäkrt, ген. yaknäh (ήπαρ, ήπα-τος, лат. 
iecur, iecinis, покрај iecoris), säkrt, ген. saknäh, можел да ce прошири 
и во другите падежи за сметка на формите од п-основите, како-ατος, 
наместо -ανος. б) Именките на -μα, -μα-τος можеле да претрпат 
влијание и од паралелните форми со подолг суфикс -mn-to, н. пр. 
στρώματα (лат. stramenta, ст. инд. sromatam), од каде што е подоцна 
во грч. образувано στρώματος кое било полесно, зашто, и ген. плур. 
στρωμάτων би можел да припаѓа и на t-основите, како и на о-осно 
вите (cf. Buck—Petersen, Rev. Index стр. 221s.), cp. и лат. fragmen 
и fragmentum. Овие фактори навистина можеле да укажат извесно 
влијание, но со тоа не ce исклучува возможноста дека адвербијалниот 
суфикс -tos проникнал во ген. на овие основи, зашто, како што 
напомнавме, изгледа немало посебна генитивска падежна форма 
(барем не во синг.) во најстарата фаза на ИЕ првобитен јазик и 
ген. ce искажувал или со придавски форми или со аблативска на- 
ставка (одн. суфикс). Ta сосема е возможно и суфиксот -tos да 
е употребен во грч. и слов. со таква цел.

Во генитивската наставка -ματος место -μανος (Schwyz. 1. с.) 
претполага и дисимилација. Ако тоа и може да ce допушти во 
грч., случајот во слов. би останал пак необјаснет. Словенските 
форми со вакво проширување означуваат главно млади суштества 
од луѓе и животни43). Навистина од рускиот јаз. може да ce види 
дека елементот -t- означувал нешто младо. Таму ce пазат и поста- 
рите форми од n-основата, н. пр. t/мл, имени, имени, именем, имена, 
имгн, именам, именах, покрај дитл, дишлти и т. н. Шеленок, теллта 
и др. Плуралскиот завршок -лта е пренесен и на други именки кои 
првобитно не влегувале во оваа категорија, a означувале нешто 
младо од човечкиот и животинскиот род или некаков деминутив

41) Brugmann, Grundriß II, р. 596: Man hätte anzunehmen, daß -tos in 
einer Zeit ins Paradigma eindrang und die t- Flexion hervorrief, als im Gen. neben 
-es noch -os bestand; mit der Verallgemeinerung der Genitivendung -es wurde 
dann teleto(s) in teleteis) umgestaltet.

4a) Cf. P. Chantraine. 1. c. 
éS) Vaillant, Manuel p. 107.

5 Абл., инстр. и лок.
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и хипокористик, н. пр. ќот, котенок, котлта. бес, бесенок, бесенлта 
реб.чша и др.44). Но пруското smumen-t-s „човек“, акуз. плур. smumen- 
-t-ins, покрај smumenisku „човечки“45), покажува дека елементот -t- 
не одбележувал само млади суштества.

Обидот на Meillet46) да ги објасни и εντός и έκτος како гени- 
тиви на -t-os, е неубедителен, зашто во овие адверби, како поради 
нивната форма, така и по нивното значење, ce пази стариот ИЕ 
аблат. суфикс -tos. Дека бил овој суфикс пренесен и во номиналните 
основи на -η-, вистина, не може да ce тврди со сигурност, зашто, 
како што видовме, имало и други фактори поради кои можело 
да дојде до тоа проширување. Но како најверојатна пак си останува 
претпоставката дека првопричината за ова проширување ce крие 
во суфиксот -tos. Kora ce разложил во свеста -tos на -mat-os, место 
-ma-tos и бил пренесен и во други падежи, почнало да ce заборава 
неговото аблативско значење, a за негова сметка во грч. е образу- 
ван друг суфикс (-θεν) со исто значење, којшто претставува еден 
вид замена на аблативската падежна форма, исто како што и -tah 
во индо-иранските јазици.

28. За значењето, етимологијата, развојот и употребата на 
адвербијалниот абл. суфикс -θεν расправавме во статијата The 
Adverbial Suffix -θεν in Mycenaean (ЖА IX стр. 105— 108). Овде 
само ќе споменеме дека е ова специфичен грчки суфикс, развиен 
врз база на наследен ИЕ елемент, a имено од локалниот суфикс -dh-. 
Од анализата на формите со овој суфикс е установено како сигурно 
дека прво ce образувани чистите адверби од типот ένθεν, ένθευθεν, 
a потоа суфиксот ce раширил и на прономиналните основи и ce 
формирани адверби од типот на πό-θεν, кои ce јавуваат како коре- 
лативи на адвербите од типот πό-θι со локативско значење. Во 
споменатата статија видовме дека развојот на овој суфикс е во 
тесна врска со губењето на аблативската падежна форма и тенден- 
дијата за нејзиното заменување. П о т р е б а т а з а  и с к а ж у -  
в а њ е  н а  а б л а т и в с к и о т  п а д е ж е н  о д н о с ,  к о г а  
н е г о в а т а  ф о р м а  з а п о ч н а л а  д а  и з л е г у в а  о д  
у п о т р е б а ,  г о  п о т п о м о г н а л а  б р з о т о  р а ш и р у -  
в а њ е  н а  с у ф и к с о т  -θεν. Нема сомнение дека овој суфикс 
бил многу пожизнен отколку одделните петрефицирани аблативски 
форми и нивните усамени замени — адвербите на -τος (εντός и 
εκτός) кај Хом. и во клас. грч. Тоа ce гледа особено јасно од плео- 
настичните образувања на старите аблативски форми +  "θεν, 
како: έτέρω-θεν. дор. τουτώ-θεν, έξω-θεν, πρόσω-θεν47), формите на

44> Ј. Hamm, St. slov. gram. Zagreb 1958, p. 126.
45) Brugmann, o. c. p. 596.
46) Meillet, Note sur une diff. p. 12, no Schwyz, o. c. p. 630.
47) Покрај формите на -ω-θεν ce среќаваат адверби и на -ο-θεν ср. έξο-θεν 

(Стезихор) и πρόσσο-θεν (Т  533). Имајќи го на ум фактот дека заменките во 
абл. пред -d имале краток вокал (ср. άλλοδ-απός) нема никаква пречка да ce 
сметаат и формите на -ο-0εν за абл,+ -θεν.
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-το ς  +  -θεν, н. пр. εκτοσ-θεν, εντοσ-θεν. Одовде ce гледа дека суфиксот 
-θεν ce јавува за да ги замени абл. форми и дека е тој помлад од -tos.

Иако формите на -θεν не проникнале наполно во падежната 
система, тие сепак ce доста близу до падежни форми, особено кога 
ce употребуваат со аблативските предлози: έξ и άπό, н. пр. έξ 
ούρχνό-θεν (Θ12), άπό Τροίηθεν (Ω 492)48). Адвербите на -θεν, изведени 
од имиња на места имаат аблативско значење исто како што и 
формите на -θ ι и  -σ ι имаат локативско, a оние на -δε — алативско. 
Забележително е дека суфиксот -θεν многу пораширен отколку 
суфиксите -θι и  -δε (в. ЖА IX 1. с.).

Случајот со аблативот во грч. ни покажува јасно како една 
падежна форма живее дотогаш, додека е способна да ja врши соод- 
ветната функција, т. е. додека може доволно јасно да одредува еден 
однос. A кога не ќе биде во состојба да го диференцира значењето, 
потребата за искажување на тој однос ќе развие или нова форма, 
или пак старата ќе ja поткрепи со некој помошен елемент. Ограниче- 
ниот број петрефакти од аблативот говори дека абл. како одделен 
падеж во грч. рано излегол од употреба. Но аблативскиот падежен 
однос не бил заборавен. Тој бил искажуван, не случајно, или со 
ген. или со инстр., a освен тоа аблативот бил искажуван и со адвер- 
бијалниот суфикс -το ς , a особено -θεν, кој како најмлад и најжизнен 
едно време служел и за поткрепување на старите аблативски форми.

По овие забелешки можеме да пристапиме кон прашањето 
како бил искажуван аблативскиот падежен однос во микенско време.

В

Како бил искажував аблативскиот 
падежен одиос во микенскиот грчки

29. Остатоците од аблативот во класично—трчкиот, неза- 
висно од тоа што ce малку на број, покажуваат дека овој падеж 
бил активен пред тоа. Без сомнение тој бил доста рано изгубен 
штом кај Хом. не среќаваме форми од него. За да установиме дали 
бил активен во микенскиот грчки, потребно е прво да видиме дали 
овде ce наоѓаат замените на аблативот што ни ce познати од Хом. 
и од подоцнешниот грчки. Тоа ce на прво место суфиксите 
-θεν и -τος.

Паѓа в очи дека во микенските натписи има извонредно 
голем број имиња на места. Некои серии (ср. н. пр. долгата N-серија 
од Пил) не содржат, речиси, ништо друго освен името на местото

48) Во употребата на адвербите на -θεν со предлози, М. Lejeune (о. с. р. 
400ѕ.) наоѓа 3 главни фази: 1. во архајскиот јаз. кај Хом. предлозите ce делу- 
мично употребени, 2. во поновиот хомерски и похом. јаз. ce засилува нивната 
употреба, a 3. во хеленистичката проза има само имитации на постарите форми 
од типот: έξ ούρανόθεν,

5*
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и идеограмата со бројните знаци. Важно е да ce одбележи дека 
акуз. за правец (алатив) овде е документиран. Тој ce изразувал со 
суфиксот -de, како што е познат и подоцна, н. пр.: A-mi-ni-so-de 
’Αμνισον-δε од A-mi-ni-so =  Άμνισός, ka-ra-do-ro-de =  Χάραδρόν-δε 
од Ka-ra-do-ro =  Χάρχδρος, Ku-do-ni-ja-de =  Κυδωνιάν-δε од Ku-do- 
ni-ja =  Κυδωνιά, Pa-ki-ja-na-de — *Σφαγιάνάσ-δε и т.н. Овде треба 
посебно да ce одбележи формата wo-i-ko-de (KN As 1519, 11) =  fo ï-  
κόν-δε. Меѓутоа од Ри-го —ΓΙύλος и Ко-по-ѕо =  Κνωσός, каде што 
ce пишувани плочките, таква форма не ce среќава. Горе видовме 
дека локативот бил жив: синг. на еѕ-основите на -e-i, a плур. 
на№ . И м а ј ќ и  г о  п р е д в и д  х а р а к т е р о т  н а  н а т п и -  
с и т е ,  к о и  в о  п о г о л е м и о т  с в о ј  б р о ј  п р е т с т а -  
в у в а а т  с п и с о ц и  н а  р а з л и ч н и  д а ж б и  и д о л г о в и  
ш т о  т р е б а  д в о р ц и т е  д а  г и  п р и м а т  о д  н е к о и  
м е с т а  и л и  л и ц а ,  с о с е м а  е п р и р о д н о  д а  c e  
о ч е к у в а  и а б л а т и в с к и  о д н о с .  А к о  с у ф и к с о т  
-θεν п о с т о е ш е  в о  м и к е н с к о  в р е м е ,  т о ј  б е з д р у г о  
ќе  ce  ј а в е ш е ,  с о  о г л е д  н а  п р и р о д а т а  н а  н a т- 
п и с и т е ,  в о  п о г о л е м  б р о ј  п р и м е р и .

Bo rope спомнатата статија (ЖА IX, стр. 105—128) устано- 
вивме дека, иако бил овој суфикс познат во микенскиот, што ce 
гледа од адвербите: a-po-te-ro-te (PY Va 15, 2) =  άμφοτέρω-θεν, 
oj-a-po-te (KN L 641, 1; Od 562, 3) =  ώ /  άπω-θεν и e-te (KN Am 600, 
601, PY Va 15, 1) =  εν θεν. сепак т о ј  н е  б и л  р а ш и р е н  и 
в о  н о м и н а л н и т е  о с н о в и .  Само две до три основни 
форми, и тие не сосема сигурни, од имињата на места: aja-ne-u-te, 
a-kajke-re-u-te и pi-ru-te (pi-pu-te, PY An 427, 3, e веројатно грешка 
место pi-rii-te, со антиципирано pu, место ги од следниот збор 
pu-ka-wo) изгледа, на прв поглед, дека го содржат овој суфикс. 
Но, дури и ако ce допушти во овие зборови суфиксот -θεν, тоа пак 
не би можело да биде доказ дека тој бил раширен од чистите адверби 
кон имињата на места. не само заради малиот број примери 
во споредба со многубројиите топоними, спомнати во нат- 
писиве, ами и поради тоа што ce јавуваат само во оваа форма 
и тешко можат да ce идентифицираат со сигурност. Освен тоа, 
претположените форми со овој суфикс завршуваат на -e-u-te, a 
природата на гласот и во микенскиот, изгледа, не била јасно опре- 
делена, поради што доаѓа до чести замени меѓу и и we, wo, wL Co 
оглед на тоа, овие форми можат да претставуваат и редуцирана 
степен одсу фиксот: -wont-, -went-, и wnt-, одн. -imt- (в. rope стр. 22). 
Од последниов вид е секако топонимот pi-ru-te, со завршок -υνς,-υν- 
θος како Τιρυνς, -νθος. Ако имавме макар само еден пример на 
-te од познатите имиња на места, документирани во неколку форми 
(алатив на -de, локатив на -si или етник изведен од нив), ќе можевме 
со поголема сигурност да тврдиме дека овој суфикс бил раширен 
во микенско време. Но таков пример не ce среќава меѓу топонимите, 
како: Ко-по-ѕо, Ko-no-si-jo/ja, A-mi-ni-so, A-mi-ni-so-de, A-mi-ni-si-jo-jja, 
A-ke-re-wa, A-ke-re-wa-de, Me-ta-paj-de, Me-ta-pi-jo, Pe-to-no, Pe-ti-
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ni-jo, Pe-to-no-de, E-ra-te-i, E-ra-to-de, Pa-ki-ja-na, Pa-ki-ja-na-de, 
Pa-ki-ja-ne, Pa-ki-ja-ni-ja, Pa-ki-ja-pi, Pa-ki-ja-si и др.

30. Bo ЖЛ IX стр. 115 одбележивме дека во зборот е-ѓо 
(PY Va 15, 1) може да ce содржи адвербот εντός. За несреќа е 
кус збор и возможни ce неколку различни интерпретации: еѕ/о/г, 
дуал. од είμί {Docs. 348), ετο, аор. мед. од ίημι. (ВГ, Lex. s. V. 
стр. 34), έλθών (С. Лурје, о. с. стр. 379). Тој нема таква самодоказна 
сила како a-po-te-ro-te, a натгшсот е лошо оштетен и од контекстот 
не може да ce потврди неговото абл. значење.

Во микенските натписи ce среќаваат именки од ср. р. на -μα 
(-тп-), проширени во флексијата со елементот t, веројатно од 
суфиксот -tos (в. стр. 51 ѕ.), н. пр. a-mo-ta (KN So 0435 etc.) —άρματα 
cf. и a-na-mo-ta (KN E 0465) — ανάρμοστα; a-ro[-ma-ta (MY Ge 602, 
реставр. LP,cf. ЖГПстр. 108)=άρώματα, wo-ro-ma-ta (PY Ub 1318,2) 
— λώματα(ΜΌΡ, ЖА IX, стр. 252), ka-va-ma-to (KN V 684,1)=κλασμά- 
των, ke-ma-ta (KN V 684,2) —κέρματα и др. Bo грч. можат да ce 
најдат само бледи траги од постарата наставка на оваа флексија 
-νος како н. пр. νώνυμνος (cf. и фриг. κνουμανει Schwyz, о. с. стр. 
520). Од rope спомнатите микенски форми на -μα, -ματος ce гледа 
дека елементот -t- веќе бил проникнат во оваа флексија и суфиксот 
-tos, бидејќи разложен, го загубил своето абл. значење.

Отсуството ’ на адвербијалните абл. суфикси: -θεν и -τος во 
микенскиот говори дека аблативот ce искажувал со посебна падежна 
форма. Б и д е ј ќ и  в о  о в и е  т е к с т о в и  не  ce  с р е ќ а -  
в а а т  п р и м е р и о д  з а м е н а т а  н а  а б л .  с о  ген. ,  
не  о с т а н у в а  н и ш т о  д р у г о  о с в е н  д а  ce  д о п у -  
ш т и  д е к а  а б л .  б и л  и л и  з а м е н у в а н  о д  и н с т р .  
и л и  п а к  у ш т е  б и л а  а к т и в н а  с т а р а т а  а б л .  ф о р -  
м а. Да видиме прво како стои замената на абл. со инстр.

31. Покрај формите на -φι со чиста инструменталска функција, 
одбележивме (стр. 37) и 74 примери кај имињата на места, во кои, 
речиси, сите интерпретатори претполагаат локативска смисла49).

Најподробна анализа на формите со наставката -φι изврши 
М. Lejeune (cf. Mémoires № 8). Оваа студија претставува, без сом- 
нение, значаен придонес кон микенологијата, но некои од неговите 
поставки не ce основани и треба да бидат ревидирани. Тој правилно 
констатира повеќе разлики во микенската употреба на формите 
со -φί и оние што беа познати од епскиот јаз. кај Хом., но при 
изведувањето на закључоците сепак хомерските форми му слу- 
жат за критериум кога го определува падежниот однос и на 
микенските форми.

Поаѓајќи од статистичките податоци на употребените форми 
н а -qn без предлог кај Хом.: а) инстр. 51, б) лок. 12 и с) абл. 1 *

*а) Ова мнение не го споделуваат М. Д. Петрушевски, С. Gallavotti, 
и др, в. стр. 8ѕ.
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(sic!), тој наоѓа слична пропорција и во микенскиот, a имено: 
а) инстр. 100, б) лок. 69, a абл. само 1 (ku-te-re-u-pi PY An 607,2), 
и тоа несигурен пример.

Навистина, абл. форми на -φι без предлог кај Хом. ce помалу 
во споредба со инструменталските, но нивниот број сепак не е мал. 
Со предлозите εξ, από, παρά, κατά оваа наставка е употребена во 
абл. смисла 41 пат50) и двапати (в. rope стр. 47), a не еднаш, без 
предлог, тоа ce 43 од вкупниот број 192 примери. Освен тоа, кај 
Хом. има широка употреба абл. суфикс -θεν кај имињата на места, 
a со него, како и со -φι, лесно ce образуваат епски метри. И самиот 
Lejeune констатира дека суфиксот -θεν во микенскиот не ce јавува. 
Тогаш спонтано ce прашува човек како можел абл. пад. однос кај 
Хом. и подоцна да ce искажува на неколку начини, ако во микен- 
скиот тој не ce јавува. Невозможно е во една постара епоха, кога 
падежите биле подобро запазени, да нема абл. форми и тоа во 
документи што означуваат од каде ce добиени поедини приходи, 
дажбини, или ce покажува происходот на одделни лица.

За да ja определи падежната форма на φι кај имињата на 
места, Lejeune тргна од паралелните форми на -е (III декл.) кои 
ce јавуваат и покрај формите на -pi, како и покрај оние на -si. Спрема 
него тие ce или во лок. синг. или, евентуално, во ном. плур. (о. с. 
стр. 140). Бидејќи наставката -φι означува кос падеж, Lejeune 
наоѓа дека таа кај топонимите е лок. Употребата на предлогот 
ра-го „од“ во микенскиот со „дат.“ (?), место ген., за кое дава 
аналогија и кипарскиот дијалект, исто така повлија да ce отклонува 
мислата за постоењето на абл., дури да не ce допушта абл. функ- 
ција и во формите на -φι.

Овие поставки подлежат на критика, зашто, како што ќе 
видиме долу, нити завршокот -е од именките на III декл. мора во 
секој случај да означува само лок. синг. или ном. плур., ами тука 
може да ce содржи и инстр. наставка -е или првобитна форма на 
абл. синг., нити пак предлогот ра-го во сите случаи управува „дат.“ . 
Поради тоа ce налага да ce изврши основна преоценка на микен- 
ските форми на -φι во топонимите.

32. Од правилното решение на прашањето каква била падеж- 
ната вредност на наставката -φι кај топонимите зависи и точното 
определување на други форми со не многу јасни завршоци. Тоа 
би придонело за правилното толкување на натписите воопшто, 
зашто не е сеедно да ce преведе едно место со „оди или „во“, да

δ0) άπό (κεφαλήφι, K 458; νευρηφΐ, Θ 300, 309, N 585, Ο 313, Π  773; 
Φ 113, όστεόφι, ξ 134; ίκριόφι, μ 414, ο 552; χαλκόφι Λ 351; πασσαλόφι, Ω 268. 
έσχαρόφι, η 169, τ  389; στρατόφι, Κ 347; πτυόφι, N 588; στήθεσφι, Λ 374, 
Ξ 214; ναΰφι Β 794, Π  246); έξ (παλάμηφι, Γ 368; εύνήφι, Ο 580, β 2, γ  405, 
б 307; θεόφι, Ρ  101, Ψ  347, πασσαλόφΐ, θ 67, 0 105; μελαθρόφι, 0 279; ποντόφι, 
ω 83; Έρέβεσφι, I 572; στήθεσφι, Ξ 150); κατά (ορεσφι, Δ 452, Λ 493); παρά 
(ναΰφιν, Θ 474, Μ 225, Π  281, ξ 498); υπό (ζυγόφι, Ω 576; βχεσφι, Ψ  7), cf. 
Μ. Lejeune, ο. c. ρ. 176.
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се разбере дека некои дажби треба да ce примат од некаде или да 
останат во некои места.

Прво треба да ce одбележи дека наставката -pi е многу ретка 
во топонимите на кноските плочки. Авторите на Docs. не укажаа 
на ниедна таква форма (cf. стр. 146ѕ.). Но сепак, би можело да ce 
укаже на две такви форми: ka-ta-ra-pi (порано познато како qe-ta- 
ra-pi, cf. E. B. Index p. 75, Studies II, стр. 22), a втората, e-ru-ta-ra-pi. 
Меѓутоа, во пилските плочки, кои ce помлади за околу 200 год. 
од кноските), оваа наставка е многу честа и кај топонимите 
(ce јавуваат 20 различни форми +  2 фрагмента во 68 примери). 
Значи, од 14. в. пр. н. е., или нешто пред тоа, почнала оваа наставка 
да излегува од рамките на инстр. и да изразува и друга функција. 
Ce поставува прашање на кој падеж можела да биде прво пренесена.

Ова прашање ги интересирало учените и порано (в. лит. кај 
Schwyz, о. с. I стр. 551). С о о г л е д  н а  т о а  д е к а  а б л .  е 
и з г у б е н  в о  г рч .  п р е д  л о к .  (в. rope стр. 5), с о с е м a 
е п р и р о д н о  д а  ce п р е т п о с т а в и  д е к а  т о ј  и м а л  
п р в  п о т р е б а  д а  б и д е  п о т к р е п у в а н  о д  д р у г и  
н а с т а в к и .  И Schwyzer (1. с.), кога ja определува вредноста на-φι 
кај Хом., констатира: I инстр., II абл. и III лок., спрема постепениот 
развој на значењето. Горе (стр. 48) одбележивме дека за пренесу- 
вањето на инстр. наставка -φι и на абл. имало и формални при- 
чини. Наставката за дат.-абл. плур. ст. инд. -hhyah е во извесна 
смисла аглутинативна (-bhi+os), a лок. имал сосема различна од 
оваа наставка (-ѕм), со која тешко би можела -φι да ce меша. Тогаш 
ce наметнува прашањето: како наставката -φι добила кај Хом. и 
лок. значење? Неоспорно е дека ова значење претставува подоц- 
нешен развој. За тоа секако спомогнал адвербијалниот суфикс -Ol 
По аналогија на суфиксите -θεν и -Οι, кои ce додавале на именки 
како во синг. така и во плур., и наставката -φι започнала кај Хом. 
да ce употребува и во синг. Спрема Schulze (cf. Schwyz. 1. с.) чистите 
лок. форми θύρηφι, κλισιηφ', и др.61) ce само алтернирање на прво- 
битните θι-форми. Сличноста на -Οι и -φι е голема. И двете форми 
ce подеднако згодни за образување хексаметарски стопи, што 
уште повеќе придонело за нивното мешање. Видовме (стр. 22) 
дека суфиксот -Οι во микенскиот уште не ce јавува, зашто лок. 
наставка била доволна да го изразува својот падежен однос и не- 
мала потреба од други замени. С л е д о в а т е л н о ,  у ш т е  по-  
м а л к у  м о ж е  д а  ce  о ч е к у в а  д е к а  н а с т а в к а т а  
- φι и м а л а  в о  м и к е н с к и о т  и л о к .  з н а ч е њ е .  Дека 
топонимите на -pi ce со абл. значење најјасен доказ ни дава аналрг- 
зата на следниве форми од микенските натписи:

33. Ku-te-re-u-pi (PY An 607, 2; Na 296). Характеристичен 
е примерот во An 607. Натписот е досега коментиран од повеќеми- 
на52). Иако не можат со иолна сигурност да ce идентифицираат

δ1) И во ракописите често стои παρ’ αύτόθι место παρ’ αύτόφι Μ 302, 
N 42, Y 140, ψ  640.

δ2) Cf. Studies I, 56; II, 27; III 21; IV, 33.
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сите овде спомнати зборови, сепак повеќето ce јасни и лесно ce 
разбира описот на родителите од do-qe-ja: do-e-ro ра-te ma-te-de 
ku-te-re-u-pi; do-e-ro pa-te ma-te-de di-wi-ja do-e-ra; d-o-e-ra ma-te 
pa-te-de ka-ke-u =  δόελος πατήρ, μάτηρ δε /;. δόελος πατήρ, μάτηρ 
δε δ if  ία δοέλα* δοέλα μάτηρ, πατήρ δε χαλκεύς.

Со оглед на Na 296 V. -C. (Evid. стр. 92) ko ku-te-re-u-pi видоа 
име на место, одн. етник на -eus, во инстр. плур. и го преведоа 
„with the Cytherian colony?“, a подоцна {Docs. стр. 167) тука допу- 
штија лок. функција: „among the Kytherans“ . Природно, тие го 
сврзаа со Ku-te-ra3 (Аа 506; Ab 562) и ku-te-ra-o (Ad 390; -679) cf. 
Κύθηρα. K.-pi спрема нив е колонија на Китеранци во „пилското цар- 
ство“. Но бидејќи во натписот ce спомнуваат сталежи и занимања, 
поприродно е да ce очекува овде име на занимање, одн. дема, која 
е наречена така спрема занаетчиите χυτρεΐς, како што покажа 
М. Д. Петрушевски (cf. ЖА V ,1955, стр. 398). Мнението дека 
e K.-pi етник, најдува тешкотија во согласувањето на родот. 
K.-pi е м. р., a тука е во прашање женски: ma-te-de к. и во тој случај 
ce очекува: a м а ј к а т а  К и т е р а н к а .  Вистина и χυτρεύς е од 
м. р., но под името на демата, наречеиа по нив, ce подразбираат 
и нивните фамилии. М. Д. Петрушевски (1. с.) овде виде еден 
инстр.-абл. плур. со што ce добива многу јасна смисла: „а мајката 
од (сталежот, демата на) грнчарите“ . Неосновано е мнението на 
V.—С. (1. с.) дека χυτρεύς не можело да ce јави овде поради тоа 
што за тој занает во микенскиот имало друг назив κεραμεύς (cf. 
ke-ra-me-wo —κεραμή/ος ген. En 467, 5; Eo 371, 1 и ke-ra-me-we = 
κεραμήΕες ном. плур. An 207,7 и др.), зашто овде не ce во прашање 
синоними, туку други занаети: χυτρεύς, κεραμεύς, па судејќи no 
личното име pi-ri-ta-wo — ^ilXivOàfov, може да ce допушти и еден 
πλινθεύς „ту(в)лар“ , „црепар“ (черепнар).

И С. Gall. (Docum. стр. 69) виде во ku-te-re-u-pi инстр.-абл. 
од етникот, изведен од Κύθηρα. Ho при тоа тој ce колеба и наоѓа 
дека оваа форма може да означува и лок. (cf. о. с. стр. 79, 131). По- 
доцна М. Lejeune (.BSL 52 (1957) стр. 184) допушти само во овој збор. 
аблативска, макар и несигурна, форма на -pi: „m. originaire de K“.

Поаѓајќи од претпоставката на V.—С. дека K.-pi е инстр.-лок. 
Tritsch (Minoica стр. 411), наоѓа дека е местото тука неразбирливо. 
С. Лурје иако не признава абл. функција на -pi (ЛКМГ  стр. 144), 
сепак во интерпретацијата на овој натпис (о. с. 353) правилно го 
преведе k.-pi со абл., како што бара смислата на текстот: „из средв! 
каких-то мастеров“ .

Абл. значење на ku-te-re-u-pi не е ни малу „сомнително“ . 
Јасно е дека овде ce говори за потеклото на родителите од doqejai. 
При тоа ce спомнати неколку случаи: двапати мајката робинка, 
a таткото ковач, еднаш таткото роб, a мајката слугинка во храмот, 
одн. култот на Зевса. Во нашиов случај (р. 2) таткото е роб, a мај- 
ката од занаетчиското семејство χυτρεΰ-φι, т. е. „од грнчарите“ . 
И така, овде имаме еден типичен ablativus originis, како што откри 
Петрушевски (1. с.).
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34. Нам ни ce оддаде случај да откриеме исто така сигурни 
абл. форми во An 1 (cf. ЖЛ VI (1956) стр. ЗЗОѕ. и IX стр. 124). Меѓу 
тие форми има една и на -pi: po-ra-piб3). Абл. однос на топонимите 
наброени во овој натпис произлегува од уводната реченица: e-re-ta 
pe-re-u-ro-na-de i-jo-te — έρέται Πλευρώνάδε ίόντες и понатаму ce 
хажува колку лида и од кои места треба да заминат во Плеурон53 54). 
Интересно е да ce одбележи дека и други учени, едновремено и 
независно еден од друг, тука сеќаваат абл. однос, макар што не 
го признаваат отворено аблативот. H. пр. С. Gall. (Dociim. стр. 68) 
разбира дека лицата треба да одат од споменатите места во Плеурон, 
но допушта дека тие места можат да бидат и локативи ( . . . „dalf 
elenco dei toponimi in caso locativo (подвлеченото наше) e ablativo“). 
Истата смисла ja одбележиле и Pugliese-Carr. {PP fase. 35, стр. 90): 
„An 1 indica donde e in quäl numero provengono rematori destinati a 
Πλευρών“ ; A. Furumark {Eranos 52 стр. 22): „es handelt sich somit... 
darum, wieviele Ruderer von den angegebenen Orten zu stellen und 
nach Pleuron zu entsenden sind“ . Слично расудува и B. Георгиев 
(И з в e c т. A к a д. н. CCCP XIV, 3, erp. 279). Така исто го разби- 
раат овој натпис и авторите иа Docs. (cf. стр. 186): An 1 „is a list 
of the numbers of rowers to be provided by various towns for an 
expedition to Pleuron“ . Така тие и го преведуваат: „Rowers to go to 
Pleuron: eight from Ro-o-wa, five from Rhion, four from Pora- etc“ . 
Меѓутоа при определувањето на падежните форми од списокот 
на топонимите сите, вкључително донекаде и Gallavotti, наоѓаат 
локативи. Како база за одредување характерот и падежот на овие 
имиња служи формата po-ra-pi, со наставката -ol За V.—С. таа е 
„an instrumental plural serving as locative“ . Истото го тврди и 
I. Kerschensteiner (cf. Münchener Stud. Fïeft. 9 стр. 36), спрема која 
po-ra-pi e NL во лок-дат. Доследна на ова тврдење таа го дава 
следниов превод на An 1 : „In NN sind so und so viele Ruderen, die 
nach Pleuron gehen“ .

Навистина e чудно како можат тие веслачи да одат во 
Плеурон ако пак ce, одн. о с т a н y в a a т во споменатите места: 
Ro-o-wa, Ri-jo, Po-ra-pi и др. Недоследни ce и другите интерпретатори 
што ги определуваат местата како локативи, a ги разбираат како 
аблативи и ги преведуваат со: from, di, von. Овие предлозине одго- 
вараат на локативот, ами на аблативот. Непосредното чувство што 
го налага текстот на овој натпис говори дека овде имаме аб- 
лативски однос, a не локативски. Забележително е што повеќемина 
го осетиле тоа и даваат точен превод спрема смислата која ce намет-

53) Bo ZA  VI 331ѕ. ние го примивме објаснението на Pugi.-Carr. Σ7ΐορα(δ)- 
-φΐ, но не изгледа дека е името правилно идентифицирано. Ако беше од конс. 
декл., лок.-дат. ќе гласеше на -si, a ие на -a-i. Формата po-ra-i укажува дека овдс 
ce работи за една вокалска -а-осн. Ни објаснението на V. — С. (Docs. 1. с.) не е 
среќно најдено (Φαραί со замена на о со a). Φαραί, изгледа, ce крие во pa-ra-we- 
wo, (в. бел. 56), a po-ra-pi, можеби, е во врска со φωλεός — *Φωλοα, cf. Pol. 9,18 
— Φώλεος во Мантинеа или некое крајбрежно место каде што има пештери.

б4) Cf. В 639.
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нува сама по себе од уводната реченица. Останува уште да ce 
признае дека формите на топонимите ce во абл. Тоа во последно 
време постепено и ce прави. Chadwick, којшто порано има пишувано 
за отсуството на абл. во микенскиот грчки (в. стр. 8), сега (cf. РР 62 
(1958) стр. 292ѕ.) признава дека ce топонимите на ова место во 
абл., a не во лок. Оваа статија, пак, им даде повод и на други кла- 
сичари од Запад да видат аблативи во микенските текстови (ср. во 
последно време F. Householder, Glotta 38, 1959, стр. 1-10).

Во поткрепа на тезата дека e Po-ra-pi абл., овде можеме да 
додадеме дека локативот од ова име на место гласи поинаку. Тоа 
е документирано во An 656, 13 како Po-ra-i. Во својата подробна 
анализа на овој натпис Н. Mühlestein (Oka-Tafeln, стр. 24s., 30) 
закључи дека e Po-ra-i во алатив, оти ce јавува паралелно со форми 
на -de, како ne-do-wo-ta-de (An 661,13), но no својата форма дека 
бил датив. Навистина во микенскиот има случаи на алтернирање 
меѓу алатив и лок.-дат. (cf. posi-da-i-jo-de „кон храмот, или местото 
на P .“, Fn 187, 2 и 18: po-si-da-i-je-u-si „за луѓето од Р.‘% cf. и KN 
Fp 14&27, 28: a-mi-niso-de и pa-si-te-o-i). He e чудно што доаѓа до 
алтернирање на алатив со дат.-лок., зашто основниот белег на 
дат. е всушност „движење кон“ (cf. Brugmann, Grundriß, II стр. 
596s., Bennett, Syntax II, 101 ss.). Лок. и дат. пак од форхмална страна 
ce изедначени. Bo An 656, 13 po-ra-i можело да има нијанса на 
алатив, но формално тоа е лок., којшто можеше да ce употреби и 
во An 1, ако таму ce искажуваше локативски однос.

35. Уште појасно ce покажува абл. пад. однос кај формите 
pa-ki-ja-pi и e-ra-te-re-wa-pi во Јп 829. И другите имиња на места 
овде ce исто така во абл. Тоа ce гледа јасно од споредбата на овој 
натпис со Сп 608 и Vn 20, каде што ce јавуваат 9 исти имиња на 
места: pi-*82 (pi-sa2), me-ta-pa, pe-to-no, pa-ki-ja-, a-pu2-, a-ke-re-wa, 
e-ra-to, ka-ra-do-ro, ri-jo, co различни завршоци. Овие имиња ce 
повторени и во Јп 829, само со еден искључок што на седмо место 
овде доаѓа го-[и-]ѕо — Λουσοί (Аркадија), место e-ra-to (’Ελατός). 
Овие натписи ce многу характеристични зашто даваат можност 
јасно да ce видат разликите на падежите: лок. во Сп 608, (в. стр. 
19ѕ.), акуз. за правец во Vn 20 и абл. во Јп 829, не само од глаголот 
во уводната формула, туку и од самите завршоци на топонимите.

Vn 20 : Ο-a./5) e-pi-de-da-to pa-ra-we-wo56) wo-no57) 55

55) Под o-az веројатно ce крие o-[da\-a2. Покрај значењето „принос4*, 
одн. „данок“, што го најдоа Furumark и МДП (cf. ÊA V, 396), o-da-at може 
да означува и „роба, стока за продавање“.

66) Зборот pa-ra-we-wo не може да ce доведе во врска со πράος en. πρηΰς 
зашто оваа придавка не ce употребува никогаш за вкус, но co pa-ra-we-wo ce 
укажува на потеклото на виното ( wo-no), a со тоа ce одбележува и квалитетот 
(cf. Ιΐράμνειος οίνος A 639, κ 235). Pa-ra-we-wo e изгледа во врска со Φαραί 
(Месенија) cf. St. Byz. s. v. Судејќи no етниконот Φαραιεύς може да ce прет- 
положи дека зад -ai- имало F, инаку жителот ќе беше Φαρεύς, како Αίγεύς 
од Αίγαί.

67) Интересно е да ce одбележи дека во количината на угоените свињи 
(Сп 608) и распределеното вино има извесна пропорционалност. Така, местото
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ό< ^δα^>ΐα  έπιδέδαστοα *Φ:ζραΓή5ων Γοίνος 
Имињата што следуваат во овој натпис ce во алатив. Партикулата 
-de ce додава на акуз., кое ce гледа од примерите: e-ra-to-de, наспрема 
лок. e-ra-te-i, pa-ki-ja-na-de (=  *Σφ?.γιανάςδε), наспрема лок. pa-ki- 
ja-si, (cf. и pe-re-u-ro-na-de — Π λευρώ νάδε од An 1.

Смислата на Јп 82958) може лесно да ce разбере иако во 
уводната реченица среќаваме некои не наполно јасни зборови. 
Натписот претставува список на количини бронза што треба да 
ja дадат претставителите, старешините од поедини места: jo-do-so-si 
ko-re-te-re du-ma-te-qe | po-ro-ko-re-te-qe ka-ra-wi-po-ro-qe o-pi-su-ko-qe 
o-pi-ka-pe-e-we-qe\ ka-ko na-m-jo pa-ta-jo-i-qe e-ke-si-qe ai-ka-sa-ma =  
Q l δώσονσι *κορητήρες *δυμαρτές 9 ε προ-κορητήρές 9 ε κλαΡι-φοροί 
9ε *δπισυκοί 9 ε> δπισκαφεήΡές 9 ε χαλκόν νάΓιον π α λ τα ίο ιί 9 ε 
εγχεσ (σ )ί 9 ε α ίξμάνς.

Она што најмногу овде го привлекува нашето внимание ce 
топонимите. Треба прво да ce напомне дека покрај оние 9, одн. 8 
имиња што ce повторуваат и во Сп 608 и Vn 20, овде ce набројуваат 
и други 7, кои, судејќи по дажбите, не ce помалу важни од првите 
девет. Така, н. пр. za-ma-e-wi-ja и e-re<^-e^> ko-re-te треба да дадат 
дури и повеќе бронза59)· Спрема Ruipérez (Et. тус. стр. 105ѕ.), како 
и Docs. № 257, сите овие места ce во локатив. Gallavotti овде пра- 
вилно виде абл., но тој отиде во друга крајност кога и чисто да- 
тивски форми од уводната формула: e-ke-si-qe. pa-ta-jo-i-qe ги 
прогласи за аблативи60).

Покрај pa-ki-ja-pi =  *Σφαγιάμ-φι (cf. MDP, ЖА IX стр. 84), 
овде ce јавува уште една инстр.-абл. форма на -pi: e-ra-te-re-wa-pi — 
*Έλατρή^α-φι, веројатно во врска со Έλάτρια, Έλάτρεια, Теспр., 
Епир (cf. St. Byz. s. V. Έλάτρεια), но ова име можело да го носат и 
други места. Името е во плур., што ce гледа и од Јо 438,27, On 300,10: 
e-ra-te-re-wa-o ko-re-te =*Έλατρτ^άων *κορητήρ ген. плур. Името e 
изведено co “'/]f(j)a од етникот на -eus, којшто е документиран во 
e-ra-te-re-we (Ma 233,1).

Падежните завршоци во синг., особено од вокалските основи, 
вистина, не можат јасио да ce различат во ова писмо, но во плур. 
ce поарно диферендирани. Видовме дека лок.-дат. плур. од консон.

Pe-to-no, кое е должно да угои 6 свињи. најмногу од сите, добива и најмногу 
вино, 100 единици, додека местата што треба да угојат по 3 свињи: pi-sa2, me-ta-pa, 
e-ra-to — no 50; само a-ke-re-wa добива помалу,—30. Оние местапакшто гојат 
по 2 свињи: pa-ki-ja-, a-piu- no 35, ka-ra-do-ro 40 и ri-jo 20.

б8) Сите интерпретатори (Evid. 101; Docs. № 257; Pugl. Carr. o. c. 91; A. 
Furumark, Eranos 53, p. 49; C. Gall. Docum. p. 73; M. Ruipérez Et. myc. 105) ce 
согласуваат дека Jn 829 претставува список за реквизиција на бронза.

59) Во ra-wa-ra-ta , ra-u-ra-îi-ja (On 300,9) cf. ra-u-ra-ti-jo (Ad 664), ra-wa- 
ra-ti-jo (Cn 45,1) и др. можат лесно да ce изделат елементите λαύρα -}-суфиксот 
-nth- од предгрч. имиња на места.

€0) Cf. Docum. p. 73: „ko-re-te-re e porokoreteres. . .  darano bronzo (δώσουσι 
χαλκόν) nelle misure indicate per ciascuno, alio scopo di costruire suile navi una 
difesa (nawijon aïkasma) da coipi di spade e di lance (σπαθαίοις τε άγχεσαι τε in 
ablativo).
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осн. гласи на -si, a од вокалските на -o-i<^-oihi<f-oi-si и -a-i<f-a-si. 
Забележително е дека в о и м и њ а т а  н а  м е с т а ,  к а д е ш т о  
ce  ј а в у в а а т  з а в р ш о ц и т е  -si, -a-i и -o-i (.пок.), не  с е ј а в у в а  
з а в р ш о к о т  -pif)  cf. ЖА IX стр. 125ѕ. Тоа покажува дека тие 
означуваат два различни, добро диференцирани падежи кои, 
судејќи по нашиве натписи, никогаш не биле мешани. Ако завршо- 
кот -pi имал и локативско значење, бездруго ќе ce најдеше некој 
пример со овој завршок меѓу формите на -si, -a-i и -o-i. Фактот 
што нема такви форми говори дека т и е  ce  н а р о ч н о и з д в о -  
ј у в а н и ,  a н а с т а в к а т а  -pi в о  м и к е н с к о  в р е м е ,  
п о к р а ј  и н с т р . ,  и м а л а и а б л .  ф у н к ц и ј а .  И така, не 
е случајно што во Јп 829 наоѓамеpa-ki-ja-pi заедно со e-ra-te-re-wa-pi, 
a во Cn 608: pa-ki-ja-si покрај e-ra-te-i — Ελάτε i од ’Ελατός cf. Z 33.

Верно е дека завршокот -е од конс. осн. ce среќава и покрај 
формите на -pi како и покрај -si, но тоа не може да го оспори 
горното тврдење, зашто -е може да има неколку вредности. Кај 
именките од ѕ-осн. во синг., со искључок на едно до две места 
(веројатно писарска грешка), ce забележува и извесна разлика 
кога ce наоѓаат покрај овие два суфикса. Покрај формите на -pi 
имињата од ѕ-осн. ce јавуваат со завршок -е-е, a покрај -si и таму 
каде што ce среќава локативска смисла, — на -e-i =  -e(s)i. Така 
н. пр. îi-mi-to а-ке-е го среќаваме во Јп 829, 13; Ma 123, 1 и Na 361. 
Ma и Na-серијата, како и Јп 829, ce однесуваат за дажби од поедини 
места и овде ce среќаваат форми на -pi, значи топонимите означуваат 
абл. однос. L. Palmer {Tr. Ph. Soc. 1954 стр. 48) го објасни t. а-ке-е 
како Themi{s)îos agei, лок. синг., што е примено и во Docs. (cf. стр. 
149). Меѓутоа локативот îi-mi-to a-ke-i е документиран во An 661,10. 
Оваа форма (на -e-i) ce наоѓа во иста положба како и другите имиња 
на места што означуваат седиште на командантот (cf. Oka-Tafeln, 
5, 7). Во иста положба е и e-ra-te-i покрај pa-ki-ja-si во Сп 608.

Само во Јп 829 ce забележува една недоследност. Во 19. ред 
очекуваме е-ге-е од Έλος, но овде формата гласи e-re-i. Bo PT II 
стр. 98 крајното -i е одбележено како несигурно, но од фотогра- 
фијата, a уште повеќе од аутоисија, може да ce види дека i-το не е 
спорно. Тоа ие значи дека e -i тука на своето место. Тоа е сигурно 
грешка на писарот кому можело вниманието да му ослабне при 
крајот, откако напишал (одн. нацртал) 18 редови на не баш многу 
удобен материјал за пишување. Дека вниманието му било ослаб- 
нато при пишувањето на последните редови ce гледа и од фактот 
што од 15. ред надолу тој заборава да ja одбележи идеограмата 
за бакар во редицата на po-ro-ko-re-te-re. Сметаме дека топонимот 
во 19. р. треба да гласи e-re-e, a не e-re-i.

Формата е-ге-е покрај po-ro-ko-re-te ce јавува и во Јо 438,19,[2], 
каде што ce спомнуваат некои места како и во Јп 829: ro-u-so, pa-ki- 
ja-ni[-ja, а-риг-ја, e-ra-te-re-wa-o, ti-mi-ti-ja, само што алтернираат: 6

6l) За *34-to-pi во Vn 130, покрај некои локативски форми. cf. бел. 46, 
р. 125, ZA  IX (1959).
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ген. плур., етник и кос падеж што, веројатно, означува потекло. 
Bo An 724,4 е-ге-е е глагол: έλέει или έλέεν, a во Хп 442 не може да 
ce определи падежната вредност, зашто е натписот многу оштетен.

Има и други форми на -е-е во натписи, одн. серии каде што 
ja среќаваме наставката-р/ или од други елементи ce подразбира абл. 
смисла: ne-de-we-e62) (Сп 595, 3), покрај e-ra-te-re-wa-pi; qe-re-me-e, 
веројатно од *Βλέμοςβ3) или *Βρέμος (Na 540); te-se-e (Na 531), кое e, 
можеби, во врска co NP te-se-u (En 74, 5; Eo 276, 4); po-ti-ja-ke-e (An 
298,2; -610,11) cf. ti-mi-to a-ke-e. Можеби истиот однос ce содржи и 
во ке-е (Аа 93; Ad 295) и сложенките од него: а-ре-ке-е (Јп431, 16), 
етник a-pe-ke-i-jo (Јп 431, 1), ka-ro-ke-e (An 207, 16), но идентифика- 
цијата на овој збор е проблематична. Сомнителни ce и re-si-we-i и 
а-ѕе-е во An 18, 4. Од кноските топоними такво алтернирање на 
завршокот покажува *56-ko-we-e (Dx 794,2) n*56-ko-we-i (Dm 5181; 
Dn 1093,2), покрај *56-ko-we (Db, De. и т. н.) ном.

36. Судејќи no ku-te-re-u-pi,po-ra-pi, pa-ki-ja-pi, e-ra-te-re-wa-pi, 
како и врз основа на реченото за развојот на наставката -φι, може 
да ce закључи дека и с и т е  д р у г и  ф о р м и  н a -pi о д т ο π о- 
н и м и т е  ce  и с т о  т а к а  с о  а б л .  з н а ч е њ е .  Вистина, 
натписите каде што ги среќаваме нив не содржат подолги реченици 
со глаголски форми, од кои би можело појасно да ce види нивната 
абл. смисла, но сепак и овде има белези од кои ce подразбира таква 
смисла. Натписите со вакви форми припаѓаат во најголем број 
случаи на серии што ce однесуваат до некакви дажби од некои места, 
како Na-(cf. 262, 296, 523, 530, 924, 1009), Ма-(221) и др., каде што 
ce среќавааг изразите: a-pu-do-si — άπόδοσις, o-u-di-do-si — ού δίδονσ', 
a-ne-ta — άνετά , e-re-u-te-ra =  ελεύθερα, o-pe-ro — οφειλών и сл. 
Освен тоа формите на -pi ce употребуваат често покрај имиња на 
лица и го покажуваат нивното потекло, како An, Сп и др. серии.

Идентификацијата на некои од овие имиња не е лесна, но 
повеќето имаат грчка етимологија.

A-pa-re-u-pi (Сп 286, 1; -643,1 ;[-719,10]) е во врска co NP 
Άφαρεύς (cf. HM, Et. myc. стр. 94; M. Lejeune, o. c. 174, 210).

A-sa-pi(Na 523) cf. Ά σ έ α  (Аркадија) (St. Byz. s. v.) или *Ά λσαια 
за ’Αλέα (Plut. Cleom. 7) Аркад., и Ά σ α ί село кај Коринт(ЅЕ Byz. s. v.).

A-we-u-pi (An 172, 8, 9), cf. ’Άλος* πόλις Ά χα ’έας, καί Φθιώτι
δας, τό έθν. άλεύς (St. Byz. s. ν.) може би од *άλΓεύς или Άρε ία 
’Apfa-(cf. Pape—Benseler. o. c. s. v.), слично ВГ, Suppl, стр. 44.

6a) Умесна e забелешката на M. Lejeune, {Mémoires p. 262) дека имало 
пилско име наместо ΝεδΓοντ- (An 661, 13; Cn 4,6), едно ΝεδΓε(σ)- (Cn 595, 3: 
ne-de-we-e) и едно ΝεδΓα, чиј етник на -ta станал име (cf. ne-da-wa-ta Jo 438,7). 
Потврда за алтернирањето на вокалот може да ce најде во имињата на реките: 
Νέδίον југоист. Месенија, Νέδη североист. Месенија. Cf. за истото Н. Mühl. 
Oka-Tafeln, p. 25 и B. Георгиев, Flußnamen p. 34s.

63) Одвај *Θερμέει (дат.-лок.) или *Θέρμεες (етник) од θέρμος, н. θερμός 
(В. Г., Suppl, р. 69), поради графијата и формата на NL изведена од придавката 
θερ-μο-,—-поскоро *βλέμος „грамадасе cf. βλεμεαίνω „се кревам на големос‘, 
„пркосамс% άβλεμής „бессилен‘с, како μενεαίνω покрај μένος (cf. Frisk. Gr. et. Wb. 
s. V.) ИЛИ Βρέμος cf. Βρέμων NP.
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Da-we-u-pi (Сп 485, 1—8; -925, 1—3). ВГ, Lex. ѕ. ν.: *ΔαΓεΰ- 
φι(?) (δαδούχος); поверојатно етник од da-wo cf. стр. 67.

Da-ka-ja-pi (Gn 720.1)??
E-ra-te-re-wa-pi (в. стр. 63).
E-ru-ta-ra-pi (стр. 28, 59).
I-na-pi (An 5,8) заедно со формите i-na-ni-ja^) и i-na-ne (An 

18,7) е адекватно на pa-ki-ja-pi, pa-ki-ja-ni-ja и pa-ki-ja-ne. Кај Суида 
има одбележено ~Ινα· δνομα πόλεως, од кое можел да биде изведен 
етникот *’ϊνανες, како и *Σφαγιανες од Σφαγία(ι), Δυμανες од Δύμη etc. 
Само чудна е плуралската форма i-na-ne во An 18,7 покрај идео 
грама на маж 1. I-na-pi =  *Ίναμ-φι како pa-ki-ja-pi =  *Σφαγιαμ-φ&. 
Inanija e придавска форма од ж. р. (синг. или плур.) и ср. р. плур., 
изведена од етникот Ίνανες. За паралелите со pa-ki-ja-ni-ja в. MDP, 
ЖА IX стр. 84.

Ka-ta-ra-pi (в. бел. 47 стр. 126 ЖА IX) =  Κάτρα-φι.
Ku-te-re-u-pi =  χυτρεΰ-φι; в. rope. стр. 58s.
Ma-ro-pi =  *Μαλωμ-φι в. бел. 38. стр. 121 ЖА IX.
mo-ro-ko-wo-wo-pi в. rope стр. 26 бел. 7.
Mu-ta-pi =  Μύρτα-φι Μύρτα, -at, cf. Μύρτος (ΒΓ, Lex. s. ν.) 

e  mu-te-we (Ub 1318,7) =  ΜυρτήΓει (MDP, ЖА IX, стр. 252.
Pa-na-pi(Cn45, 10), cf. Ф^а(Етолија), nnnOavai (St. Byz. s. v.).
Po-to-ro-wa-pi (Aa 76; Ad 678; La 623) *Ποντο-ρροΓα-φι, ΒΓ, 

Suppi, стр. 68.
Ra-i-pi (Na 530) =  *Λαιδ-φι, cf. Λα град во Лаконија (St. Byz. 

s. v.) и Λάας (B 585) од ^/aw^-^>Aa(f)a-<^Xäc (MDP, ЖА IX стр. 172;) 
Придавката га-е-ја — *λαεία, -ra-i-ja (ai-ko-ra-i-ja, =  Αίγολάϊα, 
o-pi-ra-i-ja — ^όπι-λάϊα и др.) ce јавува овде без F.

Ri-sa-pi (Na 924)=Λίσσα-φι, cf. Λίσσα место во Крит и Αίσαι 
во Трак. (Р.—Benseler, о. с. s. ν.).

Wa-a.rte-pi (Na 1009) =  wa-a-te-u-pi (M. Lejeune, o. c. стр. 143).
*34-to-pi (Vn 130,1). Поради разликата во читањето на знакот 

*34 постојат и различни толкувања на овој збор.
Во фрагментот ]-i-pi (Сп 595,6) веројатно ce содржи ra-i-pi, 

a ]-ni-pi (Cn 962,2) тешко може да ce доведе во врска со било кој 
топоним.

37. Во врска со топонимите ce јавуваат два основни проблема:
а) нивната идентификација и локализација на мапа и б) определу- 
вање падежниот однос и востановување синтактичката врска со 
останатиот текст од натписот.

Ce претполага дека местата спомнати во кноските плочки ce 
наоѓале на територијата од Крит, наречен έκατόμπολίς B 649s., a оние 
спомнати во пилските — некаде во југозападниот дел од Пело- 
понез. Кога ќе ce јави некое име на пооддалечено место од Месенија,

в4) Неосновано е мнението на ЈТурје (Eimomia I, р. 48) дека e i-na-pi лично 
име, a i-na-ni-ja (ЛКМГ  р. 347s, Eimomia I р. 46) =  έναρνία „загон длл овец, 
Schafhirt'*. I-na-pi е паралелно на mu-ta-pi, a i-na-ni-ja на a-si-ja-ti-ja (Ae 134), во 
двата случаја NL.
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како е-ко-те-по =  Ερχόμενός (Аркад.), или дури ko-ri-to =  Κόρινθος 
и др., авторите на Docs. изразуваат длабоко сомнение дека е во 
прашање токму тоа место.

Иако најголемиот број од спомнатите места во пилските 
плочки треба да ce бара во Месенија и нејзиното соседство, сепак 
не може да ce одрече дека ce среќаваат места од целата територија 
на Пелогхонез,65) па дури и од соседните острови. Овде ce спомнува 
и А м н и с о с  (веројатно од Крит) и етникони од уште поодда- 
лечени места. Од поемите на Хом., при cè што ce овие дефини- 
тивно оформени околу 4 века подоцна, ce гледа дека Ахејците 
имале широки врски со други градови и земји. Познато е дека 
борците, враќајќи ce од воените походи, си носеле од далечни места 
скапоцени предмети и робинки. Такви предмети ce спомнуваат и 
во нашиве плочки коишто ce од времето непосредно по Тројан- 
ската војна. Тие ce бележени спрема местото, од каде што ce доне- 
сени, најчесто со етникони. Важно е да ce напомне дека од најодда- 
леченитеместаовдесејавуваатсамо етниконите, како: ra-mi-ni-ja =  
*Λαμνιαι (Λήμνος), ki-ni-di-ja =Κνι8ίαι (Κνίδος), mi-ra-ti-ja =  Μιλατίαι 
(од Крит), za-ku-si-ja од островот Ζάκυνθος.

Во кноските плочки исто така ce спомнуваат места, не само 
од целата територија на Крит66) (од Кидонија до Итанос), туку и 
надвор од Крит. За некаква таласократија на Крит не може да 
станува ни збор во времето непосредно пред пропаста на кноскиот 
дворец, но врските со некои места надвор од Крит не биле преки- 
нати, како што може да ce види од споменувањето на следниве 
имиња на места: sa-pa-ka-îe-ri-ja (Dl 943), спрема Sittig (cf. Docs. 
стр. 147) — Σφακτηρία, ra-ma-na-de (Fh 353) cf. Φαμνοΰς, da-wo= 
Δήλος, u-ru-pi-ja[ (X 392) cf. PY u-ru-pi-ja-jo етн. од Ύλυμπία =  
’Ολυμπία и т. н.

Претпоставката на Υ.—С. дека, речиси, сите имиња на места 
ce во лок. -дат. (в. стр. 23) им дава повод да ce однесуваат скептично 
кон секое име на место што ce наоѓа подалеку од Месенија и Крит. 
Но ако ce допушти дека топонимите ce наоѓаат и во абл. падежен 
однос, тогаш далечината на местата не претставува никаков 
проблем.

Идентификацијата на повеќето од спомнатите места, особено 
во пилските плочки е отежнато поради тоа што ни е недоволно 
позната географијата на Месенија и од подоцнешно време, a второ 
што често во текот на историјата населените места биле уништу- 
вани, напуштани, a нивните имиња или изменувани или заборавани

65) И покрај тоа што можело повеќе места да носат исто име, зашто со 
миграциите на луѓето од едно место на друго, често ce пренесувало и името на 
нивното родно место.

в6) V·—С. {Docs. р. 14бѕ.) наоележија 52 имиња на места од кноските 
плочки» од кои само 12 локализираа на мапата: Amnisos, Aptara (Aptera), 
Dikte, Inatos, Itanos, Knosos, Kydonia, Lato, Lyktos, Phaistos, Setaia, Tylisos. K o h  
овиеби можеле да ce додадат и следниве топоними e-te-wa, веројатно Ή τεία , 
hu-ta-to, ku-ta-i-tô—KuTUÏQv, su-ki-ri-ta *  Συβρίτα, ka-ta-ra-ijpi »  Κάτρη.
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Но, независно од тоа едно е, сепак, јасно. Т о п о н и м и т е ,  с п  ом-. 
н а т и  в о  о в и е  п л о ч к и ,  ce н а о ѓ а а т  во  р а з л и ч н и  
п а д е ж н и  о д н о с и .  Спрема содржината на натписиве кои 
набројуваат: а) дажби од некои места и лица, како и происход 
на некои лица, b) лица или предмети при некои места и с) испра- 
ќање на некаква стока, одн. одење на некои лица во извесни места, 
природно е дека и топонимите ќе бидат во соодветните падежи: 
а) „аблатив“, b) локатив и с) алатив.

38. Во списоците на топонимите, каде што ce претполага 
абл. однос, покрај формите на -pi, можат да ce изделат следниве 
завршоци: -a (a-ke-re-wa, a-si-ja-ti-ja, me-ta-pa, pi-sa2, ra-wa-ra-ti-ja, 
ro-o-wa и др.), -о (ka-ra-do-ro, pe-to-no, ri-jo и др.), -e (a-po-ne-we, 
a-pu2-we и др.), -e-e (ti-mi-to a-ke-e, ne-de-we-e и др.; за e-re-i, Jn 829, 19, 
установивме дека е грешка место е-ге-е, в. стр.^64). Завршокот -а 
во ова писмо може да означува во синг. ном. -а, ген. -cis, дат. -Ei, 
ак. -an, вок. -a, лок. -ai, инстр. -Е, во плур. ном. -ai, ак. -am; во -о 
можат да ce содржат наставките за синг.: ном. -оѕ, дат. -ôi, ак. -on, 
абл. -ö(d), инстр. -Ô, лок. -oi, плур. ном. -oi, ген. -on, ак. -опѕ, инстр. 
-ois, дуал ном.-ак. м. и ж. р. -Ö; завршокот -е може да биде: дат.-лок. 
-ei, инстр. -е, ном. плур. -es.

Врз основа на петрефактите од абл. во клас. грч. ние уста- 
новивме (cf. ЖА VI (1956) стр. 328ѕ.) дека во микенско време бил 
уште жив абл. во о-основите на -ö(d); во завршокот -а уште по- 
рано беше откриен (cf. МДП, ЖА V, стр. 338) еден ген.-абл. на 
-as со ИЕ контракција од -а+еѕ (cf. Schwyz, о. с. 554), a во -е прет- 
положивме чиста абл. наставка -es, cf. Δι-εσ-κουριάδεω, покрај -os 
за ген. (в. rope стр. 44). Со оглед на тоа што е ген. наставка доста 
млада, видовме (Le.) дека наставката: -os, -es, -ѕ, изгледа, првобитно 
била само аблативска, па постепено била пренесувана и на ген. 
Во тој преоден период веројатно cè уште ce разликувала ген. од 
абл. наставка. Таа разлика можела да ce изрази со различната 
аблаутна степен на истата наставка, но тоа не може да ce види од 
ст. инд. којшто ги изедначил вокалите о и е со а. Во лат. пак, вистина, 
ce јавуваат и двете форми (-es и -оѕ) за ген. (cf. Аро/теѕ, Veneres, 
Salutes, CIL P, 37, 451, 450, покрај Dio vos CIL P 360), но таму абл. 
од сите деклинации ce повел no -o(d) формите. Таа разлика, доколку 
ja имало, може да ce покаже јасно само во грчкиот, којшто нај- 
добро ги пази ИЕ вокали. Примерот do-po-ta (Τη 361, r. 5) = *doms- 
potEs (cf. Does. стр. 289), покрај *dems- (δόμος, ст. инд. dämpati-) 
или од dms-, dos-potEs, покажува дека во микенскиот ce јавува реду- 
цираната степен од абл.-ген. наставка

Иако во микенските натписи со ова примитивно писмо нема 
сигурен, формален доказ од старите абл. наставки, немаме основание 
ни да го негираме нивното присуство, зашто во ова писмо не можат 
да ce покажат характеристичните одлики на тие наставки. Д a л и 
в о  м и к е н с к и о т  у ш т е  c e  п а з е л о  к р а ј н о т о  -d 
о д  а б л .  н а с т а в к а  в о  о - о с н о в и т е ,  не  м о ж е  д а
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c e  в и д и  о д  п и с м о в о  к о е  б е л е ж и  с а м о  о т в о -  
р е н и  с л о г о в и .  Н о  ф о р м и т е  о д  т и п о т  н а  άλλοδαπός 
(в. стр. 40ѕ.) у к а ж у в а а т  д е к а  м о ж е  и д а  ce  о ч е к у в а .  
Д у р и  и а к о  н е м а л о  а к т и в н и  а б л .  ф о р м и  в о  
м и к е н с к и о т ,  с е к а к о  и м а л о  п о в е ќ е  о с т а т о ц и  
о д  нив ,  о т к о л к у  в о  п о д о ц н е ш н и о т  г р ч к и.

Но, кога ce разгледуваат формите на микенскиот грчки, треба 
на прво место да го имаме пред очи аркадо-кипарскиот дијалект, 
којшто ce смета за директен наследник на микенскиот. Горе (стр. 
49ѕ.) видовме дека таму ce среќаваат инстр. форми со абл. функција 
како и во италските дијалекти. Подоцна и инстр. ce изедначил со 
дат.-лок. Судејќи по фактот што абл. предлози έκ, ές, άπό, παρό ce 
употребуваат со „дат.“ , општопримено беше мнението дека дат. ja 
презел абл. функција, но за развојниот пат на аркад. „дат.“ не 
можеше ништо сигурно да ce каже. Дури кога ќе ce јавеа и чисти 
инстр.-абл. форми со овие предлози, ce полагаа големи усилби 
да ce покажат тие како дативи (cf. за έπέ Fépyô 1. с.). Микенскиот 
фрла нова светлина и на ова прашање. Многубројните инстр.-абл. 
форми во плур. на -pi даваат основание да ce допушти дека и во 
синг. инстр. ja има преземено абл. функција по аналогија од плур. 
И од формална страна можело многу лесно да дојде до едначење 
меѓу абл. и инстр. во о-основите. Ако крајното -d од абл. наставка 
исчезнувало, тогаш, навистина, наставките на инстр. и абл. по 
ништо не ce разликувале. Во плур. пак на овие основи наставката 
-öis (в. стр. 30) можела исто така да ja преземе абл. функција не 
само по аналогија на φι-формите од I и III декл., ами и од синг., 
каде што поради фонетски причини тоа едначење можело да стане 
иешто порано. И така, с о п о г о л е м а  с т е п е н  н а  в е р о -  
ј а т н о с т  м о ж е  д а  ce  з а к љ у ч и  д е к а  з а в р ш о ц и т е  
-а, -о и -е, в о н а т п и с и т е ,  к а д е  ш т о  п р и з л е г у в а  
а б л .  с м и с л а  ce  в с у ш н о с т  и н с т р .  н а с т а в к и :  

-5 и -е, с о a б л. з н a ч е њ е.
Претпоставката за синкретизмот на абл. со инстр. ние ja 

искажавме накратко во ЖА IX (1959) стр. 127. Едновремено F. 
Householder (Glotta 38 стр. 8 и Е. Risch {Mus. Heb. 16 стр. 220)66а), ja 
изнесоа истата теза. Дека е ова најлогичното решение на прашањето 
за абл. во микенскиот и аркад.-кип. дијалект ќе видиме долу и 
од употребата на предлогот ра-го во овие натписи. Врз основа на 
тоа може да ce подвлече дека в о  м и к е н с к и о т  в е ќ е  б и л а  
и з в р ш е н а  ф у з и ј а т а  н а  а б л .  с о  и н с т р . ,  к а к о  в о  
п л у р .  т а к а  и в о  с инг . ,  н о  с е п а к  и м а ј ќ и  j a  п р е д -  
в и д  с т а р о с т а  н а  о в о ј  д и ј а л е к т ,  не  т р е б а  д а  
ce  и с к љ у ч и  и м о ж н о с т а  д е к а  с è у ш т е  и м а л о  
и с т а р и  абл .  ф о р м и ,  о д  к о и  и м а  о с т а н а т о  пе тре *  
ф а к т и и в о к л а с .  г р ч к и .

вва) Е. Risch ги искажал овие мисли уште порано во едно писмо од 31-V-1957 
до Ј. Chadwick. 6

6 Абл.? инстр. и лок.
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39. Штом во завршоците: -а, -о, -е можат да ce кријат не- 
колку пад. наставки, ce наметнува прашањето: п о  ш т о  ќ е  ce  
п о з н а е  а б л .  п а д е ж е н  о д н о с ?

Прво, тука треба да ce има предвид текстот на натписот. 
Ако ce содржи во него глагол што искажува абл. смисла. н. пр* 
άπεΐναι (cf. An 724,1), природно е да ce очекува таков однос и во 
топонимот. Но бидејќи во повеќето од овие натписи, пишувани со 
„телеграфски“ стил, отсуствува глаголот, не останува ништо друго 
освен аналогијата со другите топоними кои покажуваат поголемо 
диференцирање во завршокот, н. пр. -е-е, наспрема -e-i во синг. 
од еѕ-осн. и -pi, наспрема -si, -a-i и -o-i во плур. Ce претпо- 
лага дека имињата на места од еден натпис ce во ист падеж. Покрај 
локативските форми не доаѓаат аблативски, освен ако не ce иска- 
жуваат некаде посложени односи (cf. Н. Mühl., Oka-Tafeln, стр. 2, 
23ѕ.). Во случаите, каде што имаме куси натписи кои ce состојат 
само од еден ред, или содржат само еден топоним, до извесна степен 
ни помага шаблонизираното предавање на содржината во другите 
слични натписи. Помали или поголеми групи натписи, носители 
на една иста идеограма, на сличен начин ja искажуваат мислата 
и образуваат одделни серии. Во сериите што ce однесуваат за дажби 
(в. стр. 65), топонимите ce обично во абл. или ном. Така од 60 топо- 
ними во Na-серијата ниеден не покажува знак дека е во лок., a ce 
среќаваат 7 форми на -pi и 3 на -е-е. Но има и еден ном. e-ri-no-wo 
(Na 106) cf. Έρινοΰς, ген. на -wo-to (Eq 313, 3) и лок., одн. (инстр.-) 
абл. на -wo-te (An 427, 1 ; Cn 4, 5; Μη 456,8).

Наместа изгледа дека има недоследност во падежите на 
топонимите од еден ист натпис. Така во Νη 228 покрај (инстр.)-абл. 
po-ra-pi би требало и другите имиња да бидат во ист падеж. Но во 
4 ред, ри2-га2-а-ке-ге-и ==*Φυλια~ακρεύς е очебијно во ном. синг. Зад 
уводната реченица на Νη 228: o-o-pe-ro-si ri-no o-pe-ro =  οί οφέλλονσι 
λινόν δφειλος, може да следува и ном. и абл. на должниците и 
затоа не е чудно што дошло овде до мешање на овие два падежа. 
Неоспорно е прав М. Lejeune (Et. тус. стр. 146) кога наоѓа дека 
во микенскиве натписи често ce употребува и еден неопределен 
падеж. т. н. „nominatif de rubrique“ . Ho сепак треба да ce признае 
дека не само во одделните натписи, ами и во некои цели серии 
преовладува еден падежен однос. Така во Na-, Ma- и др. слични 
серии на дажби, завршоците: -а, -о и -е ќе имаат (инстр.-) абл. 
вредност.

Топонимите од целата серија можат да бидат во еден 
падеж, но не мораат. Сериите ce определени главно спрема идео- 
грамата, a содржината на текстот може да ce однесува за разни 
работи. Особено е комплицирана Cn-серијата од Пил. Судејќи 
по изразите о-ре-го (Сп 4,1 и 595.1) и а-ко-га (Сп 453; -655) =  άγορά од 
άγείρω „собирање“ (овци), може да ce закључи дека овде иманатписи 
што бележат дажби на домашни животни од поедини места. Тоа 
може да ce види и од округлите бројки по 100 и 50 во соодветната 
серија од Кнос. Јасно е дека тоа не ce природни бројки на состој-
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бата и дека не ce сите натписи инвентарни списоци. Во оваа серија 
ce јавуваат и локативски форми во Сп 608, -202, -254, -328, -441, -599, 
но има и јасни инстр.-аблативски форми на -pi (ce среќаваат 35 
примери од 7 форми и 2 фрагмента) и -е-е. Сепак нема основание 
да ce сметаат сите натписи, каде што ce среќаваат топоними во 
инстр.-абл., дека означуваат даноци во натура. Само во врска со 
Ma-ro-pi ce набројуваат 3.250 овни и 550 овци. Оваа сума изгледа 
доста голема, за да биде данок. Аблативските форми овде треба 
да ce разберат поинаку. Покрај топонимите на -pi, речиси, редовно 
ce јавува и лично име — на овчарот или стопанот на овците — и 
сосема е природно овие форми да ce разберат како abi. originis. 
И од подоцнешните натписи ce гледа дека личните имиња ce прн- 
дружени од NL во ген.-абл.

За определување падежниот однос на топонимите од пер- 
соналните, А-серии, особено спомагаат етниконите кои алтерни- 
раат со топоними.

40. Во класичниот грч. ce познати шест различни начини за 
образување етникони. Најчест е суфиксот -ιος и -αιος67) cf. Σικυώνιος 
од Σικυών, ’Αθηναίος, потоа -ευς, Μαντινεύς од Μαντίνεια, -κος, Με- 
γαρικός Μεγαρικόν, -της (-ατης, -ητης, -ιτης, -ωτης) Τεγεάτης, Αι- 
γινήτης, ’Αβδηρίτης, ’Ιταλιώτης, (за ж. ρ. -τις, -τιδος, πολΐτις наспрема 
πολίτης,), -ανος, (-ηνος, -ινος), Σαρδιανός, Περγαμηνός, Βυζαντινός.

Покрај овие ce среќаваат и етникони на -νες, Αινιανες и -ντες, 
^Αβαντες и др. со елементот -ντ-, кои спрема Schwyz, (о. с. I стр. 526, 
78, 487) ce од предгрчко, илирско потекло.

Во микенските натписи ги среќаваме сите спомнати форманси 
освен -κος и -νος.

Суфиксот 4оѕ, којшто е наследен од ИЕ јаз. (cf. Chantraine, 
Form. стр. 33s., Buck, Comp. Gramm, стр. 147) e најпродуктивен 
како кај Хом. така и во мик. натписи. Етниконите со овој суфикс 
во микенскиот ce околу три и пол пати повеќе од етниконите со 
сите други суфикси. Во завршокот 4-јо\ 4-ja Ј. Sundwall уште во 
1948 (cf. AJA 52 стр. 31 Is.) виде дека ce крие придавска форма и дека 
означува некаква припадност. Со овој суфикс ce образувани етни- 
кони и од основи на -νθ- ko-ri-si-jo/ja од ko-ri-to — Κόρινθος, za-ku- 
si-ja (Sa 751 и др. од Ζάκυνθος, со типичната за југоисточните грч. 
дијалекти промена на t пред i во ^68). Ќе спомнеме само неколку 
од многубројните примери на -i-jo: a-mi-ni-si-jo ~·Άμνίσιος, di-ka4a-jo

e7) Buck, {Comp. Gramm, p. 318) смета дека суфиксот -αιος е, можеби, 
од лок. синг. -ai-\-io. Формата παλαιός (па по аналогија од неа и γεροαός, како и 
οικείος, лок. οικεΐ), говори во прилог на ова мнение. Но со наставката -aios ce 
образувани етникони и од топоними во plurale tantum, како ’Αθηναίος од 
Άθήναι, Θηβαίος од Θήβαι и др., чиј лок. не гласи на -ai. Суфиксот -aios е всуш- 
ност истиот суфикс -ios, додаден на целата основа од именките на -a-, a 
потоа тематскиот вокал, заедно со -ios обопштен и целиот форманс пренесен 
и на други основи.

6#) За асибилизацијата на во микенскиот cf. Docs. p. 73.

6*
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=  Δίκταιος од Δίκτη, ra-su-ti-jo =  *Λασύνθιος, ru-ki-ti-jo =  Αύκτιος, 
tu-ri-si-jo —Τυλίσιος, u-ta-ni-jo —Ύτάνιος, da-mi-ni-jo =  cf. Έπίδαμνος, 
mi-ra-ti-ja-o =  Μιλατιάων, ro-u-si-jo =  Αούσιοι и т. н.

-еиѕ бил првобитно суфикс за номина agentis, потоа означува 
занимања, деми и етникони, a ce среќава и во еден мал број апела- 
тива кои означуваат потекло: τοκεύς, γονεύς, οίκεύς. И овој суфикс 
е многу чест во микенскиот кај личните имиња и занимањата, но 
од етниконите во синг. ce јавуваат само: е-ко-те-пе-и (Nn 831) 
(поточно е-ро-те-пе-и, но ср. о-ко-те-пе-и Еа 780) =  Έρχομενεύς, 
e-re-e-u (Nn 831.4) — Έλεεύς, покрај ген. синг. e-re-e-wo (Na 284) и 
ном. плур. e-re-e-we (An 723Д) и wo-we-u (Ad 142)

Спрема Risch (Mus. Helv. 14 стр. 66, 74) суфиксот -της e 
млад, зашто кај Хом. тој не ce јавува, но во микенските натписи 
среќаваме форми и од него: i-wa-si-jo-ta (Сп 3, 6) cf. "Ίασον’'Αργος 
(σ 246), e-ko-me-na-ta-o (An 218, 11), значи покрај Έρχομενεύς имало 
и Έρχομενάτης, понатаму: ne-da-wa-ta (Jo 438,7; An 657, 6), di-wi-ja-ta 
(Nn 228, 4) покрај di-wi-je-u (An 656, 9) =  Διεύς и во плур. di-wi-je-we 
(Es passim).

Посебно овде би можело да ce спомене ka-pa-ra -de (Аа 788, 
An 292, 2) и ka-pa-ra-do (Ad 679) ген. плур. ж. р.

Во микенскиот ce среќава и формансот -ανες, којшто не 
е продуктивен во класично грчкиот, cf. а-ри2-ка-пе (An 656, 13; -657, 
13) од а-ри -ка (An 656, 20), i-na-ne (An 18, 7), pa-ki-ja-ne (Vn 19,4; Xc 
113, 1), re-ka-ta-ne (An 207, 8) и др.

Етниконите ce всушност изведени од топоними придавки, 
кои, како и патронимиците6®), означуваат потекло. Нивното зна- 
чење, навистина е доста широко, но во извесна смисла искажуваат 
и абл. однос. Тоа ce гледа од фактот што абл. адвербијални форми 
на -θεν ги заменуваат понекогаш етниконите од оние имиња на 
места, од кои нема или не можат да ce образуваат етникони, 
како што нагласува St. Byz. ѕ. ν. Βατή* B., δήμος τής Αίγηίδος φυλής. 
Το έθνικον έπιρρηματικώς Βατήθεν. ού δ ε ι  γά ρ  έν π α σ ι  τό 
εθνικόν ζητεΐν, άλλ’ ή тс7> Ιίαρρήματι χρήσθαι, ώς επί των δήμων, 
ή τή γενική μετά προθέσεως ή τω άναλόγω ή τω συνήθει τής χώρας 
τά τοπικά δήλα . . . s. ν. Καβασσός, ’Ό α и. др. Затоа Ventris и Chad
wick сосема оправдано нив ги преведуваат со „from“.

E. Risch (Atti del 2° Colloquio p. 51) наоѓа дека етниконите 
имаат локативско значење: me-ta-pi-o ke-ki-de = les k. de Metapa = les 
k. qui sont à Metapa. За некои етникони, навистина може да ce 
допушти и ваква смисла, но сепак основното значење останува 
ген.-аблативско. Би било бесмислено да ce бара локативско значење 
во ki-ni-di-ja, ra-mi-ni-ja и др. етникони, изведени од места далеку 69

69) Во еолскиот дијал. ce употребува патронимик-придавка наместо 
ген. синг. од татковото име (cf. Buck, Gr. Dial. p. 134s., 147): Τελαμώνιος Αίας 
лезб. Μέλαγχρος Πιθώνείος, тес. Σύχουν ’Αντςγόνειος беот. Θεόπομπος Όλυμ- 
πίχίος etc,
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од Пил, зашто лицата, означени со овие етникони ce наоѓаат во 
Иил, a не во Книд, Лемнос и др. (в. стр. 19).

Имињата на места што доаѓаат во иста позиција како и 
етниконите, означуваат исто така потекло. Ова значење особено 
јасно ce гледа од алтернирањето на етникони со топонимите, од 
кои ce изведени тие, како н. пр.: o-wi-ti-ni-o o-ka-ra3 (An 657, 6) со 
о-ка-га o-m-to-no (An 657, 13); ku-pa-ri-si-jo ke-ki-de (An 657, 10) 
co [ku]-pa-ri-so ke-ki-de (Na514), u-ru-pi-ja-jo o-ru-ma-si-ja-jo (An 519,12) 
co o-ru-ma-to u-ru-pi-ja-jo (Cn 3, 6); pa-i-t-i-ja (KN Ak 828) co pa-i]-to 
(Ak 627, 1) и T. h . Заборовите o-ka-ra, одн. o-ka-ra3,, u-ru-pi-ja-jo и 
ke-ki-de означуваат групи луѓе како што установија Н. Mühlestein 
(Die Oka-Tafeln, стр. 21) π Risch (о. с. стр. 341s.) a е т н и к о н и т е ,  
к а к о  и т о п о н и м и т е  п о к р а ј  н и в  п о к а ж у в а а т  
о д  к а д е  ce  тие .  Т о п о н и м о т  в о  т о ј  с л у ч а ј  не  
м о ж е  д а  б и д е  в о  д р у г  п а д е ж  о с в е н  а б л .

Слично алтернирање ce забележува и меѓу форми на -pi и 
етникони: pa-ki-ja-ni-jo ko-re-îe-ri (On 300, 3, со реконструкцијата 
на МДП cf. ЖА IX стр. 84) и pa-ki-ja-pi ko-re-te (Jn 829, 7), т. e. 
„на сфагијанскиот коретер“ (му ce даваат) овчи кожи 3 и „коретерот 
од Сфагија“ дава бронза (толку и толку). П о с л е д н и о в  п р и -  
м е р у ш т е  е д н а ш  j a  п о т в р д у в а  а б л а т и в с к а т а  
в р е д н о с т  н а  н а с т а в к а т а  -р/ к а ј  т о п о н и м и т е .

Важно е да ce спомене уште дека во микенско време како и 
подоцна со етникони ce одбележувани и предмети (cf. МДП ЖА 
IX стр. 154). Такви етникони среќаваме особено кај платната (L-ce- 
ријата) и садовите (Т-), како и мешаната U-серија. 41

41. Овде ги приведуваме топонимите по падежи во два 
прегледа. Во првиот ce поместени попознати имиња на места 
коишто ce јавуваат почесто во нашиве натписи, a во вториот ce 
издвоени помалу сигурните, како н. пр. а) неидентифицирани 
имиња, веројатно од предгрчко потекло; тие ce најчесто hapax 
legomena; b) топоними со сомнително читање, било затоа што 
содржат некој редок, уште непрочитан знак, или е таму текстот 
повреден и с) името може да ce идентифицира, но не може да му 
ce одреди падежот оти ce јавува во фрагментарен текст.

Падежниот однос го одбележуваме секаде, каде што е воз- 
можно да ce определи врз основа на текстот и другите имиња на 
места што ce јавуваат заедно во еден натпис, одн. слични натписи, 
како и врз основа на општата смисла на натписите. Земени ce пред- 
вид и алтернирањата со етникони. Така во KN Dk 1076;-1077; 
-1399 ce јавува етниконот da-mi-ni-jo (cf. Έπίδαμνος) на местото каде 
што обично во оваа серија доаѓа топоним. И покрај сите белези за 
распозназвање, има извесен број натписи, каде што не може со 
сигурност да ce определи падежниот однос на топонимот. Причина 
за тоа е обично оштетеноста на натписот (cf. An 615; -830; Vn 19 
и др.), или самиот текст, од кој не можат да ce извлечат повеќе 
податоци (cf. PY Μη 456).
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Во одделни графи предаваме три падежни форми: (инстр.-) 
абл., локатив и алатив, означувајќи ги натписите, каде што ce јавува 
соодветната форма на топонимот. Генитивот го одбележуваме 
покрај самата форма, исто така и номинативот од оние основи 
каде што ce разликува тој. Веројатно има номинативи и кај ими- 
њата од а- и о-основите, но тие не можат јасно да ce различат. 
Судејќи по номинативската форма *56-ko-we, која ce среќава во 
повеќе подгрупи од долгата D-серија, сосема е возможно и други 
топоними од а- и о-основите да бидат во ном. Но бидејќи тука 
најдобро одговара абл. смисла на топонимите (abi. originis покрај 
имиња на лица), сите тие ce пресметнати како (инстр.-) абл. Слично 
и во Dm и Dn-подгрупите можат да ce јават номинативски форми 
(„nominatif de rubrique“) но врз основа на формата *56-ko-we-i, 
сите ce сместени во рубриката на локативот. Овој принцип доследно 
е спроведен и во другите серии.

Топонимите со завршокот -pi во прегледиве не ce поместени, 
зашто ce разгледани посебно rope (в. стр. 65ѕ.).

1. Преглед на топонимите по падежи

Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

а-ка^  Αίγή3 ’Άκη(?) KN 
ВГ5 Lex. ; етн. a-ka-i-jo

a-ka-wi-ja-de= 9 A y o li-  KN 
f  ίαν-δε, Docs. 156; не NP 
cf. LP, Gnomon 565. 

a-ke-re-waj-de, cf. Ά χίλ - PY

Da 1078 ;-1080 ;-1801 ; 
-1082; -1083; -1087; 
-1350; -М5; Dw 1079 
-5333 (?)

Ac 1277 [An 427,2] An 656, 11, 18;

C914 

Vn 20,8
λεΐον, κώμη καί λιμήν An 610, 7; Jn 829,9 -724,9 ; Cn 202,1 ;
Μεσσήνης (St. Byz.) ген. Ma 222,1 ; Vn 493,11 -608, 8; Jn 310,1;
Eq 213, 2; Jo 438, 28; 
етн. a-ke-re- wi-jo MY Ge 
603,-604

a-ke-re-u-te ~ Agreu- MY 
then (?) M T  II 100, ЖА 
IX 122.
a-ka-re-u-te PY 

a mi-ni-sol-de= Ά μνι- KN

Ge 606, 2

Cn 4, 4, 9 
Ak 638; As 1520, r

[-693,1] -725,23 

Fp 1,7; Gg 705,1; Fp 14, 2; -48, 3;
σός ; етн. a-mi-ni-si-jo/ja = 1 (?), X 1036 M 719,1 F 953, 3; [Ga
Άμνίσιος/-ία An 943,2 

a ne-u-îejaz-ne-u-te =*Ar- PY 
newnte(i), cf. ЖА IX 122 
или од Αίνεύς 

a-pa- ta- wa =  *' Απτά p- KN

Cn 40, 7, 13 (?) Cn 599,2
465, 2]

Ch 902, 9 Co 909, 1
(f)a5 cf. 5/Απτέ pa; етн. 
a-pa-ta-wa-jo

a^-pa-tu-wo-te, cf. праз- PY 
ник ’Απατούρια 

a-pi-te-ja, ΒΓ, Lex. Ά μ - PY 
φιθέα; cf. ’Άμφεια и wAv- 
θεια, двете во Месенија.

Cn 599, 3—5, 7 

Fn 187, 1
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Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

a-pi-te-wa, ML* Mém. р. PY 
141 : поинакво пишување 
на претходното(?). 

a-po/pu-ne-we, ВГ, Lex. PY 
*’Αλπωνεύς

a-pu2-we/de — Αίπύ P Y
(B 592), етн. a-puz-ja =* Aï- 
πεια, MR, Et. myc. 117. 

a2-ra-tu-ala2-ra-tu-wa3 PY 
BT,Lex. ?Άλασύα, Docs., 
HM, cf. Ά ρ α ίθ υρ έα , 
Άραντία, старо име на 
Φλιοΰς

(lo-ru-wo-te, cf. Ά λοΰς P Y 
(Аркадија) 

a-si-ja-ti-ja, cf. Ά σέα P Y 
(Аркад.) REPIF IL (1896) 
col. 1528, 1514 Ά σ έ α  
oder Ά σ ία  zu άσιος 
„ schlammig“  von άσις 
„Schlammcc
a-sa-ti-ja, Mn 162,4 (?) 

a-te-re-wi-ja, изведено PY 
од Ά τρεύς 

au-ri-mo-de Αύλισ- KN 
μόνδε, cf. ЖА VIII, 274. 

da-da-re-jo-de, cf. Δαί- KN 
δαλος (Σ 592), Δαιδαλίδαι 
(St. Byz.) 

da-mi-ni-jo, KN
етн. da-mi-ni-jaljo PY 
cf. Έπίδαμνος 

da-ra-ko, V. Δράκων KN

da-wo, V. ΔαλΓος, Δή- KN 
λος; етн. da-wi-jo/ja

An 519, 8; Na 1021

An 1, 6; -610, 10; !
Ad 684
An 427, 1 ; Jn 829,8 :Cn 608, 7; 
Ma 124,1 Jn 693,5

Cn 3, 3; An 519, 4 I

de-we-ro-ai-ko-ra-i-ja, PY 
област од оваа страна на 
Ајгалеон; ML, Et. myc. 
146: δει/ελο-άρχωλαία; 
MDP, ЖА IX, 172: Δευ- 
ροαιγολα ία 

di-ka-ta-de — Δ ίκταν-δε, ΚΝ 
cf. етн. di-ka-ta-jo= Δικ- 
ταϊος

do-ti-ja, cf. ΝΡ Δωτία KN

e-ko-me-no — Έ / Όρχο- PY 
μένος, етн. e /o-ko-me- 
ne-u, e-ko-me-na-ta-Q 

ema-po-ro PY

Vn 20, 7

Ae 134; Cn 4, 1; Jn 
829, 16; On 300, 11; 
Xa 639

Cn 40,14; Ma 335, 1; 
(Aa 779, e?)

Dk 1076; -1077; 
-1320 [-1399] (?)

Dd 1579; Dg 1169; 
Dk 936; Dx 1165; 
-1430 (?)
Ak 621, 2; C 59, 1; 
Da, De, Dd, De, Dl, 
Dw, Dx, D passim (?), 
L 1568,6; Np 272 
Ng 319, 1 или HOM.

An 657, 8

Cn 254, [1], 2—9, 
[10]; -1197, 1; Jn 
750, 1

An 830,6

Dn 1094,2; 
F 852,1

Ap 629, 2; Da, Db, 
De, Dd, De, Df, Dw, 
Dx, D, passim (?) 
E 1569 (?) L 475, 
-520,1, 641,3 
Cn 40, 5, 6; Na 406; 
[-941]

An 661, 3; Cn 3, 5;

Fp 13, 2

Fp î, 3; Fs [32]; 
-723

Ce 139, 2; Dm 
1181+ ; Dn 1200

Cn 599, 8 

Vn 130, 5

Fp 7, 2; Fh 5467
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Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

Docs. Enarsphoros3 спарт. 
херој (?)

e-pi-ko-o/e — *Έπ ί-χοος ΡΥ 
или Έ πίκω ς (cf. St. Byz. 
s. V. Κώς) b. стр. 13.

Na 1027; Nn 228, 6

Aa 94 (?) Ad 672

Fh 357,2e-ra/-de, (?) Έ λα  или KN 
Έραί; етн. e-ra-jo/ja

e-ra-te-re-wa-o, ген. ΡΥ 
плур. cf. e-ra-te-re-wa-pi 
стр. 63; e-ra-te-re-we70) 
(Ma 333.1) етн. ном. м. р. 
плур; cf. Έλάτρεια

Da, Db, De, Dl, Dv, 
Dw, Dx passim(?) Od 
687 (?) Pp 498

[Dm ? 1387]

e-ra-to-de, e-ra-te-i, cf. ΡΥ 
NP Ελατός ; етн. e-ra-te- 
i-jo

e-re-e од 'Έλος (B 594) P Y 

e-re-i = e-re-e
e-ri-no-wos HOM. Na 106, P Y 

e-ri-no-wo-to, ген. Eq

Jo 438, [3], 19; 
Xn 442, 1 
Jn 829, 19

Cn 608, 9 Vn 20, 9

213,3; e-ri-no-wo-te, J. 
Kersch. Münch. St. IX, 
50: Erinowonts 

e-ro-ma-to = Έρύμαν- PY 
θος, cf. o-ru-ma-to 

e-u-de-we-ros cf. Εύδεί- P Y 
έλος (Strab. 9,415) 

e-wi-ri-po = Ευριπος, PY 
εΰριπος; етн. e-wi-ri-pi- 
ja*= Εύριπία

i-wa-so = ’Ίασος, HM, PY 
Oka Tafeln, p. 20: етн. 
и NL homographa, но cf. 
i-wa-si-o-ta71)

[An 427, 1]; Cn 4, 5;

An 172, 3, 4—7 
Cn 3,6

An 610, 6

Mn 456, 8 (?)

Aa 772; Ab 379; 
Ad 670

An 519, 8; -654, 
17; -661, 3; Cn 
655, 6

Vn 20, 10ka-ra-do-rof-de, cf. Χά- PY Ac 1273; An 661, 5; Cn 608, 10; Vn
ραδρος река во Месенија 
(Paus. 4, 33,5), cf. и Χα- 
λάδριοι (Del. 415) 

ke-ra-ti-jo-jo (wo-wo), cf. PY 
Γεραίστιον (Аркад.) ген. 
An 424,3

ke-re-ti-wo, cf. Κρητέα PY 
(Аркад.), Paus. 8,38,2

Jn 829, 11; Jo 438, 
12; Ma 346, 1; Na 
543

Na 547

130,8

70) С. Лурве, ЛКМ Г  р. I l l ,  РР (1957) р. 329, наоѓа и еден дат. синг. 
кај топонимите од а-декл.: a-ke-re-we (Un 1193,3) од a-ke-re-wa; e-ra-te-re-we 
(Ma 333), наспрема e-ra-te-re-wa-oj-wa-pv, (Na 396); e-te-we (Cn 925,2) од e-te-wa 
(An 657,3); wo-no-qe-we (Un 1193,2) од wo-no-qe-wa, но овие форми можат многу 
полесно да ce објаснат како ном. плур. одн. лок. синг. (cf. e-te-we покрај ра-го) 
од еден етник на -eus, што алтернира со дериватот од ж. р. на -wa, cf. a-ke-re-u: 
a-ke-re-wa, e-sa-re-u : e-sa-re-wi-ja, a-te-re-wi-ja: Ά τρεύς, etc. cf. M. Ruipérez, 
Et. myc. p. 118, J. Chadwick, PP  (1958) p. 293s.

71) Спрема E. Risch, o. c., i-wa-so e изведено од ιοί (ifο 1) „стрели‘% како 
ίππασος од 'ίπποι etc. и означува „група луѓес‘, „род војска‘Ѕ но на i-wa-so сосема 
добро му одговара и NL *Ίασος (σ 246).
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Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

ко-по-ѕо = Κνωσσός, KN L 548; -549 (?); -641,4 Ak 626; E 847,1
ko-no-si-jo/ja =  Κνώσσιος 
/σία

ko-ri-to= Κόρινθος етн. ΡΥ 
ko-ri-si-jolja

ko-tu-wo, ген. Eq. 213,4; ΡΥ 
ko-tu-wey cf. St. Byz. Γόρ- 
τυν, πόλις Κρήτης από 
ήρωος Γόρτυος. Γόρτυς 
(Аркад.) Paus. 8, 4, 8; 
28,1; 53,4. Hsch. Κόρτυς 

ku-do-ni-jal-de =·= Κυδω- KN

Ad 921

An 615, 16; -943, 3; 
Na 908

C 59, 3; G 820,1; Lc Co 904, 1 L 588, 3
via, cf. Κύδωνες γ  292.

[A:w]-pfl-r/-iso= Κυπάρισ- ΡΥ 
σος ; етн. ku-pa-ri-si-jo. 
Sa 488, k.-ja, придавка 
од дрвото „кипарис“ .

[ки]-по-ка-га-о-ге (?) =  ΡΥ 
κυνός+κάρη *(κρασρ-) cf. 
бел. Ill, 27.

ku-ta-to, cf. Κύταιον KN

481 ; Sd 0404 ;X  989; 
Na 514

Na 1038

Da, Db, De, De, Df, Dm 1176
етн. ku-ta-ti-jo/ja

ku-ta-i-to —  *Κυταΐσ- KN 
τος

ma-to-ro-pu-ro = *Μα- ΡΥ 
τρόπυλος

me-îa-paj-de == Μέταπα, ΡΥ

Dg, Dk, Dl, Dv, Dw, 
Dx passim (?) G 464, 
2; [Mc 0459]
Ch 902, 10

Cn 595, 5

Aa 752; -779; -Ab An 607,1 ; Cc 660, Vn 20, 4
етн. me-ta-pi-o; Hofmann, 355; Ac 1280; An 1; Cn 608, 4;
£?. Pb. s. V. Met-apa „M it 218, 4; Cn 595, 2; Vn 19, 2; -130, 2
telfluß“ cf. ’Άναπος „без- 
воден“

ne-do-wo-ta-de «  Νεδ- ΡΥ 
Γονταδε, cf. река Νέδων 
ле-do-fHOl-re; етн. ne-da- 
wa-tal-o, ML, Mém. 262. 

o-du-ru-we, KN

Jn 829, 5; Ma 90, 1; 
Sn 64,16; [Vn 493, 9]

Cn 4, 6 

Ch 902, 6

An 661, 13

ВГ, Lex. : *’Όν-δρυς, ген. 
[o]-du-ru-wo Co 910 и 
u-du-ru-wo V 145, 2; етн. 
o-du-ru-wi-jo/ja 

opi-ke-n-joj-de, Docs. PY 
Opiskherion, An 615, 8. 

o-pi-ra-i-ja =  *Όπιλαια PY 
Cn 1286 (?)

o-re-mo a-ke-re-u, hom. PY 
Jn 320, 1: -eus 

o-ru-ma-to=*Orymanthos, PY 
cf. Ερύμανθος, (в. e-vo
rn a-to)

o-wi-to-no, етн. o-wi-ti- PY

Cn 3, 6

Aa 775; Ab 277; Ad An657, 2

An 724, 3

ni-jo «  ? ofi-

pa-i-to =» Φαιστός, етн. KN

685; An 218, 5; An 
657, 13.
Da, Db, Dd, De, Dg, Dm 522; -1180

pa-i-ti-jo/ja ~  Φα ιστίος Dv, Dw, Dx, D pas- Dn 1094; F 841,4
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Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

pa-ki-ja-ni-jo-i, PY

sim (?) E 36; Ga 416; 
L 469 (?) Od 502 (?) 
Pp 498 (?) Sd 0413

Fr 1216
pa-ki-ja-si — Σφαγιανσι; An 18, 11; Cn Fn 187, 4;
pa-ki-ja-na-de ; за pa-ki— 
ja-pi b . стр. 66.

pa-ko, Does. cf. Φηγός PY 
(Тесал.), Φήγεια(Αρκηη.)

An 427, 2

608, 6; Tn 316, 2; 
Un 2, 1; Vn 130, 
7, 9.

Vn 20, 6

pe-ra^-ko-ra-i-ja, pe-ra- PY 
ko-ra-i-ja ; h o m . Wa 114,2 ; 
MDP, ЖА IX, 172 : Περα- 
αιγολαία ; етн. pe-ra-a-ko- 
ra-i-jo, On 300, 8 

pe-raz-qo, LP3 Minos 4, PY 
128: етн. Perrhaiboi; ML, 
Mém. 75: *7ίεριαποί, cf. 
άλλοδαπός, ст. инд. praty- 
àncV. Ma 193,3

Ng 332, 1 Ae 398

pe-re-u-ro-na-de =  ΙΊλευ- PY 
ρώνάδε, cf. B 639; етн. 
pe-re-u-ro-ni-jo ~  Πλευρό- 
νιος

pe-re-wo-te, Xbl76, 1,2; P Y 
= ? Φρέαρ, -τος, cf. ЖА 
IX, 117.

Na 513

IAn 1, 1

pe-to-noj-de =  Πέφνος, PY 
MR, Et. myc. 118 (St. 
Byz. s. V.; Paus. 3,26, 
2—4); етн. pe-ti-ni-jo =* 
Πέφνιος (Ac 1275)

Jn 829, 6; Ma 120, 1 ; 
[Vn 493, 10]

Cn608, 5; Vn 19,3 Vn 20,5

pi-sa J-de =  Πΐσα, (cf. PY Ac 1276; [An 661,10] Cn 131,1; Cn 608, Vn 20, 3
Paus. 5, 3, 1; St. Byz. 
s. V.)72); An 830,12 (?)

po-ti-ja-ke-e PY 
[po]-ti-a-ke-si
«  Ποτι-άργος/άγκος- 
/άΧος; cf ti-mi-to a-ke-e

Cn 643, 3, 4; -719, 4, 
5; Jn 829, 4; Jo 438, 
26; Ma 225,1; Na 322; 
An 298, 2; -610, 11

3; Vn 19, 1 

An 1281, 9
!

po-m-te-ja «■ *Ποσ- PY 
Γΐτεια, ΒΓ, Suppl. 68 

puz-ra2-a-ke-re-u, h o m . PY 
Nn 228,3. Πυλαί—ευς; 
етн. pu2-ra2-a-ki-ri-jo Na 
425

Na 923 Jn 601, 1

pu-ro~ Πύλος PY 
pu-ro-jo, ген. An 129,4. 
Реставрацијата на Μ.

An 35, 2 (?) Aa, Ab, Ad, pas- 
sim; Ae 110;-303; 
Tn 316, 3,10, r. 3,

Lang, AJA 63, No 2,133 
pu[rode] не e веројатна.

7, 11, 16 (h o m . ) ;  
Un 138, 1; Va 15

pu-ro ra-wa-ra-ti-jo в. га- 
wa-ra+ti-ja

L 2, r.
i

îa) За разлилното читање на *82 в. Studies I» 66; XI. 32; III, 23; IV, 36. Нај- 
добро одговара вредноста sa.



Аблативот во најстарите грчки текстови 79

Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

qa-ra-i-so, cf. St. Byz. KN
Παραισός; ΒΓ> Lex . Πρα- 
ισός

qa-sa-ro-we KN 
V. Psallow en s,  cf. ψάλλος ; 
ΒΓ, Suppl. 21 *Πασσαλό- 
Γενς

qe-re-me-e cf. *Βρέμος, ΡΥ 
♦Βλέμος, b . стр. 65.

V 466 

Db 1329

Na 540

qo-pi-ja, Docs, cf. Βο ίβη ΡΥ 
ML, Mém. 386=lqo-wi-ja 

qo-ro-mu-ro, Docs. cf. P Y 
Βρόμος, Βρομίσκος 

qo-ta, ΒΓ, Suppl. 70: PY 
βώτας

ra-ja*= Λα ία (Крит) KN

Na 329 

Na 841 

Na 532

Da, De, Dd, Dl, Dn 1096, 1
Ch 979 (?) cf. rad-pi passim (?)

IFh 353

■

ra-ma-na-de,  Does. cf. KN 
’Ραμνοΰς, Λήμνος; ΒΓ, 
Lex. Λαμώναδε, cf. Λά- 
μων пристаниште во 
Крит

ra-su-to, Docs. Lasun- KN Ai 739, 1: As 606, 2; Dm 1175; Dn
thosl етн. ra-su-ti-jo Da, Db, Dl, Dw, Dx 1200,2

ra-to, J 58 (?) U 5513(?) KN
passim (?)
Da, Db, Dd, Df, Dw, Dm 5237; Dn

Docs. Λατώ; era. ra-ti-jo Dx, passim (?) 1095 +  1209,2
ra-u-ra-ti-ja, PY 

Docs. Lauranthia? 
ra-u-rci-ti-ja/jo

On 300, 9

Ad 664; On 300,9
ra-wa-ra-ti-ja/jo Cn 45, 1—3, 8, 9, 12 An 830, 11 (?)
ra-wa-ra-ta
ra-wa-ra-tja

re-pe-u-ri-jo, ΒΓ, Suppl. PY 
23: Λεπέ-fptov? 

re-u-ko-to-ro =» Λεΰκτρον PY

An 298, 1 ; [Jn 829, 
14j; Ma 216, 1.
Cn 40, 11 (?)

An 35, 3; Ma 225, 2;

An 723,3 (?) 

Ad 290; -308;
(Лаконија) Na 419 -326; -668; -669;

ri-joj-de =  *Ρίον/-δε PY An 1,3;-610, 8;-724,
Mn 456, 2 (?) 
Cn 608, 11 Vn 20, 11

ri-jo-no,  етн. ri-jo-ni- KN

14 (?) [Jn 829, 12]; 
Ma 193, 1; Na 252 
Ap 629, l ; C h  902,7; Dm 1174; Dn

jojja, Docs. cf/Ριανός; ВГ, Da, Db, Dd, De,Df, 1095 +  1209
Lex. ?? Λίωνος, Minoica 
*Ρι(ον) όνων?

ro-o-wa, ΒΓ, Lex. *Po(f)-PY

Dv, Dw, D passim (?) 

An 1, 2; -172, 10; An 519, 1
ώΓα

ro-u-so = Λουσο i (Арка- PY
-724, 1; Nn 228, 2 
[Jn 829,10]; Ma 365,1 Aa 717; -798; Ab

дија)

ro-u-si-jo a-ko-ro^ A. PY Un 47, 1 ; Vn 10, 4

382; -1099; Cn 
285,1;-328, 1; Jn 
832, 1; Mn 456, 
7 (?) Un 47, 1 
Fr 1220.1;— 1226

άγρός
ru-ki-to = Λύκτος KN Da, Db, Dd, De, Df, Dm 1177; D n

V 159 (?) era. ru-ki-ti-jojja Dg, Dw, Dx, D pas- 5318
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Топоним

=  Λύκτιος/ία
ги-ко-аг- [ké\-re-u-te, PY

Docs. Lukoagreuthen 
sa-ra-pe-do PY

cf. sa-ra-pe-do, Un 718,1 
— —πεδον, Docs. 266. 

sa-pa-ka-te-ri-ja = KN
Σφακτηρ ία ?

se-to-i-ja, cf. Σηταία KN

si-ja-du- we =  * Σ ια ε ς ? KN 
cf. σιάδες* θυσία (Hsch.) 

si-re-wa PY
su-ki-ri-ta, cf. Σύβριτα? KN 

етн. su-ki-ri-ta-jo 
su-ri-mo, cf. Σουλία, KN 

Σουλήνα (Крит); етн. su- 
ri-tni-jo

te-re-no, Docs. Θήρην KN 
река крај Кнос 

te-se-e в. стр. 65. PY 
te-îa-ra-ne ~  *Τε(ν)θρά- PY 

νε(ι) cf. τενθρήνη и Τε- 
θρίν, -ίνος, Paus. 1, 27, 9, 
ΒΓ, Minoica ρ. 156. 

ti-mi-îo a-ke-eja-ke-i, PY 
= Θέμιστος άγεε(ι) 
етн. te/i-mi-ti-jaljo 

ti-ri-to, Docs. Τρίτα KN 
старо име на Кнос, cf. 
Hsch.; етн ti-ri-ti-jo/ja 

îu-ni-ja, Docs. cf. Έ λ- KN 
τυν ία

îu-ri-so = Τυλισός; етн. KN 
tu-ri-si-joija =» Τυλ ίσιος/ ία

u-îa-no, етн. u-îa-ni-jo KN 
Docs. [ -  ’Ίτανος, Ίτάνίος] 

ii-pa-ra-ki-ri-ja, cf. ιι-ρο- PY 
ra-ki-ri-ja, Docs.= ΓΤ^εp- 
άκρια] (?)

wi-na-to3 Docs. ’Ίνατος ; KN 
cf. Είνατος St. Byz. s. v. 

wo-no-qe- wa/ wo-no-qe- we P Y 
Un 1193, ΒΓ, Suppl. 30: 
cf. Οίνοπία

(инстр.-) абл.

sim (?) Fh 349 
Jn 415, 1

DI 941

Ak 634; As 40, 6; Da 
438; Do 1054; Dw 
686; -1392; Le 525 
DI 930 etc., Dx 969

Ma 126, 1
Db, 1324;-1327; Dw 
1325
As 821, 1; Da, Db, 
Dd, Dg, Dw, Dx pas- 
sim ? Pp 495

Na 531
An 1,5;-610,9

Cn 600,7, 8, 11—15; 
Jn 829,13; Ma 123,1; 
Na 361
Da, Db, De, Df, Dg, 
Dl, Dw, Dx, D pas- 
sim (?)L 869; Pp 493; 
Ap 629; Da, Db,Dd, 
Dg, Dv, Dw, Dx, D, 
passim (?) L 547 ; -641, 
4; -654, 4
C 59, 3; Db, 1241; 
-1242; Dd 1244; DI 
1243; Dw 1245 
Db, Dv, Dw, Dx, D 
passim (?) Pp 496 (?)! 
An 298, 1; Cn 45, 
4—7, 11

As 604,2; -606,3 !

локатив алатив

Er 880, 2

As 1516, 20

Mn 456,4 (?) 
Dn 1092,2

Dn 1089 

Fp 363, 1

An 661, 10

U f120-835;-970; 
-987; -991; -1011

Fh 362, 2;

Fp 13, 3

wo-wo *= Fopfον,, опреде- PY 
лено co ген. синг. од NP: 
ka-pe-se-wa-o 
ke-ra-ti-jo-joy в. rope 
me-ka-o (Μέγης) 
o-re-e-wo (Ώρεός) 
re-qa-se-wo

Cn 453 
An 424, 3 
Na 571 
Cn 600, 1—5 
Cn 600, 6, 9, 10

\
I

u-po-di-jo-no Na 105
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Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

wa-no-jo
cf. ru-ke- wo-wo- wi-ja 
Does. Lu(n)kewos worwia 
ko-ro-jo-wo-wi-ja Mn 
456,3; Does. KhOroio 
wonvia (?)

Сп 40, 1—4 
Na 1053

Сп 599, 1,6.

11
!

2. Преглед на останатите топоними*)

Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

a-ka-si-jo-ne PY
a2-ki-ja3 читањето com- PY 

нително. Веројатно - а 2 
ki-ra cf. a-x-ka-cifki-ri-jo, 
pu2-ra2-a-ki-ri-jo 

at-ma-i-wa — cf. Ά μα  ta PY 
(Деметра)

a-nu-wa PY
a-pa-ri-ka-na-we-ja PY
a-pa-ta, ВГ, Lex. αί(γ)- PY 

πάτας
а-ре-ке-е. етн. a-pe- PY 

ke-i-jo
a-pi-ke-ne-a[, Xa 1044, PY 

cf. Άμφιγένεια 
da-*22-to,eth. da-*22-ti- KN 

jo tja; ΒΓ, LexK Ζάκυνθος 
Ζακύνθιος (?)

da-*83-ja/-de, da- 
*83-ja-i 

di-ro

KN

KN

do-ro-qo-so-wo-te PY
e-ko-so, Does. Exos ? KN 

ΒΓ, Lex . Έ ξος, *Έξω

e-ko-so-no PY
e-ri-to-ti-no PY
e-ro2-ne, LP, BICS II, PY 

38: Ελεών 
e-sa-re-wi-ja, Does, „и- PY 

mot на e-sa-reu“ изведе· 
ho како qa-si-re-wi-ja, 
za-ma-e-wi-ja 

e-u-ta-re[, cf. εύθάλεια, PY 
εύθαλία, ΒΓ, Suppl. 10 
Ευθαλής

Na 856

Na 1092

An 207, 10 (?) 
Na 246 
Na 551

As 40, 2—5; C 59,2; 
Da, Db, De, Dd, De, 
Dv, Dw, Dx, D pas
sim (?) G 464,1 ; Mc 
0456 4- (?)
[Dv 1086 ?]

Dall67:-1338;-*1355, 
Db 1166 
Na 384
Da, Db, De, Dd, De, 
Dk, Dl, Dv, Dw, Dx, 
D passim (?), L 564, 
Na 507 
Cn 4, 7 
Na 588

Ma 330, 1; On 300 
9; Vn 493,3

Jn 389, 1 
An 830, 13(?)

Jn 431, 16

Dn 1093, 1; 
[-1239]; F 741,2, 
3, 4; Uf 839 (?)

F 670, 1

Dn 1092, 1; F 
157, 1; Uf 983

An 830, 8 (?)

F p  363, 2; 
[Fh 365 1]

Na 1085

*) Иако повеќето од следниве топоними не ce идентифицирани, сепак тие 
ни даваат вредни податоци за падежните наставки, a особено за лок. и алатив.
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Топоним (инстр.-) абл. алатив

c-wi-ku-wo-te, ML, Mém.PY 
144:-kw- = -tw- cf. e-wi 
te-ul-wi-jo

i-te-re-wa PY
ka-ro-ke-e PY
ke-e, етн. ke-i-jo PY
ke-i-jä-ka-ra-na, H O M .N n  PY 

228,3, cf. ze-i-ja-ka-ra-na
Xa 70

k i-ka-ne- wi-jo-de PY
ki-wo-na-de PY
ko-vo-du-wo PY
ma-ri KN
ma-sa!-de KN
me-sa-po PY
me-te-to/-de3 PY

Mn 456,5 ; Wa 1093 (?) 
pa-ka-a-ka-ri, Does. Paga PY 

Akharis (?) 
pa-na-S0y E 843,2; X KN 

1018 (?) Does. Πάρνασος 
pi-ka-na PY
pi-pu-te ~ pi-ru-tey cf. PY 

ЖА, IX, 119. 
pu-na-so, ΒΓ, Suppl. 20: KN 

πΰννασος 
pu-so, cf. NP Πυρσών KN

qa-moy етн. qa-mi-jo KN

qa-m> Does. Φαραί; ΒΓ, KN 
Ζ,̂ ΛΓ.Πάλη или Фара(;етн. 
qa-ra-jo

qo-ta-wo> NP An 39 r. 8. PY 
ri-so-we-ja PY
sa-ma-ral-de, ВГ, Lex. PY 

*Σαλμάρα

sa-ma-ri-wa PY
sa-na-to-de KN
sa-ri-nu-wo-te, sa-ri-no- PY 

te\ se-ri-no-wo-te, Qa 1290 
Dose. Salinwontei ? cf. 
Σέλινο ΰς

si-jo-wo-te PY
si-ra-ro, ΒΓ, Lex Λ Σ ί-  ΚΝ 

λαρος
so-wo-te, — do-ro-qo-so- PY 

wo-te
ta-rni-ta-na, ΒΓ, suppi. PY 

73 cf. ? θαμία 
te-re-ne-we PY
te-tu-ru-we PY
to-ro-wa-so PY
u-ka-jOi ΒΓ. Lex  *’0 γ- PY 

καιος, -οι, Όγκαΐον

Na 604

Jo 438, 25; Sn 64, 5 
An 207,16 
Aa 93; Ad 295

Na 1041 
Dl 947; -948 
Dw 42 
Na 606 
Na 337

Na 926

Na 334
An 427, 3; -519,4; 
Cn 3,4
De 1337; Dw 1588

As 604, 3; Da, Dg, 
Dv, Dw, Dx (?)
Da, Db, Dg, Dw (?; 
Ga 417; Pp 497 
Am 819; Da, Db De; 
Dv, Dw, Dx (?) L 
473, Pp 494 (?); V 
865, 2—4 (?)
Na 522 
Na 1040
[Jn 829, 15]; Ma 378, 
1; [On 300, 11]; Wa 
730
Na 527 

An 424, 2

Cn 4, 10 
Ch 902, 4

Na 384

Na 248

An 18, 6(?)
Na 1054; Nn 228,7 
Na 405
Nn 228,2, илн hom.

F 1058 

Vn 130, [11], 13

Vn 48,2 
Vn 48,4

X 744 

An 35,2

Dn 1096, 2

ü f  836;-980; -990

An 35, 3

Fs 2
Mn 456.9 (?) Vn 
130, 6

Co 907 1
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Топоним (инстр.-) абл. локатив алатив

u-po-di-jo-no, ВГ, Suppl. РУ 
28: NP 'Τπ-οιδίων, ген. 
Na 105 cf. wo-wo 

u-rct-*86, Na 466; [1039]; РУ 
* 1086]
wa-re-u-ka-ra «  -εύς- PY 

κάρη, HOM. Na 576 
wa-wo-u-de, BF, Suppl. PY 

78: NP *(f)aΓωυς δε ?

i!
1 -
i An 654, 15;

HM, ok a-Tafeln 27, NL i [Xb 200,1] (?) ,
ИЈШ CTH.

wi-ja-we-ra2, ΒΓ3 Suppl. PY Cn 643, 2; -719, [9], Jn 478 1
80: *Ft-afeXXà 

za-ma-e- wi-ja PY

*47-da-de KN 
47-ku-to-de KN 
47-so-de KN

*56-ko-we, HOM. Ap KN 
618Д; Ch 902,5 ; Da, Db, 
De, Dd, Df, Dv, Dw, Dx, 
Does. Phago wens, cf. ат. 
дема; етн. *56-ko-we-i-jo 
*56-ko-we-e,
*56-ko-we-i

11, 12.
Jn 829, 18; Ma 393, 
1, Vn 493, 3

i

Dx 794, 2; D 7141,2
Dm 5181; Dn

Fp 1,9 
Fp 13,1 
Fh 351; -357; 
393;-5430;5479

1093.

Од изложеното ce гледа дека добар дел од имињата на места 
можат точно да ce идентифицираат со познатите топоними од 
Крит и Пелопонез; други, иако засега не можат да ce сврзат со 
некое од подоцнешните географски имиња, сепак ce поддаваат 
лесно на грчки етимологии. Но меѓу неидентифицираните, особено 
во вториов список, има веројатно и имиња од предгрчко потекло, 
како: ko-ro-du-wo, те-ѕа-ро, ѕа-та-га и сл.

Паѓа в очи дека топонимите ce јавуваат многу почесто со 
аблативска смисла, во (инстр.-) абл., отколку во лок., алатив или 
ген. Тоа доаѓа оттаму што во овие натписи ce среќаваат а) многу 
задолженија и дажбини од разни места и b) извонредно многу имиња 
на лица (65% од сите зборови ce лични имиња, cf. Docs. стр. 92), 
a со топонимите во абл. ce покажува нивното потекло, како што 
одбележивме и rope (стр. 71). 42

42. Како што уводната формула на An 1 ни ja открива абл. 
смисла на топонимите што следуваат по неа, исто така и од уводната 
реченица на Рп 30 ce гледа дека л и ч н и т е  и м и њ а  si-ma-ko, 
ke-ka-to и ru-ko ce во абл.

Рп 30: o-de-ka-sa-to a-ko-so-ta ο δέξατο Άξότας
si-ma-ko ЗАЧИН 22 долг 12 Σ ιμ ά ρ γω ........
ke-ka-to, ЗАЧИН 26 долг 9 *Κεκάστω 
ru-ko ЗАЧИН 13 долг[? Αύκω
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Колку и да е оскудна синтаксата во овие натписи, сепак 
извесни пад. односи можат јасно да ce различат кога ќе ce анали- 
зираат уводните реченици. Овој натпис станува појасен ако ce 
спореди со Un 267 и Eq 213, каде што ce јавува пак a-ko-so-ta, веро- 
јатно, важно лице на пилскиот двор.

Un 267: o-do-ke a-ko-so-ta δ δώκε Άξότας
tu-we-ta a-re-pa-zo-o Θυέστα άλειφαζόφ
tu-we-a a-re-pa-te (ze-so-me) θύεα άλειφάτει /ζεσομε/ 
ze-so-me-no и т. н. ζεσομένω

Дека е името tu-we-ta = Θυέστα во дат. синг. ce гледа јасно од Fr 1184: 
ko-ka-ro a-pe-do-ke e-ra-wo to-so e-u-me-de-i—Κώκαλος άπέδωκε έλαι- 
fov Εύμήδεϊ, каде што е дативската форма e-u-me-de-i зад глаголот 
a-pe-do-ke убаво диференцирана. Глаголот (,a-pe)-do-ke, природно, 
бара дат. на лице: tu-we-ta — Θυέστα и акуз. на предметот tu-we-a =  
θύεα, акуз. плур. cp. р., cf. е- ra- wo= έλα if  ο ν ак. синг. во Fr. 1184.

Eq 213: o-wi-de a-ko-so-ta to-ro-qe-jo-me-no a-ro-u-ra a-ri-sa 
a-ke-re-wa o-ro-jo to-so-de pe-mo

o f  ίδε Άξότας *τροπειόμενος άρούρανς * ...........
ΆχελέΓας (*Άχt,λλήFäς) ο. τόσονδε σπερμόν (φερμόν).
Како што зад глаголот (o)-wi-de следува акуз. на објектот 

άρούρανς, зад (o)-do-ke (a-pe-do-ke) дат. на лице Θυέστα (Εύμήδεϊ), 
така исто (p)-de-ka-sa-to бара абл. на лице.

(i0)-de-ka-sa-to е употребено и во KN L 641: o-a-po-te de-ka- 
sa-to a-re-i-jo —ώ άπωθεν δέξατο Άρεΐος. Аблативската смисла на 
оваа глаголска форма ce гледа и од адвербот a-po-te =  άπωθεν (cf. 
ЖА IX, стр. 116ѕ.).

Истиот глагол ce јавува и во L 642 ]-ra-wo de-ko-to ta-ra-si-ja 
==[Άγε]λά5ος δέκτο *ταλασίαν =  τάλαντον, но натписот е оштетен 
и не ce гледа од кого примил. 43

43. Што ce однесува до абл. предлози во микенските текстови, 
треба да ce забележи полното отсуство на предлогот έκ, έξ и крајно 
ограничената употреба на άπό. Тоа незначи дека воопшто ги немало 
овие предлози во микенскиот. Нив ги среќаваме како префикси 
во еден ограничен број примери. Έκ може да ce открие во ро-го-е- 
ke-te-ri-ja — προεκχυτήρια (Ta 709&, cf. МДП, ЖА VIII, стр. 236) 
и, можеби, во e-ke-se-si — έξενσί. (?) или έξεσις (KN Fp 14, 1) и евен- 
туално во е-ѕа-ра-ке-те-па =  έξ-απ-ηγμένα (?) (L 7375, a άπό како 
префикс ce јавува почесто: a-pe-i-si (KN Od 666) =  ? a-pe-e-si (P Y An 
614,7) =  άπέενσι, a-pe-o (An 18, 6) =  άπεών, a-pe-o-te (PY An 724,1 
KN B 810; -823) =  άπέοντες, a-pu-do-si (PY Ma 123,2; -346 etc.) -  
άπύδοσις, a-pu-ke-ka-u-me-[no (Ta 641,1) =  άποκεκαυμέ(νος). Ce среќава 
еден пример co άπό и во одделна употреба, како предлог, во KN G 
820,3: po-ti-ni-ja-we-jo-jo а-ри ke-u-po-da (Aus dem Magazin (?) der Pot-
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nia (Demeter)“ (A. Furumark, Eranos 52, p. 30). F. (1. c.) наоѓа уште 
една употреба на овој предлог во првиот ред од истиот натпис: е-ко- 
si а-рп (?) ku-do-ni-jaра-ѕа ki-ri-ta —îyovai άπύ Κυδωνιάς πάσαν κρι,θάν, 
ho вториот слог од а-ри тука е оштетен и не e сигурно дека овде ce 
работи за άπύ (в. rope стр. 21 ѕ.). Ventris, Chadwick и Bennett на 
ова место читаат а-Рј (cf. KT II стр. 54).

Поинаку стои прашањето со ра-го =παρό, παρά. Предлогот 
pa-ro, со вокализам о место a веројатно под влијание на προ и υπό 
(cf. Pisani, Rh. Mus, 98, стр. 7), ce употребува многу често во микен- 
ските натписи: 15 пати во кноските плочки, околу 210 во натписите 
од Пил и еднаш — од Микена. Вкупно околу 225 примери.

Иако ce вака многубројни примерите со ра-го, тие можат да 
ce сведат само на десетина слични или исти формули, што ce повто- 
руваат многу често и околу 6—7 други случаи покрај глаголски 
форми:

1. pa-ro+NP+ сјшсок на групи лични имиња (PY An 129, 
-340), или ko-wo =  xôpfoi (KN Ai 115), или стока (домашни 
животни) (PY Сп 418; KN С 908, -913, -915; X 793), или други пред- 
мети (тканина, метали и сл.) (PY Мп 162; Ра 49, -53,-[KN L 5916]);

2. NL+pa-rö NP идеограма на домашни животни (Сп 40, -45, 
(131), -254, -453, 599, -600, -925, [-938, -962], KN С 914, [X 5955];

3. NP во rcn.+pa-ro NP +  идеограма за стока, cf. KN Dk 945;
4. pa-ro NP +  NL во (инстр.) -абл. +  идеограма на овци 

(KND1941&);
5. NP (+занимање) e-ke o-na-to pa-ro NP (+занимање) (PY 

Ea 29, -56, -304, -439, -800, -814, -822, -825);
6. NP (+занимање или др. определување) е-ке (e-ko-si) o-na-to 

pa-ro da-mo (Ea 52, -136, -258, -259, -460, -773, -808, -816, -824);
7. NP te-o-jo do-e-ro/ra или занимање e-ke(-qe) o-na-to pa-ro 

NP (ko-to-na ki-ti-me-na =κτοίνα κτιμένα) Eo passim;
8. NP te-o-jo do-e-ro ( -f занимање) e-ke-(qé) o-na-to ке-ке-ме-па 

ko-to-na pa-ro da-mo (Eb, Ep- passim);
9. NP te-o-jo do-e-ro e-ke p. NP во ген. ko-to-na (En 659,5);
10. NP (+занимање) e-ke o-na-to pe NP во ген. ko-to-na +  за- 

нимање во ген. (Ea 782);
Има и други, помали варијанти, но овие ce најхарактери- 

стичните и најчестите формули.
Покрај глагол ce јавува во овие примери: Ad 686 о-и-ра-го- 

ke-ne-to (pa-ro како префикс); Сс 660 а-ке-о а-ке-ге р . ка-га-ѕи-по\ 
Vn 130 o-ze-to ke-sa-do-ro . . . p .; KN Ld 871 (pa-we-a) te-tu-ko-wo-a 
pa-ro re-wa-jo; co e-ke (-qé), e-ko-si =  εχει (9ε), εχονσι во 130 примери 
(в. rope т. 5—10); РУ Un 138 qe-te-a2p. du-ni-jo; Un 1321 o-pa-ro [. ] 
zeti-se pa-ro (?) и MY Oe 111 ]o-ta-pa-ro-te-wa-ro(l).

Судејќи no надворешните белези, во микенската употреба 
на ра-го можат да ce изделат јасни дат.-локативски форми, cp. An 
129, 7: pa-ro ka-ke-u-si =  παρό χαλκευσι,, на кое укажа Pugl.-Carr. 
уште во 1954 (cf. PP, 1954, стр. 100) co значење „apud, penes“ . Ист 
таков дат. синг. e p . po-so-pe-re-i =  παρό *Προσ-οφελεϊ (Cn 40, 2). 7

7 Абл., инстр. и ло .̂
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Формата р. do-ro-jo-jo, ген. синг. (π Δροίοιο?) во Сп 45, 6 
е сигурно грешка (дитографија), или пак ген. е на место, a пропу- 
штен е друг збор, можеби do-e-ro =  δόελος или сл., со што би ce 
добила иста синтактичка употреба како во Еа 782: ru-ko-ro ra-wa-ke- 
si-jo е-ке o-na-to pa-ro mo-ro-qo-ro-jo ko-to-na po-me-no („Lygros, 
слугата на војводата, има закуп од нивата на овчарот Mologwros“ . 
Како и да е, примерот на do-ro-jo-jo не е доволен да докаже дека 
во микенскиот имало употреба на ра-го со ген.

Уште помалку е сигурна формата р. га-ке-и (π. *Λα(γ)χεύς) 
во Cn 254, 7, можеби и р. tu-ru-we-u, ном. Овде имаме или случајна 
грешка на писарот или ортографска замена на и : we, cf. обратно 
we-a-re-jo =  υάλειος (Ta 714,1).

Тргнувајќи од арк.-кип. дијалект, каде што абл. предлози: 
έκ(έξ), άπύ, παρό ce слагаат co дат., речиси, сите учени ce согласија 
дека ра-го, со абл. значење од и во микенскиот управувал дат. 
Прв М. Д. Петрушевски ce посомнева во оваа претпоставка и 
укажа дека може да ce очекува абл. на лице со предл. ра-го во ми- 
кенскиот исто како и ген.-абл. во подоцнешниот грчки (cf. ЖА V 
(1955) стр. 399, 401). Оваа возможност подоцна ja допушти и Ј. 
Chadwick (cf. Minos V (1957) стр. I ll) ,  a во последно време House
holder му посвети на ова прашање и одделна статија (Glotta 38, 
стр. 1—10).

Н. изврши доста добра анализа на примерите со ра-го, но не 
можеше да дојде до еден категоричен закључок. Од една страна тој 
тврди (стр, 2, 9) дека во микенските текстови нема ниеден случај со 
јасна абл. конструкција, зашто форми на -pi со ра-го не ce среќаваат, 
a еден пример на -si (лок.) сепак ce јавува, од друга страна тој не 
може да ja искључи абл. смисла од некои форми во синг. што не 
ce разликуваат од лок.-дат. Раководејќи ce од принципот дека во 
грч. граматика локалните конструкции ce согласуваат така, што 
не може да ce каже како во англ. „from Charles in London“, ами 
само: „from Charles from London” и „to Charles to London“ , a co 
оглед на „големиот број локативски форми од имињата на места“ , 
гледа во ра-го и с к љ у ч и т е л н о  л о к а т и в с к а  с м и с л а .  
Но на крајот зазема пак компромисно решение: а) ако ce јавува 
ра-го само со еден падеж во микенскиот, тогаш тој е веројатно лок. 
и смислата секогаш локативска, но b) ако е претставен со два 
падежа што не можат да ce различат (со ова писмо), тогаш „many 
instances are locative in form and meaning, the remainder abl.-instr. 
in form. abl. in meaning“ . Од последново значење не укажа на 
ниеден пример.

Иако е -pi плур. наетавка, a pa-ro ce употребува само co NP, 
сепак може покрај ра-го да ce очекува и таква форма, ако означува 
група луѓе како што e ка-ке-и-ѕг со локативска смисла. Но отсуството 
на таква форма не може да биде гаранција дека нема абл. конструк- 
ција co ра-го. Правилото за слагањето на локалните конструкции, 
од кое ce раководи Н. не е апсолутно. И самиот тој допушта искљу- 
чоци од ова правило (стр. 3). Имајќи ги предвид различните, дури
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противните значења на παρά со разните падежи во клас. грч. (освен 
аркад.-кип.) : од (ген.), при (дат.), кон (акуз.)73) ,а рогто во овие текстови 
ако и не е единствениот, тој е баш најраспространетиот предлог, 
a priori тешко би можела неговата употреба да ce ограничи само 
на еден падеж.

Видовме rope (стр. 22ѕ.) дека е ра-го навистина употребувано 
најчесто во локативска смисла. Но има извесен број примери, 
каде што повеќе одговара аблативско значење: 

а-ке-о а-ке-ге
Сс 660: Me-ta-pa ра-го ка-га-ѕи-по ЈАРЦИ 30.
V —С. (Docs. 201) го предадоа: „Во Метапа: Алкеос собра 30 јарци 
од K“ . Смислата на ра-го овде ce определува од глаголската форма 
а-ке-ге, независно од тоа што е редот малу необичен. Нема основание 
да ce сметаат зборовите а-ке-о а-ке-ге како додадени отпосле, без 
врска со другите, како што ги разбира Н. Од цртежот на овој 
натпис (cf. PT  II стр. 72) ce гледа дека овие зборови можат да ce 
сметаат и како први: А. собра во Метапа од К ___ Но на House
holder повеке му пречи неговиот принцип за согласување на 
конструкцијата: местото во лок., a pa-ro со NP во абл. Доследен 
на ова правило тој е готов да допушти абл. смисла и на јасни лока- 
тивски форми како pa-ki-ja-si во Vn 130, зашто таму покрај глаголот 
o-ze-to, при втората варијанта =  ho gento (в. долу) ce открива абл. 
смисла на ра-го. И глаголот άγείρω бара абл. на лице, cf. δημόθεν 
ά λφ ιτα ... καί αϊθοπα οίνον άγείρας (τ 187); άφ’ ών άγείρει καί 
προσαιτεΐ (Dem. 8,26). Следователно и Ka-ra-su-no во Ce 660 e во 
(инстр.-) абл. *Κρασύνω.

Абл. смисла може да ce подразбере и зад именката а-ко-га^ 
άγορά (άγέλα), која е изведена од глаголот а-ке-ге, во Сп 453, само 
што е натписот во средината повреден и не ce чита целата именка 
(ра-го) . .  ,-пе (конс. декл.). Кај Хом. άγορή ce употребува само 
за собир на луѓе, подоцна значи „пазар“ , но овде веројатно означува 
с о б и р а њ е  с т о к а .  Имињата на бирниците a-ko-so-ta,, а-ке-о9 
we-da-ne-wo доаѓаат ту во ном., ту во ген. во зависност од тоа дали 
е покрај нив употребен глаголот а-ке-ге или именката а-ко-га, како 
што ќе видиме подолу.

Објаснението на Mühlestein (М. Helv. 12 (1955) стр. 130, cf. 
и С. Лурве, ВДИ  1955, 3, стр. 18) дека o-ze-to ke-sa-do-ro (Vn 130) =  δ 
κείτοι Κερσάνδρω не одговара синтактички, зашто ke-sa-do-ro овде 
е субјект, а-ке-а3—&ууе&)9 објект, ак. плур. и поради тоа o-ze-to ќе 7

7*) Ген. со значење: од а) покрај глаголи што значат доаѓање: ήλθε πάρ 
Διός (B 787); b) co ознака на потекло: γίγνεσθαι π. τινός (Plat. Symp. 179b); с) по- 
крај глаголи што означуваат примање: δέχεσθαι, λαμβάνειν etc. d) покрај 
пасивни глаголи: π. θεών ή τοιαύτη μανία δίδοται (Plat. Phdr. 245c) etc.

Дат. co значење: кај, üpu, лат. apud: Ικειτο π. σηκώ (t 319); κεϊτο παρά 
μνηστή άλόχφ (I 556), μένειν παρά Ttai (I 427).

Акуз. со значење: a) кон τρέψας παρ’ ποταμόν (Φ 603); b) покрај παρ* 
έμ’ ιστασο (Λ 314) с) преку, üpoimb παρά μοίραν, παρ’ ελπίδα d) каузално 
поради παρά τοΰτο и т. н.

7*
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биде преоден глагол. Преводот на Docs стр. 403 „Но gento „thus 
he took“ 3 л. синг. аор. (cf. γέντο (Θ 43 ит. н., кипар. άπόγεμε* άφελκε, 
υγγεμος* συλλαβή Hsch.) бара абл. на лице со предлогот ра-го. 
{O-ze-îo би можело да ce доведе во врска со гл. ζητέω, од една 
основна форма ζίω, *ζέω, cf. Hsch. ζίεται* ζητεί. И значењето на 
овој глагол условува абл. смисла шра-го.).

Ра 49: pa-ro e-ri-ma-si-jo исто така треба да ce смета за(инстр.)- 
абл. плур. Ако беше лок.-дат., требаше да гласи e-ri-ma-si-jo-i.

Un 138, 1: qe-te-a2 pa-ro du-ni-jo. Qe-te-a2 e part, necessitatis74) 
од θέσσασθαι (cf. άπό-θεστος, πολύ-θεστος и т. н.) од *guhedh- (cf. 
πόθος, ποθή *guhodh-, ποθέοο, ст. слов. zçzda, кое исто така бара 
абл. на лице.

Во кноските натписи Householder не наоѓа ниедна гл. форма 
со ра-го. Сепак таква конструкција има во Ld 871: ]RA pe-ne-we-ta 
e-qe-si-ja îe-tu-ko-wo-a pa-ro re-wa-jo =* ένε]ρα (долна облека) πνέΓετα 
hequesia ^TUxFoa παρό Rewajo. Te-tu-ko-wo-a =  *τετυχΓόα, парт. 
перф. од τεύχω, опишува тканини „убаво направени“ (Хом. τετυγ- 
μένα; cf. τετευχώς во пасивна смисла μ 423), па природно е да каже 
и од кого ce направени, или, можеби, од кого ce примени.

Натписите PY Un 1321 и My Ое 111, со гл. форми, ce многу 
оштетени и толкувањето е хипотетично.

Bo KN D1 941 &: pa-ro a-pi-qo-ta sa-pa-ka-te-ri-ja — π. Άμφι- 
£«ώτα Σφακαηρίά изгледа имаме независна употреба на р. во абл. 
смисла.

44. Ген. синг. од о-основите во микенскиве натписи завршува 
на -o-jo<^-osyof (cf. ст. инд. -аѕуа, Хом. -oio),н. пр. (е-пе-ка)ки-ги-ѕо-јо 
i-je-ro-jo =  (ένεκα) χρυσό ιο ίεροΐο; do-e-ro-jo =  δοέλοιο и тнн. Покрај 
оваа форма С. Лурје (ЛКМГ стр. 116ѕ., РР, 1957, р. 322ѕ.) наоѓа 
и една друга на -о} добиена по контракција од -оѕуо (cf. ЛКМГ стр. 
82). Во поткрепа на ова свое мнение тој приведува голем број 
помалу или повеќе сигурни примери. Некои од нив, како we-da-ne-wo 
(Es 644, 6) ai-ti-jo-qo (En 74, 11)идр. не ce од о-основата, но факт 
е дека има примери на о, од о-осн., што алтернираат со форми на 
-о-јо во иста синтактичка положба.

Сам Лурје напомнува (о. с. стр. 71) дека не треба читателот 
прекумерно да ce доверува на завршоците од зборовите, оти често 
ce среќаваат зборови напишани скратено, со изоставање на послед- 
ниот слог, н. пр. ki-ti-me (En 74, 1) место ki-ti-me-na; ке-ке-те (Eq 59,2) 
место ке-те-ке-па; о-па (Еа 460) место o-na-to и т. н., но сепак te-o

74) Docs. р. 220s. ja одбиваат оваа можност, зашто -τέος ce смета дека 
е од -τέΓος, cf. Schwyz. Gr. Gr. I 810s.; P. Chantraine, Form. p. 308, но формата 
φατειός Hes. Theog. 310, укажува на ст. инд. -tavya со испадната F. И во микен- 
скиот ? пред ј  испаѓа, cf. i-je-re-ja <4ép£fia, така cf. qe-te-jo P Y F r 1206, 1241, 
a ja  во извесни случаи ce предава со а2 =ha, cf. ko-ri-ja-do-no : ko-ri-a2-da-na. 
Примерите qe-te-a KN Fp 363,1 и qe-te-o KN Fh 348,2 L 513, J 693,1 ce паралелни 
co примерот: po-ni-ke-ja : po-ni-ke-a. Има основание да ce мисли дека part, neces
sitatis можел да ce образува и од -tesjo (cf. парт. фут, акт. во лат. на -uro<^-uso)t 
цокрај -tewjo.
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во Ео 276, 7 го зема за скратена генитивска форма (cf. о. с. стр. 117), 
место te-o-jo, иако последната форма ce јавува во истиот натпис 
5 пати, a во целата Е-серија 81 пат. Сосема е јасно дека e te-o писар- 
ска грешка, исто како и te-o-na do-e-ro (En 659, 10), место te-o-jo.

Веројатно има и други случајни грешки како te-o меѓу при- 
мерите на -о : -о-јо што ги приведува Лурје. Но со оглед на нивниот 
доста голем број, тешко би можеле с и т е да ce стават во таа кате- 
горија. Прашање е само д а л и  ce  т о а  г е н и т и в и .  Порано 
(ЖА, VII, стр. 274) ние ce искажавме дека е историски неоправдано 
да ce очекува така млада контрахирана генитивска форма во микен- 
скиов дијалект, каде што контракцијата уште не е извршена. Има 
многу примери од .кои ce гледа дека меѓу вокалите ce чувствувал 
уште еден преоден глас ј,  кој почнал да преминува во А, и тој глас 
пречел да ce изврши контракцијата. Многу е поприродно да ce 
сретнат овде архаични форми, остатоци од првобитниот аблатив, 
којшто, како што видовме rope (стр. 44), можел да ce употребува 
место ген. Ова мнение е искажано и од Н. Mühlestein (cf. Die 
Oka-Tafeln стр. 24; Athenaeum, 1958, стр. 36875).

Иако има основание да ce подржува едно вакво мнение, по- 
требно е да ce однесеме критички и кон него во таа смисла што 
некои од тие примери можат поинаку да ce објаснат. Ако ce анали- 
зираат текстовите, каде што ce среќаваат ваквите примери, ce 
откриваат формули во кои можат убаво да ce вклопат пократките 
форми како номииативи, покрај генитивите на -о-јо, употребени 
во поинаква конструкција, како што покажа Ј. Chadwick, PF. 1958, 
стр. 287.

Најмногу случаи на -о : -о-јо алтернираат кај имињата на 
бирниците од D- и Cn-серијата. Гореспомнатата формула: а-ке-о 
а-ке-ге (Сс 660) открива дека името на даночникот може да стои 
во ном. покрај еден verbum finitum. Ho таа иста мисла може да 
ce искаже и поинаку: а-ке-о-јо а-ко-га (Сп 655, 11, 12); we-da-ne-wo 
а-ко-га (Сп 655, 6, 13); a-pi-me-de-o а-ко-га (Сп 655, 5); или само ген. 
од овие познати имиња бил доволен да му припомни на писарот 
ч и ј  с о б и р  ce тие овци, одн. само ном. од името: кој ги собрал

75) Во последно време A. Morpurgo во статијата II genitivo miceneo е il 
sincretismo dei casi {Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti morali, 
storiche e filologiche, vol. XV, fasc. 1—2, pp. 33—61) дојде до ист резултат no 
ова прашање. Само што во нејзината работа има една основна недоследност. 
Споредувајќи го Јп 829,7: e-ra-te-re-wa-pi ko-re-te co Jo 438, 27: e-ra-te-re-wa-o 
ko-re-te закључува дека -pi (=φ ι) има локативско значење и за поткрепа приве- 
дува примеринаалтернацијамеѓу ген. и лок.: λ 283 πύλου βασίλευε u η 59 Γιγάν- 
τεσσι βασίλευεν, Меѓутоа, когасево прашање алтернациите на ген. од о-основи- 
те на -о-јо со пократките форми на -о, наоѓа дека ce последниве аблативи. Ако ce 
поддржа претпоставката дека генитивот алтернира со локативот, тогаш природ- 
но беше да се допушти локатив и во пократките форми на -о кои многу почесто 
алтернираат со ген. Но ако ce тргне од закључокот дека ce пократките форми 
од о-основата аблативи на -0(7/) (што во крајна линија би ce изедначило со 
инструменталот на -д), не може да не ce допушти дека и -pi има аблативско 
значење.
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овците. Така исто можат да ce разберат и формите: we-we-si-jo: 
we-we-si-jo-jo, u-ta-jo: u-ta-jo-jo и др. имиња на даночници при кнос- 
киот дворец.

Врз основа на si-[ri]-jo-jo (Eb 159, 2) Лурје го смета и si-ri-jo 
(Ер 617, 10) исто така за ген. синг. Но треба човек ad hoc да суди 
за една форма, не водејки сметка за останатиот текст. Ер-серијата 
ja сумира содржината од Eb-натписите (Cf. Bennett, AJA, 60, 2 ,106s.) 
и природно е при препишувањето да ce поправат некои грешки што 
ce допуштени во поранешните текстови (доколку не ce направат 
и некои нови). Тоа може да ce види од En 467, којшто исто така 
ги содржи натписите Ео 278, -268, -371. Во Ео 371 името на сопстве- 
никот од нивата погрешно е напишано во ном:

ke-ra-me-wo wa-na-ka-te-ro 
pi-ri]-ta-wo ko-îo-na ki-ti-me-na ЖИТО
nXt,v6àf6j<^ νος κτοΐνα κτιμένα κεραμήΓος Γανάκτερος, a во пре- 
писот En 467, 3 тоа е поправено во ген.: pi-ri-ta-wo-no. Eb 159, 
каде што ce среќава si-[ri]-jo-jo е доста оштетен натпис, не ce читаат 
сите зборови, но судејќи по зборот га-ке, којшто може да биде 
verbum finitum (έ)λάχε, формата si-ri-jo ном. во преписот Ер 617, 10 
е поправилна, зашто овде ce преплетени две реченици: pe-ri-qo-îa 
pa-da-je-u e-ke-qe ка-та o-na-to si-ri-jo ra-ke to-so pe-mo. Πρεσβύτης 
Πανδοαεύς εχει 9ε κάμαν δνατος, *Σιλλιος λάχε τόσον σπερμόν. Значи 
si-ri-jo-jo е погрешната форма и таа не може да служи за критериум 
при определувањето на si-ri-jo.

При одредувањето на граматичките форми не треба да ce 
губи од предвид фактот дека е грчкиот многу еластичен јазик и не 
смеат овде да ce утврдуваат некои непроменливи норми на изразот. 
Можат да ce приведат уште многу примери за тоа како алтернира 
ном. со ген.

*

Сепак имињата на месеците заслужуваат посебно внимание: 
wo-de-wi-jo ѕте-по' KN Fp 16, 1; -48,1; cf. V 280; 
wo-de-[wi]-jo-jo /те-[по] KN F 953, 1 (=  fopSsfioio μηνός); 
ka-ra-e-ri-jo jme-no KN Fp 15, 1; 7, 1, cf. 6,1;
[ka]-ra-e-ri-jo-jo me-no KN Gg 7369; [-7374,1]; 
po-ro-m-to PY Fr 1221; -1232, cf. 1218; 
po-ro-wi-to-jo PY Tn 316,1; 
pa-ki-ja-ni-jo PY Fr 1236; 
pa-ki-ja-ni-jo-jo PY Fr 1224; 
ki-ri-ti-jo-jo PY Es 650,1 ( =  κριθ-);
ra-pa-to'me-no' KN Fp 13,1(= μηνός Λαπάτω, Del. 667, Аркад.). 
Овие примери би можеле да ce издвојат од горните. Во 

кноските натписи, речиси, редовно покрај името на месецот стои и 
зборот те-по, коесогенитивската форма wo-de-wi-jo-jo, ka-ra-e-ri-jo-jo 
de-u-ki-jo-jo (Fp 1,1) di-wi-jo-jo (Fp 5, 1) сосема добро ce слага, но 
на пократката форма овој ген. и пречи и затоа авторите на Docs. 
(етр. 305) ce обидоа да реконструираат уште еден слог, cf. ra-pa-îo-
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<^/V>. Да имаше само една ваква форма или две, можеше и да ce 
допушти таква емендација, но во толку многу паралелни примери 
тешко може да ce претполага грешка. Ако е историски невозможно 
да ce јави ген. форма на -о, тогаш кој падеж би можел да го заменува 
ген. без да ja измени неговата смисла, ако не абл.

Навистина зборот гпе-по секогаш е стиснат над линијата 
во натписите каде што ce среќаваат пократките форми на месеците 
и тоа му даде повод на Chadwick (l. c.) да помисли дека те-по 
таму означува „на месец“, „месечно“ , но во F 953,1 го среќаваме 
исто така напишан и покрај wo-de-wi-jo-jo, што значи дека смислата 
продолжува како и во другите случаи кога не може да ce напише 
целата мисла во еден ред, та има потреба да ce пренесе некој збор, 
во нашиве натписи над, место под редот. Ср. и Fp. 5,1 di-wi-jo-jo 
'те-по

Во грчкиот, како и во другите ИЕ јазици, в р е м е ce искажува 
на разни начини:

a )  со г е н.  п а р т и т и в е н ,  кога ce изразува дека еден 
настан ce случил во границите на некој временски период, но не 
през целото спомнато време, a како да е издвоен само еден момент 
од него: ταύτης τής νυκτός (=  ea nocte), српхрв. ove noci, cf. ст. слов. 
osmaago na desite svoje vrsty leta (Супр. 204, 29) sbbrasç sç mës^ca 
maja (Cyüp. 148, 24), гот. Nachts, ст. инд. rätryäh (,àhnah). Во итал- 
ските дијалекти наместо ген. ce употребува абл., cf. оск. meddixud, 
умбр. uhtretie Kastruçiie „in auctura Castrucii“ (cf. Stolz— Schmalz,
o. c. 451), во лат. abi. temporis e no потекло лок.; во ст. инд. има 
адверби со абл. форма и темпорално значење (cf. Macdonell, Vedic 
Gramm. стр. 317), што покажува дека некогаш и овде ce употребувал 
abi. temporis.

b) За употребата на loc. temporis видовме rope (стр. 20). 
Овде ќе додадеме само дека партитивот често ce заменува со 
дат.-лок.: ’Ίστρος ϊσος αίεί αυτός έωυτω ρέει θέρεος καίχειμώνος покрај 
ίσος δέ αίεί ρέει έν τε θέρεί καί χειμώνι ό ’Ιατρός (Hdt. IV, 48, 50). 
Исто така и во оск. алтернира лок. со абл.: meddikkiai „in med- 
diciafii, покрај meddixud.

c) Bo ариските и балт.-слов. ј-ци ce употребува и инстр. за 
време со значење дека дејството ce простира во текот на некој 
временски период: naktêbhis, rtuna, rtûbhih, „во текот на ноќта, 
сезоната“, српхрв. H o h y ,  д а н и м а ,  с р е д о м  итн. И во грч. 
χρόνω не е само лок.-дат., ами и instr. prosecutivus (cf. Schwyz,
o. c. II стр. 162).

d) акузатив — простирање во времето: χεΐμα ευδει δθι δμώες 
ένί οίκω (λ 190), σπονδάς καί ξυμμαχίαν έποιήσαντο εκατόν ετη (Thuk. 
Ill, 114, 3); έτη γεγονώς δύο καί ογδοήκοντα „octoginta duo annos 
natus*4 (Isocr. 15, 9). Kaj Xen. едновремено ce употребува dat. tem
poris покрај акуз., што e од Κοινή нешто обично (cf. Hell, 1, 1, 14): 
ταύτην μέν οδν την ημέραν αύτου έμειναν, τή δέ ύστεραί<κ ’Αλκιβιάδης 
έκκλήαίαν ποιήαας παρεκελεόετό . . . . κτλ.
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Поради тоа во пократките форми од имињата на микенските 
месеци можат да ce претполагаат различни падежи. Издвоени за 
себе тие би можеле да бидат: лок. синг. на -oi, nom. de rubrique, 
дури и акуз. (cf. a2-te-ro we-to (Ma 365, 2) =  άτερον Γέτος), но збо- 
рот memo, во ген. не би можел да ce согласува со овие падежи. 
Овие форми би можеле да ce изјаснат и како инстр.(- абл.) на -Ô, 
но тогаш би требало следниот збор да гласи те-пе. Изгледа дека 
ген. форма те-по најмалку би пречела на една првобитна абл. 
форма на -6(d). Употребата на abi. temporis, како што видовме 
од оск. и ст. инд., не е необична за индоевроџскиот. Во микенско 
време формата од првобитниот абл. на -6(d) не била активна; во 
овие основи абл. ce изедначил и формално со инстр., но секако 
можело да има остатоци од типот foixco со чисто абл. значење. 
Ген. memo би им пречел и на овие форми, но помалку отколку на 
сите др. падежи, зашто, како што видовме, наставката -os, -es, -$ 
првобитно била аблативска, a освен тоа значењето на абл. и ген. 
е блиско и возможна е една constructio ad sensum. До ваква кон- 
струкција можело да дојде дотолку полесно ако ce употребувал 
абл. temporis паралелно со ген. temporis. Овие форми секако не 
ce единствени во микенските натписи, но писмото не ни дозволува 
да укажеме на други поверојатни.

ЗАКЉУЧОК

45. Индоевропската падежна система, како воопшто и сите 
изразни средства, претрпела многубројни промени во текот на 
својог развој. Во најстарата епоха на ИЕ првобитен јаз. секако 
немало деклинации. Флексивната состојба ce развила релативно 
доцна (ср. Н. Hirt, Syntax I стр. 32ѕ.). Долг и постепен бил развојот 
на падежната система додека не ce установиле постојаните падежни 
односи со посебни надворешни форми. И падежните форми со 
своите диференцијални ознаки ce подложни на постојани и разно- 
видни промени, но откако веќе еднаш биле фиксирани падежните 
функции како потреби на јазикот, секогаш ce наоѓани и нови над- 
ворешни средства за поинакво искажување на тие односи. Несом- 
нено има знатни разлики во начинот на искажувањето на тие 
односи во различните стадии на јазиковиот развој. Затоа не можат 
да ce објаснуваат спомениците од една определена епоха со норми 
од друга епоха. He смееме л  ние да пристапуваме кон толкувањето 
на микенските грчки натписи со претпоставка дека падежната 
система во микенско време била иста како и во класичниот грчки, 
т. е. 1000 години пододна, кога аблативот како падеж бил исчезнат.

Неоспорен факт е дека во микенските натписи има текстови, 
каде што ce покажува јасно аблативска смисла. Бидејќи адвербијал- 
ниот аблативски суфикс -θεν не бил раширен, аблативските пред- 
лози εκ (έξ) и άπό не ce употребувани, освен во мал број сложенки 
како префикси и άπό само во еден или два примера одделно, a
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ра-го има не само аблативска, туку и локативска смисла, не може 
да ce избегне закључокот дека а б л а т и в с к и о т  п а д е ж е н  
о д н о с  б и л  и с к а ж у в а н  со п о с е б н а  ф о р м а .  Писмото 
не ни дава прецизни докази за сите основи со какви падежни на- 
ставки бил искажуван овој падежен однос. Петрефактите од абла- 
тивот во класично -грчкиот упатуваат да очекуваме во овој стар 
дијалект оригинални аблативски форми на: -o{d) во о-основите, 
-äs во а-основите и, можеби, -es во консонантските. Но анализата 
на аркадо-кипарската падежна система, како и многубројните 
микенски форми на -pi со инстр.-абл. функција од друга, не доведоа 
до заклучокот дека в о  м и к е н с к и о т  в е ќ е  б и л а  и з в р -  
ш е н а  ф у з и ј а т а  н а  а б л .  с о  и н с т р .  к а к о и в о и т а л -  
с к и т е  ј а з и ц и .  Ако во плур. инстр. наставка -φι, како што 
видовме, имала и инстр. и абл. смисла, пркродно е да ce допушти 
дека и во синг. инстр. наставки -о, a-, -ë имале и абл. значење, што 
ce потврдува од анализата на текстовите. Т о а с е п а к  не  j a  
и с к љ у ч у в а  м о ж н о с т а  д е к а в о  м и к е н с к о  в р е м е  
и м а л о  д а л е к у  п о в е ќ е  о с т а т о ц и  о д  п р в о б и т -  
н и о т a б л. Покусите форми на -о од имињата на месеците што 
алтернираат со ген. на -о-јо, изгледа, претставуваат остатоци од 
старата абл. форма на -<5(d).

Натписите добиваат појасна и пологична смисла кога при 
нивното толкување ќе ce има предвид и оваа особеност на микен- 
скиот дијалект. За илустрација ќе приведеме уште некој пример:

An 724: ro-o-wa e-re-ta a-pe-o-te — έρέτοα άπέοντες Roowa. 
Веслачите кои ce отсутни од Roowa. Глаголот άπειμι „être loin de 
τινός, être absent*' (Bailly, Diet, gr.-fr. s. v.) бара абл.

Ge-серијата од Микена, составена од 6 плочки (602—604, 
-605 & 607, 606 и 608), ce однесува за дажби на разни зачини: ko-ri-ja- 
do-no =  κορίανδρον, ku-mi-no =  κύμινον, ma-ra-tu-wo =  μάραθον, 
mi-ta =μίνθα, sa-sa-ma — σησάμη и др. Дека ce тоа дажби ce гледа 
од уводната формула на Ge 606: do-si-mi-ja a-ke-re-u-te, т. e. dosmos, 
cf. арк. άπύδοσμος *Άκερεΰθεν или Άχελεύθεν, од Акегеи. Оваа 
формула ce однесува кон целата серија Ge, како o-wi-de pu-ke-qi-ri 
o-te wa-na-ka te-ke au-ke-wada-ko-ro = δ f  ίδε II. δτε fà-ναξθήκε Auyéfav 
ζάκορον (Ta 711) што ce однесува кон целата Та-серија, o-u-ru-to
0- pi-a/a e-pi-ko-wo — àc,*? ρύ(ν)σ3ώ(ν) или ού λύ(ν)το οπίάλα επίκορΓοι 
(An 657,1) што ce однесува кон ситет. н. Oka-плочки и др. Во натпи- 
сите од MY Ge-серијата личните имиња главно ce повторуваат. 
Bo Ge 603, 605& и 602, со искључок на Apzjxka-e-se-we «-ση^ΰβΒ ο 
ном.: ре-ке-и =*Σπερχεύς, ке-ро =  Κήπος (cf. Landau, о. с. стр. 175),
1- na-o =*Ί(σ)νάων, ra-ke-da-no =-àvcopnnp. Ho во Ge 604 очигледно 
ce во некој друг кос падеж. V.—С. (cf. Docs. 225; JC M T  I I 109) сме- 
таат дека ce лицата овде во дат. и ги преведуваат со „for“ .

Зад секое име во Ge 604 фигурира и зборот о-ре-го „долг“ . 
Ако ce набележените суми покрај идеограмите на зачините д о л г, 
тоа секако не може да биде з a нив, кога судејќи по другите плочки 
од оваа серија, истите лица ги даваат тие продукти. Ако на плочките,
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каде што ce имињата во ном. имавме едни продукти, т. е. да даваат, 
a во Ge 604 — други, т. е. да примаат, можеше да ce помисли дека 
ce овие плочки некакви договори за размена на стока. Но јасно ce 
гледа дека, речиси, истите продукти, само во различни количества, 
фигурираат и покрај номинативите (каде што е количеството пого- 
лемо) и покрај т. н. „датив“. Н е л о г и ч н о  е е д н и  и с т и  
л и ц а  д а  д а в а а т и д а  п р и м а а т  и с т и  п р о д у к т и . — 
Всушност работата ce состои во тоа што овие лица ce должни да 
му даваат на дворецот разни зачини. Поголемо количество дале, 
но нешто останале и должни. Целта на плочките е да покажат 
колку тие лица дале, a специјално Ge 604 покажува колкав е уште 
нивниот долг, т. ј. колку уште треба да ce прими од нив. Тоа 
најмногу и го интересирало дворецот.

Имињата покрај о-ре-го во Ge 604 не ce во „дат.“, ами во 
инстр.-абл. и покажуваат од кого е долгот и, понатаму — колкав е 
тој. И од формална страна имињата ra-ke-da-no-re, i-na-o-te и др. 
тешко можат да бидат дативи во натписите од Микена. Характе- 
ристично е што дат. од конс. деклинација во овие натписи, при 
најголем број случаи завршува на a не на -е, cp. Fo 101 : pa-na-ki =  
Φαίνακι, O-ta-ki = * ’Огахц дат. синг. покрај pi-we-ri-si = πιΓερίσι и 
a-ke-ti-ri-ja-i =  -τρίαί, во плур., понатаму, ка-ке-т (Ое 121, 2) =  
χαλκήΓ'-, i-te-wi-ri-di (Oe 121,1) = *ÎŒ^FepiSt (ΒΓ, Suppl, стр. 10), 
pu-i-re-wi (Go 610,4)? ke-ra-mewi (Oe 125) « κεραμήΛ, pi-we-ri-di (Oe 
103, =  m f e p iS t

Недоследноста ïia ka-e-se-we (инстр.-абл.) во Ge 602, покрај 
другите номинативи, може да ce објасни со тоа, што уводната 
формула јо-о-ро-го =  ώ ώφλον „така должат4ѓ, писарот можел во 
еден момент да ja сврзе со о-ре-го (ра-го) οφειλος (πχρό) и да допушти 
друг падеж којшто ja искажува истата мисла. Сличен пример на 
вакво мешање ном. со инстр.-абл. имаме и во Nn 228 o-o-pe-ro-si 
ri-no o-pe-ro (в. стр. 70), каде што покрај номинативските форми на 
топонимите, го среќаваме po-ra-pi во инстр.-абл. плур. и te-tu-ru-we, 
инстр.-абл. синг.

❖

И така, поставката дека в о  м и к е н с к и о т  и м а л о  
а б л а т и в  (инстр. по форма, абл. по значење) од една страна 
п о м а г а  з а  п о т о ч н о т о  р а з б и р а њ е  н а  м и к е н -  
с к и т е  н а т п и с и ,  со тоа пак и за правилното реконстру- 
ирање на микенскита епоха, a од друга, п р е т с т а в у в а  н о в  
п р и л о г  к о н  т е з а т а  з а  б л и с к о т о  е д и н с т в о  на  
н е к о и  г р ч к и  д и ј а л е к т и  и и т а л с к и т е  ј а з и  ц и, 
к а д е  ш т о  и с т о  т а к а  д о ш л о  д о  ф у з и ј а  м е ѓ у  
а б л .  и и н с т р .
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SUMMARY

THE ABLATIVE, INSTRUMENTAL AND LOCATIVE IN 
THE OLDEST GREEK TEXTS

Along with the ordinary five cases (nominative, genitive, dative, 
accusative and vocative), classical Greek had a certain number of survi
vals of the locative, instrumental and ablative. There is one example 
of a formally separate ablative from an o-stem noun and there are a 
few of pronominal adverbs. Some instrumental forms in -a, -o and -ë 
can also be seen in the adverbs and -φι in Horn, still behaves like a 
case ending. On the other hand the locative is still as much alive as in 
old Latin. The active cases: genitive (syntactically=gen.-abl.) and 
dative (syntactically=dat.-loc.-instr.) are such only in name, since they 
also express the functions of the above-mentioned three cases.

Judging from the survivals of the loc., instr. and abl., it is natural 
to conclude that these cases existed in Greek at an earlier period. The 
fact that it is the loc. of which most traces have been preserved shows 
that in comparison with the instr. and abl. it had the longest active 
life. The question is, which of the other two cases (instr. or abl.) was 
longer in use. Curtius (Elue. p. 192) also discussed this question and 
concluded that in Greek the instr. was the first to be lost. In fact in Latin 
the instr. disappeared earlier (during the pre-Italic period) and was repla
ced by the abl., but in Greek the abl. was syncretised earlier than the 
instr. This can be seen from the fact that there are cases where the abl. 
was replaced by instr. forms, as well as from the fact that in Horn, 
there are many more instr. forms in -φι used without a preposition, 
while the ablatival ones are usually supported by prepositions.

I followed the traces of these three cases through the oldest 
Greek texts with the intention of seeing how long they persisted in Greek.

Until recently the oldest known Greek inscriptions dated from 
the 8th cent. B. C , but since the decipherment of the Linear B script by 
the late Michael Ventris in 1952, we can read texts in Greek from as 
early as the 14—15 th cent. B. C. The decipherment of the Linear B 
script is of extreme importance for Greek cultural history of the Mycenae
an epoch in general, and especially for the history of the Greek language, 
which can now be followed over a period of about 3,400 years. It reveal
ed forms of a very archaic phase of Greek; these, along with Hittite 
forms and words, represent the oldest records of any Indo-European 
language, and they have considerably enriched the study of comparative 
IE linguistics. The newly discovered Mycenaean dialect, about 600 
years older than the earliest alphabetic Greek inscriptions and about 800 
years older than classical Greek, also throws new light upon the problem 
of the case system in Greek at that period.

But at the beginning we have to confess that great difficulties are 
encountered in the explanation of Myc. words and forms owing to the 
primitive nature of the Linear B script, which was not invented specially 
for the Greek language but only adapted to it. The text is obscure
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because of the peculiarities of the Mycenaean orthography (cf. Evid. p. 91, 
Docs. p. 42ff.). For that reason there is much scope for different inter
pretations of a word or form. Besides, these inscriptions do not contain 
any literary text. They are short documents, inventories of some kind 
and administrative accounts of the palaces. In such a text, of course, 
there is no room for much use of syntax.

In spite of the imperfection of the script, however, some archaic 
forms of this dialect are clearly shown, e. g. : the labiovelars are not 
yet developed into labials (a-to-ro-qo—&v§pu>Koc, βουκόλος,
qe-to-ro-po-pi^TZTpànontûi), though in certain places they have begun 
to change: men’s names q/pe-re-qo-ta, o-q/pe-qa; the digamma is pre
served in almost all positions: wa-na-ka=Fivαξ, ka-ke-we= χαλκηΤ ες, 
do-we-jo=Bôprzioc, etc. and the article is absent. We can also find 
trustworthy pieces of evidence from Greek morphology. Several case 
forms, known from Homer, are clearly differentiated here, as: gen. 
sing, of o-stems in -o-jo, of masc. a-stems in -a-o, instr. plur. in -pi (=φι). 
With the aid of the combinatory method of interpretation we can distin
guish more than one case form in one and the same ending of the script.

The case system in Mycenaean, and especially the question of the 
so called local cases1) (locative, instrumental and ablative), represents a 
difficult problem, mainly because of the above mentioned characteris
tics of the script. But the solution of this problem is of great importance. 
The correct interpretation of the texts, and along with it the correct 
reconstruction of the Mycenaean epoch, not long ago considered as 
prehistoric, depends, among other things, on the correct reconstruction 
of the case forms of Myc. Greek, because the inscriptions are short 
and often express certain relations without verbal forms and relying 
entirely on the cases.

Ventris and Chadwick (Evid. 93) pointed out three clearly diffe
rentiated case forms of the personal names: nom. gen. and dat., while 
the acc. of the personal names, as well as the voc., have no place 
in the syntactical patterns of these archival texts. In the appellatives 
there is also an acc. (cf. Docs. 84f.), although it is not formally separated 
from the nom. and dat. in the vowel stems. The frequent use of the 
instr. suffix -pi is especially noticeable, while in the sing, the instr. 
does not differ from dat. and some other cases. Although the loc. sing, 
of cons, stems sometimes does not differ from dat. and in vowel stems 
from the nom. and acc., still, considering the plur. forms in -si of cons.- *)

*) The term „local cases“ is conventional. It covers the locative completely and, 
to some extent, the ablative. But the instrumental, in its original function, is not 
properly a local case, although it might belong to this category when expresses direc
tion, cf. Gr. πη, Lat. qua (via).

The accusative of place, time and direction also belongs to the group of local 
cases, but as this case is not lost in the Greek dialects, it does not present a problem 
like the three cases mentioned in the title. For that reason I do not consider it in this 
work, except in the instances when with the allative suffix -de in place-names it expres
ses direction, along with the forms of the same place-names with locative or ablative 
meaning.
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stems, and -a-i, -o-i of a- and o-stems, as well as on the basis of the 
introductory formulas of some inscriptions, the existence of the loc. 
cannot be denied. However, the question of the existence of the abl. is 
most disputable.

In spite of the fact that in Greek dialects of classical times, as 
well as in Horn., there are some traces of the abl. and it is almost impos
sible not to find traces, perhaps even active forms of it in this old dialect, 
nobody had pointed this out up to 1955. It was Prof. M. D. Petrusevski 
{2A V, 1955, p. 398ff.) who first noted abl. in -pi, as well as the gen.-abl. 
forms of a-stems. In 1955/56 C. Gallavotti {Documenti. . . ) discovered 
more abl. forms than can be proved, for which he was criticised by 
J. Chadwick2) {Minos V, 1957, p. 110). H. Mühlestein in his thesis 
Die Oka-Tafeln p. 22ff. (cf. also Athenaeum N. S. 36, 1958, p. 368) 
finds ablatival relation in some place-names of the Oka-tablets and 
hints at an old abl. form in those of o-stems3). At the same time I made 
a suggestion that in Myc. Gr. the abl. still existed in all stems and declen
sions {2A VI, 1956, p. 328f.). In a detailed analysis of the Myc. inscrip
tions in comparison with other Gr. dialects, in the first place with 
Arc.-Cypr. dialect, this idea of the existence of a separate abl. form 
suffered certain changes.

At first my subject was limited only to the abl. in the oldest Gr. 
texts, but in the course of my research it had to be extended to the instr. 
and loc. too. The instr. plur. is well documented in Myc. and nobody 
disputes it. Although in the script the loc. has no separate form, distin
guished from the other cases, still it cannot be rejected. For this reason 
I did not discuss these two cases in detail. Only the existence of the 
abl. is disputable. That is why most space and attention is given to it 
with the aim of finding out how the abl. case-function was expressed 
in the Myc. dialect, a question which has not been fully discussed so far.

THE LOCATIVE IN THE MYCENAEAN TEXTS

As an independent case with a separate form and clear syntactical 
meaning, the loc. is known in the Indo-Iranian, Balto-Slavonic (mainly 
with prepositions) and Italic (Oscan-Umbrian) languages. In Greek 
it was early identified with the dat., yet some original loc. forms were 
preserved in almost all Gr. dialects of classical times.

There are survivals of the loc. sing, without ending from cons, 
stems, e. g. αίέν<^*αί5-έν, αίές<^*αΕΡ-ες, cf. acc. aÎ&<^*ouFô(o)a, besides 
afei<^*aiFl(a)i, Aeol. ou; ένδον en+*dom (Hitt, andan) =  ενδο-бц 
οϊκο-θι, Dor. ενδοι. Locatives of the same type are the infinitives in 
-μεν (cf. ϊδμεν, δόμεν, εμμεν) corresponding to the Skt. forms from 
n-stems in -man, -mani: kàr-man, às-man{ï). An old loc. form of i-stems

2) The view about the existence of the abl. in Myc. was also supported by J. 
Chadwick {La Parola del Passato fase. LXII, 1958, p. 292f. and JHS  79, 1959, p. 190).

3) Recently A. Morpurgo {Atti, Rend. 15 (I960) p. 33ff.) has also discus
sed the original form of the abl. in o-stems (cf. p. 137 n. 9).
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may be found in -ë,, -ë/, Horn, πόληι (Γ 50) besides πόλεϊ, derived from 
*πολη-, cf. Skt. agna agnis.

There are far more examples of the loc. form with the ending -/: 1) 
type -eij-oi from the o-stems: οϊκει/οϊκοι, Dor. Thess. τεΐ-δε „here“, 
Dor. πει „where“ , τουτεΐ „here“ , (έ)κεΐ, τηνεΐ „there“ etc. cf. Oscan- 
Umbrian mihmkei ter ei—in communi terra, Skt. -ë -ei (vike); μυχοί-,
Cypr. μοχοΐ* εντός (Hsch.), Aeol. μέσοι, υμοι, άρμοΐ, Att. πέδοι, ποΐ, 
ol, Ισθμοί, Σφηττοΐ, Πανάκτοι, Cret. Λατοΐ, Lesb. ΰψοι, Dor. ενδοι, 
etc. (cf. Schwyz., Gr. Gr. I p. 549); Lat. -o/^>-ö, -ü (cf. quo, Aue), 
and -eif>-i (hic hei-ce, sic sei-ce, Tarenti, domi bellique), as well
as in the cons, stems vesperi, ruri. 2) -ai: πάλαι, Θηβαι-γενής, Κρισαι- 
γενής, El. Όλυμπίαι etc., cf. Ose. méfiai viai „in media via“ , OSI. 
r§cë, OIr. mnai, Goth. gibâi.

In some Gr. dialects the loc. form in -oi, -ai is used for dat. instead 
of -6/, -5/, e. g. Boeot. τοΐ (τοε) δάμοι and North-West Gr. τοΐ δηλομένοι 
=τω  βουλομένω, αύτοΐ=αύτω (Del. 425, 20, 28), βολαΐ instead of βωλα 
etc. In Euboea the ending -oi replaced earlier -ôi; it may be derived from 
the latter, like -ei<^-ei. „But in general -oi is rather the original locative 
(cf. οϊκοι) in use as the dative“ (Buck, Gr. Dial. p. 88), if it is not obscured 
by the ambiguity of OI in the pre-ionic alphabets. A characteristic 
case of the loc. sing, is supposed in Arc. -Cypr.4), where besides the 
forms in -oi and -ai with the loc. meaning, cf. ί(ν) ταΐ μάχαι, ίν Έδαλίοι, 
Άμύκλοι, ί(ν) τύχαι άζαθαι, τοΐ εργοι, Θεσμοφόροι, etc., there are also 
dat. forms in -ωι: τώι, τωινί, τωΐνυ.

All this gives us reason to expect separate loc. forms in Myc. Gr. 
Unfortunately the primitive script has made the different case forms 
indistinguishable. No case ending can be distinguished in the sing, 
of a-stems, and in the o-stems only the gen. That is why many scholars, 
starting from classical Gr., where the dat., loc. and instr. have coalesced, 
use a common term: dat.-loc.-instr. for these cases in Myc. too (cf. 
M. Lejeune, Mémoires I, p. 172, V. Georgiev, Et. myc. p. 185, etc.). On 
the other hand the same scholars allow a great many locatives in the 
place-names. In this chapter I have tried to examine whether in Myc. 
the loc. form differed phonetically from the dat. and instr., or was 
identical with them as in classical Gr. At the end some examples of 
the loc. in syntactical use are given.

4) Cf. Meister. Dial. II 270; Thumb-Scherer, Dial. 158 f. —It is of course 
difficult to draw conclusions about the form of the dative of o-stems in 
Cypriot, owing to the syllabic script which does not distinguish the length of 
the vowels. However, there are reasons to think that the loc. differed from the 
dat in this dialect. The loc. form is written in -o-i (e-ta-li-o-i), and the diphthong 
of the dat. is usually simplified in the latter inscriptions (Hoffmann, Gr. Dial I 
p. 185). The second element (-/) of the diphthong could be dropped only after 
the long vowel, i. e. in the dat. Besides, Cypr. μοχοΐ (=  εντός. Πάφίοι Hesych.) 
is a sound example of the old loc. from. — In Arcadian the loc. is used instead 
of dative. The wavering in the dat.-loc. form -οι/ -ωι (cf. Del. 664, where a 
distinction between the article and the nouns is noticeable and 657: τοι κατιοντί 
alongside τωι κατιοντί in the same context) is from Arcadian inscriptions in the 
Ionic Alphabet, and may be due to koinê influence,



The Abl., Instr. and Loc. in the Oldest Of. Texts 99

The suffix -ei of o-stems in Myc. was not widespread; it would 
have ended in -e. Ventris pointed out only one example of this kind: 
di-da-ka-re (KN Ak 781, etc. — διδασκάλει(οί. οϊκει), Docs. p. 85, 1625).

Greater difference in the endings is noticeable in the sing, of the 
cons, stems. Apart from the gen. in: -e-o (s-stems), *no, -ro, -wo and 
acc. in -a (cf. pe-re-u-ro-na-{de)), the case endings -e and -i often appear 
too. It is generally accepted that -e and -/ represent identical forms 
with an accidental „change“ of purely orthographical character.

As a matter of fact there is a certain alternation between e and i in 
Myc. Hester {Minos VI, p. 24 ff.) analysed all the examples where such an 
alternation occurs or is suspected, but he finally concluded that the alter
nation exists mainly in words of non-Greek origin, and examples with 
IE etymology are rare. If e was a closed short vowel in the language 
from which the word was borrowed, it could be represented either 
by e or i (the examples are mostly personal names: e-pa-sa-na-ti: i-pa- 
-sa-na-ti PY En 74, 13; Eo 247, 4). Schwyzer (o. c. p. 181) concluded 
that such an alternation was influenced by foreign elements in Asia Mi
nor and Egypt Gr. dialects, cf.: Έδάλιον: Ίδ-, Σελύπαιυς: Σιλυέων 
(Pamph.), Κυτένιον: -ίνιον, Αεβύα: Λιβύη. It is not excluded that the 
short vowels e and i {o and u) in Myc. were closed too, as Ruipérez 
{Minos III p. 166) states, and due to their close pronunciation they 
might have come to replace e/i and oju even in the words of IE origin: 
e-do-mo-ne-u (PY En 609, 13; Eo 224, 3) and i-do-me-ne-ja (Eb 498; Ep 
212, 9) =  *Είδομενεύς (cf. A 145), a-pu — άπό. Risch correctly states 
{Et. myc. p. 253) that the reasons for the alternations in the endings -e 
and -i of cons, stems are of morphological rather than phonetic cha
racter. It seems that the suffixes, as separate categories, could not be 
mixed, and the occasional replacements of -/ with -e are very rare (cf. 
p. 127 e-re-e in Jn 829).

It seems that Mycenaean still preserved the IE dat. sing, in -ei (cf. 
Risch, Et. myc. 172), e. g. : di-we (KN F 51 r2; PY An 218r; Tn 316 r9) 
=  δίΓεί, cf. Cypr. ΔιΓεί-φιλος, po-me-ne (PY Ea 439; -800; -825) =  
ποιμένει, ka-ru-ke (PY Fn 187, 3, 5, 16, 21) =  κάρύκει, wa-na-ka-te 
(PY Un 2, 1, etc. KN Ga 675) =  Τανάκτει, do-so-mo po-se-da-o-ne 
(PY Es 648; -651; -652, etc.)= δοσμδς Ποσειδαώνει.

However there are some examples where the loc. form in -i was used 
as a dative: po-se-da-o-ni do-so-mo (PY Un 718,1) besides po-se-da-o-ne", 
me-za-wo-ni (PY Un 138, 5) =  *ΜεζάΤονι, *ΜεσσάΤονι, o-qa-wo-ni 
(PY Fn 324,16) =  O9ofovt, ko-re-te-ri (PY On 300, 3, 5); du-ma-ti (On 
300,6) and especially in the inscriptions from Mycenae: ka-ke-wi, ke-ra-

5) The place-name e-pi-ko-e (PY Ad 672), which appears also in the form 
e-pi-ko-o (PY Aa 94) could be a loc. of the type: ο’ικει/οίκοι as well. This place-name 
has not been identified so far. It may be connected with ’Έπί-χωος and the verb χών- 
νυμ&. Boisacq (Diet, étym. gr. s. v.) reconstructed a stem x<Sfo- but the documented 
forms έχώσθην, pf. κέχωσμαι as well as the double -vv- in χώννυμι point to a -s- in 
the root, and not Thus, a noun *χώ-ος could be derived from it with a dropped s 
between the vowels. But these two examples, even if they are correctly identified, do 
not show that the ending -ei was widespread for the loc.
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те-т, i-te-we-ri-di, pa-na-ki, pUwe-ri-di, pu-i-re-wi. The nouns of s-stems 
usually have the loc. ending for dative, cf. e-u-me-de-i (PY Fr 1184,2)= 
Εύμήδεϊ, e-ti-me-de-i (PY Fn 324,1) =  *Έτιμήδεϊ, da]-mo-ke-re-we-i 
(Fn 324, 2) =  Δα]μοκλέΤεϊ, etc. In the place-names of the s-stems pure 
loc. forms appear, e. g. e-re-i =  Έ λεϊ, e-ra-te-i =  Έλάτεϊ, a-ke-i =  
’Άρκεϊ, or ’'Αργεί*.

But in the cons.-stems there are also dat. forms in -e used as loc., 
cf. a-pu2-we =  Αίπύει, pi-ru-te =  -υνθει, etc.

The fact that there are some alternations of the dat. with the loc. 
sing, shows that the syncretism of the loc. and dat. had already begun in 
the cons, stems, but evidently no special unique form for the dat.-loc. 
sing, was established. From the script we cannot see whether the coa
lescence of the loc. and the dat. had begun in the vowel-stems. It is 
only on the basis of the survivals in later times that we can suppose 
that in Mycenaean the loc. differed phonetically from the dat. and 
ended in -ai, -oi9 instead of -5ι, δί-.

In the Linear B script the loc. and dat. plur. are identical. The 
forms known from classical Gr. as dat. plur. in -si, -oisi, -a(i)si are 
actually locatives in -si. Later the suffix -oisi of o-stems was replaced 
by the instr. ending -ois9 shortened to -ois9 by the analogy of which 
the suffix -ais appeared in the a-stems. The ending -essi (Horn, πόδεσσι) 
of cons.-stems is formed either by the analogy of es-stems, or the ending 
-si is added directly to the nom. plur. in the same way as in the vowel 
stems -oi-si, -a{i)-si.

In Myc. the loc. (-dat.) plur. of the vowel-stems ends in -a-i, 
-o-i, which obviously indicates two syllables: -oi-si, -a-si9 i. e. -oi-hi, 
-a-hi (W. Merlingen, Bemerkungen ρ. 12, V. Pisani, Rh. Mus. 98, p. 18). 
C. Ruijgh {Mnemosyne XI, p. 11 If.) rejects the identification of -o-i9 -a-i 
dat.-loc. -oihi, -ahi, because in the ending of the diphthong stems -s- 
was already restored (ka-ke-u-si). He noted dat.-loc. forms in -o=ois 
in the place-names of Ma-series (ro-u-so =  Λουσοΐς) and in An 7, 11 
to-ko-do-mo (parallel to pi-ri-e-te-si9 10 1.) and concluded that in Myc. 
only one ending -ois existed for the loc.-dat.-instr. plur. But it is to 
be noticed that there is no certain example of the dat.-loc. in -o. The 
place-names of Ma-series are not in the loc. (cf. p. 128) and to-ko-do-mo 
might be also a dat. sing, or nom. plur. The loc.-dat. plur. -oihi, -ahi, 
distinct from the instr. plur. in -ois, is clearly represented in place-names: 
da-*S3-ja-i (KN F 670, 1), ka-ta-ra-i (KN Co 906, 1) =  Κάτραί, te-pa-i 
(MY Oe 107) =  Θ̂ 3σ.19 po-ra-i (PY An 656, 13), (di-pi-si-jo-i and wa-na- 
so-i are very probably festivals); along with the dat. plur. of the appel
latives: a-ke-ti-ri-ja-i — άκεστριοα, a-pi-qo-ro-i =  άμφι9όλοιί, e-qe-ta-i 
=  έ?έταί, ku-na-ke-ta-i =  κυναγέταί, do-e-ro-i =  δοέλοιί, pa-si-te-o-i 
— πώνσι 6εοΐί, etc.

The ending -si of the cons.-stems also appears as a pure loc.: 
pa-ki-ja-si (Cn 608, 6 etc.) =  Σφαγιανσι, ai-ta-re-u-si (An 657, 10) =  Ai- 
θαλέΰσι, po-si-da-i-je-u-si (Fn 187, 18) =  Ποσιδαϊευσι, as well as a 
dat. plur.: e-ke-si (PY Jn 829,2) =  εγχεσσι, ka-ke-u-si (PY An 129,7) =  
χαλκεΰσι, ki-jo-ne-u-si (PY Gn 428, 5), pi-ri-je-te-si (PY An 7, 10) =
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πριετηρσι, pi-we-ri-si (MY Fo 101) =* πιΓερί-σι, tu-ra-te-u-si (PY Gn 
428, 3; Vn 48, 5) — θυρατεύ-σι, ze-u-ke-u-si (Fn 50, 9; 1192, 1) =  
ζευγεΰ-σι, pa-si =  πανσι, etc.

It is clear from the examples given above that the syncretism of 
the loc. with the dat. plur. was already complete in Mycenaean Greek· 
But in spite of the fact that these two cases are formally identical, syn
tactically they can be separated.

The loc. in general expresses the following three ideas: a) place, 
b) time and c) it is used with groups of people in local sense (mainly 
with prepositions). Locative forms of all these types appear also in 
the Mycenaean inscriptions in spite of their lack of syntax.

a) The loc. (-dat.) which denotes place without prepositions is 
more common in Horn, than in classical Gr. cf. τόξ’ ώμοισιν έχων (A 45), 
αίθέρι ναίων (Δ 166) etc. (see Schwyz, o. c. II 154, P. Chantraine, Gramm. 
Horn. II, 78ff). But in later prose we also find clear loc. forms with loc. 
meaning in the place-names: Άθήνησι along with Άθήναις; Θήβησι, 
Argoi. Θ|βασι; Πλαταιασι, later Πλαταιαΐς; Μουνυχίασι, Άχαρνήσι, 
Οίνόησι, Περγασήσι, the adv. θύρασι, etc. Among these, the form Με- 
γαροΐ is a very characteristic one. It might be a loc. sing, from τό 
Μέγαρον, but the possibility cannot be excluded that it is a loc. plur. 
from τά Μέγαρα which would represent an old Myc. form with the 
loss of the intervocalic s.

True loc. forms of the place-names without prepositions are to 
be seen in PY Cn 608. Here we have a list of nine place-names ordered 
to fatten a certain number of hogs. The list is headed with this intro
ductory formula:
jo-a-se-so-si si-a2-ro =  ol άλσήσονσι *σίαλονς 
o-pi-da-mi-jo οπιδάμιοι
Άλσήσονσι, 3rd pers. plur. fut. probably from *άλσέω, derived from άλσος 
(the root άλ- cf. άν-αλτος, Lat. alo, alere, akin to άλδαίνω, άλδήσκω „make 
to grow, nourish, increase“)· We also suppose that in the first syllable 
jo-, before the verb -a-se-so-si is concealed a loc. form from the prono
minal stem οΐ<^δς. Thus, the following translation of the formula 
can be suggested: „Where the people will fatten hogs“ . The loc. of the 
place-names, following the formula, is clearly seen from the forms 
pa-ki-ja-si =  Σφαγιάνσι and e-ra-te-i =  Έλάτει.

The names of the principal towns: pu-ro =  Πύλος and ko-no-so=  
Κνωσσός, which appear quite often, are on most occasions in the loc., 
but they might also be in the nom. In classical Gr. place where is expres
sed both by the loc.: Άθήνησι, Θήβησι and by the nom. Άθήναι, 
Θήβαι, depending how the writer has understood the sense. One can say 
the same for pu-ro= Πύλοι and Πύλος in these tablets which were written 
by several hands. The loc. meaning of pu-ro in Aa, Ab and Ad-series is 
confirmed by the following examples: Ad 380 pu-ro mi-ra-ti-ja-o a-ra- 
<Cjkâ > -te-ja-o ko-wo—ΐΐυλοι Μιλατιάων ήλακατεάων κόρ5οι, Ad 683 
pu-ro ki-ni-di-ja-o ko-wo =  Πύλοι Κνιδιάων κόρΓοι, Ab 186 pu-ro ra-mi- 
ni-ja =  Πύλοι Λημνίαι, Ab 189 pu-ro ki-ni-di-ja =  Π. Κνιδίαι, etc. The

3 Дбл., инстр. и лок.
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women workers, whose origin is expressed with the ethnic, are obvi
ously at Pylos.

The place-name ro-u-so (cf. Λουσοί) and possibly re-u-ko-to-ro 
(—Λευκτρον) of Aa, Ab, Ad series are in the loc. too, judging from 
the following examples: Aa 798 ro-u-so mi-ra-ti-jci — Λ. Μιλατίαι and 
Ad 668 re-u-ko-to-ro ki-ma-ra-o ko-wo, if ki-ma-ra-o is an ethnic like 
mi-ra-ti-ja.

The place-names of KN Co-series: ku-do-ni-ja, si-ra-ro, a-pa-ta-wa 
very probably are in the loc. This conclusion is supported by the parallel 
form ka-ta-ra-i =  Κάτραί. Loc. forms might be also admitted in the 
place-names of KN Dm and Dn series, which appear along with *56-ko- 
we-i, etc. ; see the survey on p. 74ff.

b) The loc. with or without the preposition έν in Gr. denotes also 
time, or more exactly a fixed time-point: ενη τε καί νέα, ΙΊαναθηναίοις, 
Όλυμπίασιν ή Δελφοΐς Thuc. I, 143, cf. Όλυμπίασιν καί Πυθοΐ, the adv. 
ώρασι etc. The locative temporis is found most often with an attribute, 
τηδε τη νυκτί, and expresses some action which happens within the 
limits of the time mentioned: έν τρισίν ήμέραις, cf. Skt. иѕЏѕг „at dawn“ , 
dyâvi-dyavi „every day“ , jayate mâsi-mâsi „he is born in every month“ , 
Lat. aestate, hieme, mane, noctu and especially: meridie, cotti-, pri-, 
postridie, vesperi, heri, etc. SI. tomb casé.

The Mycenaean forms wa-na-so-i (Fr 1222; -1227, etc.) and di-pi- 
si-jo-i (Fr 1220, 2; -1232, etc.) are in the loc. temporis if they denote 
festivals.

A typical loc. temporis with reduplication is we-te-i-we-te-i (Es 644), 
class. Gr. άμφιετεί, cf. Skt. var$e-var$e, cf. Cypr. άματι άματι.

Instead of the locative adverbial form πέρυσι (<^*per-uti, cf. 
*wet- year) „last year“, in Myc. the adjective pe-ru-si-nu-wo, cf. περυσινός 
neuter sing., is used.

c) The loc. (-dat.) of persons is usually in the plur. with preposi
tions and compound verbs like ένώρτο, μεταπρέπω, etc., sometimes 
with adjectives, as άριπρεπέα Τρώεσσι (Z 477), Πυλίοισι μέγ* έξοχα 
δώματα ναίων (ο 227): Θεοΐσι καί άνθρώποισιν άνάσσει, cf. Skt. plpâya 
sä ärävasa. märtye$u „he abounds in fame among mortals“ (Macdonell, 
Ved. Gramm. p. 323).

A loc. of this kind appears in Myc. not only in the plur., cf. pa-ro 
ka-ke-u-si (PY An 129,7), but in the sing, as well, with the preposition 
pa-ro — παρά, e. g. p. ti-ki-jo (An 129, 1); o-pi =  επί, o-pi po-po (KN 
X 567), etc.

Almost all the prepositions which in class. Gr. govern the loca- 
tival dative: έν, έπί, παρά, πρός, υπό, άνά, άμφί, μετά in Myc. appear 
as prefixes or adverbs: e-ne-e-si (En 609,2) =  έν-έενσι, e-pi-de-da-to 
(Vn 20.1) =  έπιδέδαστοι, o-pi-ro-qo (Aa 777, etc.) =  έπίλοιπος, po-si 
adv. (KN Sd 0402, etc.) =  Dor. ποτί, Arc. Cypr. πός, Lesb. πρός; 
u-po adv. (KN Sd 0422) =  υπό; a-na-ke-e (An 218,1)= άν-άγεεν, a-pi- 
qo-ro (Aa 804 etc.) =  άμφίπολος, me-ta-ki-ti-ta (An 610, 5, 14) =  meta- 
ktitai cf. μετανάστης (I 648), etc. However, some of them are used 
as genuine prepositions.
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The preposition επ ί is quite frequent in Myc. and appears in two 
phonetic forms: e-pi (once in PY and three times in KN) and o-pi (4 
examples in PY and 20 in KN), cf. δπίσω , οπιθεν, βπισθεν, οπ-ώρα, Lat. 
ob, Skt. dpi, Lit. ap-, api; and with a reduced form π ι- cf. π ιέζω  < * π ι -  
σεδιοx<^*(e)pi+sed (cf. Skt. and Lit. pi-).

E-pi/o-pi usually governs the loc.-dat. of personal names, e. g. o-pi 
po-po, o-pi ai-ka-ra (KN X 567) =  όπί Πομποί, Αίγλαι; o-pi po-to-ri- 
ka-ta (KN Uf 983) =  ό. Πτολικάσται; o-pi ma-tu-we (KN L 1568e) =  o. 
MaTÔFet, etc. or with the names of professions: o-pi e-sa-re-we to-ro- 
no-wo-ko (KN As 1517,11) =  δπί e. -Γει Θρονο-Γόργοί, e-pi wa-na-ka-te 
(PY Un 2,1) = επί Τανάκτει. E-pi/o-pi is used with instr. too (cf. p. 108), 
but it appears in far more examples as a prefix (see n. 22 p. 21).

A-pi =  άμφί usually appears in compounds: a-pi-e-ke =  άμφιέχει, 
a-pi-ke-ne-ja — Άμφιγένεια, a-pi-me-de =  Άμφιμήδης, a-pi-po-re-we =  
άμφιφορήΤες, a-pi-qo-ro =  άμφι9όλων, a-pi-qo-to =  άμφίβοτος. There 
are only two examples, neither of them certain, where it is used as a 
preposition: KN G 820 a-pi ku-do-ni-ja, where the reading a-pu is also 
possible and PY Ta 716 pa-sa-ro ku-ru-so a-pi to-ni-jo, where a-pi might 
be a prefix, written separately like a-pu ke-ka-u-me-no (Ta 641,1).

Pa-ro, like class. Gr. παρά, governs several cases and it has diffe
rent meanings depending on the case (see p. 87). In most examples pa-ro 
has a locatival meaning especially with the verbal forms e-ke =  έχει, 
e-ko-si =  εχονσι and pa-ro-ke-ne-[to =  παρογένε[το in PY Ad 686. 
Among the examples with e-ke one can note also the idea of possession, 
as is seen from the alternation of introductory formulas like these:
Ea 29 e-rofqo ra-pte e-ke o-na-to pa-ro i-ma-di-jo =

*Έ λλω ?ς ραπτήρ εχε ι ονατδν παρό Έ ρ μ α δ ίο ι,
Ea 132 ru-ko-ro ra-wa-ke-si-jo e-ke o-na-to su-qo-ta-o ko-to-na 

Λ ύκω ρος λαΤαγέσιος εχει ονατον συβώταο κτοίνα,
Instead of : NN has a lease at NN, in the second pattern the same thought 
is expressed with the gen. of the personal name and abl.(?) of the word 
ko-to-na. A  similar alternation of pa-ro with a possesive gen. and the 
verb ε ίμ ί appears in KN Ai 115 pa-ro u-wa-si-jo ko-wo = π . 'Yfavoioi 
κόρΤοι, cf. Ai 63 pe-se-ro-jo e-e-si =  Ψ ελλοΐο  είσί or:
Еа 52 Wi-ri-ja-no e-pi-we-ti-ri-jo e-ke o-na-to pa-ro da-mo 

*Ριανός έπ ι-Τέστριος εχει ονατδν παρδ δάμοι,
Еа 803 Ko-do e-ke da-mi-jo = Κ ώδων εχει δάμιον.

No matter whether here pa-ro means from or at, the final result 
is the same (locatival), due to the meaning of the verb have, as House
holder concluded (Glotta 38, p. 3f.).

Judging from the use of the prepositions which in Myc. are rather 
prefixes and adverbs, and only to a certain extent real prepositions, we 
may conclude that the cases were still well preserved.

It is worth m ention ing  that the  later replacement of the loc. with 
the adverbial loc. suffix -θι does not appear in Mycenaean. Some scho
lars (cf. ZA IX p. 119) suppose that this suffix appears in a small 
number of place-names: a/a2-ne-u-te, a-kajke-re-u-te. But it should 
be noted that neither does the meaning of the words with the ending
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-te in the texts correspond to the question που but to πόθεν, nor from 
the formal point of view would the writing of the short -i of -θι as 
-te be expected. Hence we might with more reason admit here the 
suffix -θεν, if in fact there is a separable suffix, because the forms might 
be interpreted in another way, e. g. as case forms of stems formed with 
the suffix -wont-, -went- and with the reduction -wnt-, -unt, parallel to 
pre-Greek -unth-.

It is to be noticed that the suffix -θι was added first to the prono
minal stems, as: αύτό-Ot, δ-θι, πόθι (πο-θί), etc., and then to the nominal 
ones: οϊκο-θι, Ίλιό-θι, Λεσβό-θι, etc. The scholars who see the suffix-θι 
in the place-names with the ending -te cannot point to any adverbial 
form in -θι from the pronominal stems, while in a-po-te-ro-te, e-te and 
a-po-te they also see adverbs in -θεν.

The absence of the loc. suffix -θι in Myc. should not of course 
surprise us for although the loc. was in the plur., and to a certain extent 
in the sing., formally identical with the dat., the feeling of the loc. as 
a separate case was still ahve.

The existence of the loc. in the Myc. dialect is almost indispu
table. But it should be remarked that up to the present a great fre
quency and importance has been attributed to this case. With the 
exception of a limited number of place-names in the acc.-allative in 
-de, and several in the gen.: e-ri-no-wo-to (PY Eq 213,3) =  Έρινό- 
Fovtoç, ke-ra-ti-jo-jo (PY An 424,3) =  Γεραιστίοιο, ko-tu-wo (PY Eq 
213,4) =  ΚότυΓος, pu-ro-jo (PY An 129,4) =  Πύλοιο, u-po-di-jo-no 
(PY Na 105), (ko-no (Eq 213,6) =  Σχοίνων), all the others, according to 
Docs. p. 146ff. are in the loc. This idea should at all events be corrected, 
because a great number of the place-names, which are supposed to 
be in the loc., are in other cases.

Almost all interpreters of the Myc. inscriptions think that the 
suffix -pi ( =  φι) in the place-names is used with locative force.

To be sure, in Horn, this suffix has a locatival meaning as well 
(cf. P. Chantraine, Gr. Horn. I p. 234, 237). But I have shown that the 
locatival meaning of -φι is a later development (see p. 124). The deve
lopment of this meaning was influenced on the one hand by the full 
identification of the dat-.loc.-instr., and on the other, especially in 
poetry, by the adverbial loc. suffix -θι, which, as well as -φι, is very 
useful in writing hexameters.

As the suffix -θι has not yet appeared in Myc., and the instr. 
plur. of o-stems in -o=<5is is still clearly differentiated from the loc. 
(-dat.) in -o-i=oihi -oisi and -a-i—a{i)hi, I conclude that -φι in Myc.
had not yet taken over the function of the locative.

THE INSTRUMENTAL IN THE MYCENAEAN TEXTS

The IE instr. sing, in -a of a-stems (cf. Skt. dsva, Lat. recta, dextra), 
-ô/-ë of o/e-stems (Lat. quo, m modo, bene, male, Goth, hwô/hwê „how“?), 
-ë of cons.-stems (Skt. matra, Lat. abl. (-instr.) matr-e, etc.) is not re
presented by regular forms in ciass.-Gr. Here the loc,-dat» has taken
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over the instrumental function, and the old instr. sing, is preserved 
only in some adverbs which correspond to the question „how“? and 
„in what way“? e. g. πή-ποκα, δπη, πη- along with πω in ουπω, 
πώ-ποτε, Cret., Horn, τη „where“ ?, Lesb. κή, Gort, η, οπη Cret., 
Cypr. η „when“ ?, Horn άμαρτή (άμ-b άρτος, άμχ + άραρίσκω) „toge
ther“ ; — Pind., Lac. ho „how“ ? ώτε; also άφνω, πρόσσω, όπίσσω, 
εϊσ(σ)ω, άνω, άνω-τέρω/τάτω, κάτω, εξω, Delph. ενδω,-τέρω/τάτω, 
Dor. κρυφά, ταυτά, ά(τε), άμα, Lesb. άλλα, δππα, lon.-Att. κρυφή 
Ion. λάθρη, Att. λάθρα, πή, ταύτη, πάντη, etc. (see Schwyz. Gr. Gr. 
I, 550, 623). Later, when the instr. form was forgotten, some of the 
above-mentioned adverbs appeared in the dative form -ш, e. g. Rhod. 
όμάι, Cret., Cypr. παι Epir., Cret. δπχι, Cret. άλλαι, Heracl. h , 
παντάι etc.

A fossilized instrumental form of a noun stem is supposed in 
the first part of the compound πονω-πόνηρος, and possibly in the 
adverbs: Lac. αίτ)<jxtfea-, and ήσυχη.

The adverb-conjunction ινα „there“, („in order to“), „that“, 
Germ, damit is an instr. of the pronominal stem f+instr. ending of 
the pronominal declension -na, cf. Skt. të-na, anë-па, kz-na, etc. which 
in Vedic is transferred to the noun declension, cf. dzvz-na.

The following prepositions are instrumentals: πεδά<^’πεδ- (πούς) 
cf. πεζή „on foot“ , and παρά, along with παραί, gen.-abl. πάρ-ος; 
άμα, etc.

The ending of the instr. plur. of o-stems -ois was syncretised 
with the loc.-dat. form in -si (-oisi and hence -asi, -aisi), and subse
quently replaced this.

Along with these, the orginal IE language had two other suf
fixes for the instr.: -bh- in the majority of the IE languages (cf. 
Skt. instr. plur. -this, Arm. -bk\ -vk\ OIr. -b, Lat. -bos bus) and 
m- in Balt., Slav, and Germ, languages (Lit. instr. plur. -mis, 

OS1. -mi, ppb-mi, instr. sing, -mb, ppb-mb, Goth, wulfa-m). Greek 
belongs to the group of languages which have the type -bh-. In Homer 
and his imitators the ending- -φ ι<[ -bhi is in frequent use. The forms 
with this ending are not adverbial, but to a certain extent, actual cases.

It has been generally accepted that the ending -φι represents a 
peculiarity of the archaic epic language, because of its metrical con
venience. With the exception of a small number of examples from 
the Boeot. dialect and glosses in Hesychius, formed probably under 
the influence of Horn, forms, it is almost unknown in the historical 
dialects. But since the decipherment of the Linear B script one can 
see that this ending, which appears in the tablets as -pi and in far more 
examples than in Horn., was not only poetical, but was also used in 
the administrative language of the palaces, i. e. it was a regular case 
ending.

The ending -pi (=<pi) in Mycenaean is always added directly to 
the stem, e. g. ρο-ίί-ρΐ—πόρτι-φι, ka-ru-pi =*κάρυ-φι, ki-îo-pi—χι- 
τώμ-φι, ku-te-re-u-pi—χυτρεΰ-φι. ρα-Μβ-ρί^φάρΓζσ-φι, etc.
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In the stems which end in a stop (labial and dental), s and n we 
find the last consonant of the stem assimilated to the ending -φι e. g.: 
ka-ra-a-pi == κράαπ-φι, e-ka-ma-pi =  έχμχπ-φι from the stem έχματτ 
po-pi — πόπ-φι the stem ποδ-, ko-ru-pi — κόρυπ-φι, stem κόρυθ-, a-di- 
ri-ja-pi =  άνδριάμπ-φι, re-wo-pi =  Xéf ομπ-φι, etc. Only the velars are 
exempt from this rule, cf. po-ni-ki-pi =  φοίνιχ-φι of φοΐνιξ. The inter
mediate vowel -o- of Horn, type κοτυληδον-ό-φι. does not appear at 
all, which means that it is of later development, allowed metri causa.

While in Horn, this suffix is added to nouns of all stems and 
declensions both in the sing, and plur., in Myc. it appears mainly in 
I and III declension in the plur. only and probably in the dual of all 
the declensions. There are three examples: e-re-pa-te-jo-pi (KN Se 
1006+1042, 1, 2), o-mo-pi (KN Se 1006) and mo-ro-ko-wo-wo-pi (PY 
La 635) which show that it has begun to spread over to o-stems as 
well. The ending -o-pi does not guarantee that the words must be al
ways from o-stems (cf. qe-to-ro-po-pi= τετρόποπ-φι, re-wo-pi—XéFομπ-φι 
Η-ίο-ρι=χιτώμ-φι). But e-re-pa-te-jo-pi, compared with e-re-pa-te-ja- 
pi, is obviously from an o-stem. Yet this example in Se 1006 might 
be a scribal error rather than a normal use of -pi. The instr. plur. of 
o-stems in Myc. in -o very probably denotes -ois, and e-re-pa-te-jo 
was used with this ending in Se 1007: e-re-pa-te-o o-mo[. The form 
e-re-pa-te-jo-pi is possibly with an anticipated -pi from o-mo-pi, pro
vided that it is not a dual form. The nom.-acc. dual of a-stems in -o, 
cf. to-pe-zo (PY Ta 715,3), i-qi-jo (KN Sd 0401), gives us reason to 
suppose that the gen.-dat. dual of a-stems was -oin, the same form as 
in the o-stems. Because of the scarcity of dual forms and their great 
similarity in the -o and a-stems, it is not impossible that the dual served 
as a starting point for the spread of the ending -φι to o-stems. In that 
case, o-mo-pi and mo-ro-ko-wo-wo-pi, if they are from o-stems, might 
also be dual forms.

Concerning the number of the suffix -φι in Myc. the opinions 
of scholars are divided. Y.—C. (Docs. p. 67s., Eranos 5, 1955, p. 112) 
and especially Chadwick (PP Fasc. LXII, 1958, 291) think that the 
ending -φι, as well as the element -bh- in Skt., is characteristic of 
the plur. and dual. S. Luria (ЛКМГ p. 143, PP Fase. LXI, 1957, p. 
326), M. Doria (Interpr. II, p. 9f.) believe that it was added to the 
sing. too. M. Lejeune shares the same opinion when he concludes: 
„il semble qu'au total, la désinence -φι sans etre étrangère au singu
lier ou au duel, était, en mycénien, fréquente surtout au pluriel (o. c. 
p. 175).

This ending cannot be treated as an „agglutinative“ suffix, 
added to nouns and adjectives of all stems regardless of gender 
and number, as S. Luria states (1. c.). Judging from the above-mentioned 
examples it preserves well the characteristics of the old instr. ending 
in plur., compare a-ra-ru-ja a-ni-ja-pi „equipped with reins“ , with 
o-u-qe a-ni-ja po-si-e-e-si „and there are no reins attached“ . The verb 
e-e-si =  *eensi <^ *esenti, 3rd plur. ind. pres., shows that a-ni-ja is plur. 
On the other hand no example of a sing, in -pi can be proved by syn
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tactic use. The only possible case of a sing, in -φι that might be con
sidered is wi-pi-—Fιφι-, recorded as the first element of the name 
wi-pi-no-o and wi-pi-o, but Chadwick (PP 1. c.) cannot see any theore
tical reason why this too should not be plur. (cf. Lat. vires).

The other examples, proposed as sing, forms, are more uncer
tain: Thus, (e-pi) i-ku-wo-i-pi is a problematical word. However the 
suggestion of Y. Georgiev (Lex. s. v.) *ίγγυΤοι-φι from εγγυος 
„secured“ plur., is among the most probable. M. Lejeune supposes 
(o. c. p. 174) that e-ru-ta-ra-pi (KN Ld 573, -585, -649; L 785, 1,2) is in 
the sing, „avec du rouge“, but it is more probable that this means a 
place-name Έρυθραί as V. Georgiev (Lex. s. v.) and MDP (%A V, 
1955, p. 398) state. Thus, it will be in plur. the same as e-ra-te-re-wa-pi 
alongside e-ra-te-wa-o ; ka-ta-ra-pi :ka-ta-ra-i ; pa-ki-ja-pi : pa-ki-ja-si ; 
po-ra-pi:po-ra-i.

S. Luria (o. c. p. 326) insists that a-di-ri-ja-pi and e-ka-ma-pi 
of PY Ta-series are also in the sing. If they are sing, forms, one won
ders what then the forms in -e will be: a-di-ri-ja-te and e-ka-ma-te9 
as well as ka-ru-we besides ka-ru-pi, and po-ni-ke alongside po-ni-ki-pi, 
which are parallel to those in -pi and are found in exactly the same 
position. It is clear that corresponding to the plur. forms in -pi there 
are sing, ones in -e. Neither is ma-ro-pi in the sing., as Doria (1. c.) 
concludes, because, it seems this name is from a nasal stem, like i-na-pi, 
cf. i-na-ne, pa-ki-ja-pi :pa-ki-ja-ne.

The form du-wo-u-pi, doubtless instr. dual, gives us reason for 
stating that the ending -pi was extended to the dual too. As we sug
gested above, the ending -φι might have spread in the dual to the 
o-stems as well, and the forms in -o-pi (e-re-pa-îe-jo-pi, mo-ro-ko-wo- 
wo-pi, o-mo-pi) might be dual too.

The ending -φι is used in Horn, very often with the prepositions 
σύν, από, έκ, κατά, διά, παρά (παρό), πρόσθε, υπό, έν, επί, άμφί 
(cf. Schwyz. Gr. Gr. I p. 551). M. Lejeune noted that 44% of Horn, 
examples in -φι are dependent on the different prepositions.

In the Myc. inscriptions known so far only two forms in -pi with 
the preposition επί can be noted: e-pi i-ku-wo-i-pi (KN V 218, 15) 
and the phrase: o-pi qe-io-ro-po-pi, repeated four times in Py Ae tablets, 
e. g. Ke-ro-wo po-me a-si-ja-ti-ja o-pi ta-ra-ma- <^ta^>-o qe-to-ro-po-pi 
o-ro-me-no — K. ποιμήν Άσιατία όπί (~έπί) Θαλαμάταο τετρόποπφι 
δρόμενος (Ae 134).

The verb o-ro-me-no here has the meaning „watch“ , cf. Hsch. 
δρει* φυλάσσει, as well as Horn, use of this verb with the same mea
ning: ξ 104 επί δ’άνέρες έσθλοί δρονται,. . .  γ 471; Ψ  112.

The preposition e-pi/o-pi governs the dat.-loc., but also the gen. 
and acc., and there are examples with instrumental meaning as well, 
cf. έπί κωκυτω „with shrieking, wailing“ . In other IE languages local 
prepositions, have a similar meaning cf. Slav, nadb, podb9 predb, etc. 
governing the instr.; Skt. paras „beyond“, with the acc., abl., and 
more often instr.
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М. Lejeune states that e-pi i-ku-wo-i-pi and o-pi qe-to-ro-po-pi 
are equivalent locative datives. Really, the main meaning of έπί/όπί 
is locatival, but having in mind that this preposition is used also 
with other cases, even with the instr., and besides that, the verb 
o-ro-me-no here needs an instrumental relation (cf. Serb. -Croat. „gledam 
za kimu, „bdim nad decomu =  „look after the children“), we think 
that both forms with e-pi/o-pi are instrumentals, as Ventris-Chadwick 
(Docs. p. 407) suggested. For the Boeot. form Ιπιπατρόφιον see, 
below (p. 117).

The limited use of -φι with prepositions in Mycenaean shows 
its archaic origin and proves that it alone was capable of expressing the 
case function without any support.

The original case meaning of -φι is, doubtless, instrumental. 
In Horn, this ending is also used for the abl., loc., and even gen. and 
dat., but the instrumental usage is the most frequent and most indepen
dent. The use of -φι in Myc. as a pure instr. is far more widespread 
than in Horn. While in the Iliad and Odyssey there are only 6 forms 
recorded in 74 examples (51 without prepositions and 23 with prepo
sitions), in Myc. inscriptions there are 100 examples in -pi from 32 
different forms with instrumental meaning.

Almost all scholars agree that in Myc. the ending for the instr. 
plur. of o-stems was -ois9 which differed from the loc. (-dat.) plur. 
in -o-i (-a-i) = -oihi (-ahi). For the instr. dual two endings are suggested : 
in -pi (du-wo-u-pi) and in -o-i (see below). But when the instr. sing, is 
in question, nearly all interpreters think that the instr. was already 
identified with the dat. and for it they use the term: instr.-dat.-loc. 
(cf. M. Lejeune, o. c. p. 172; C. Ruijgh, 1. c.), or simply: dat. (V. Ger
giev, Issled. p. 246).

The relics of the instr. sing, in classical Greek on one hand and 
the use of the instr. plur. in -pi, as well as the distinction of the instr. 
plur. in -o and the dat.-loc. plur. in -o-i, -a-i in Myc. on the other, 
give us reason to think that the forms of the instr. sing, were preserved 
in Myc., although in this script they do not differ from the dat.-loc. In 
order to emphasize the instr. meaning of the sing, forms, we have dis
cussed them along with instr. plur. forms in -pi and -o =  -ois.

We find instr. forms in the description of vases (K-series), textiles 
(L-) and especially chariots (S-) of Knossos and in the description of 
the furniture (Ta-) and wheels (Sa-, Sb-series) from Pylos.

In a great number of texts the forms of the instr. of manner depend 
on the verb (in our case participle), but there are also examples of inde
pendent use (without verb and preposition, the instr. with a comitative 
meaning (sociativus), which is not common in classical Greek).

There are several participial forms on which the instr. of manner 
depends: a-ra-ro-mo-te-me-na/no =  άρμοστημένα „fitted together“, 
„complete“, a-ra-ru-ja, a-ra*ru-wo-a/ja =  άραρυΐα „fitted“, a-ja-me-naj
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no =  aiai{s)menos6) -oi „inlaid“, qe-qi-no-me-no, qe-qi-no-to, perhaps 
gueguinomenoi, -otoi, de-de-me-no — δεδεμένος as well as some other 
expressions: o-wo-we =  *oXFofcvç, te-re-ja-e.

Due to the fragmentary nature of the texts of the K-series it is 
difficult to determine the precise syntactical value of the forms: ]ma-te- 
u-pi (%ll),]de-wa-pi (434,2), ko-no-ni-pi (434,2) and ne-qa-sa-pi (872,2,3b) 
but they certainly represent elements of the description of what are, 
perhaps, metal vases. Ne-qa-sa-pi certainly depends on a participle 
\me-no, possibly a-ja-me-no. However the identification of this word 
is still doubtful. An instr. sing, or plur. ku-ru-so—χρυσώ or χρυσώις, 
with the same function as ne-qa-sa-pi, appears in this inscription 
(K 872, 3).

From the same reasons it is difficult to determine the function of 
ki-to-pi (Le 787, 2) =  χιτώμφι, pa-we-pi (L 104) =  cpàpfsaφι„ ]-pi 
e-sa-pa-ke-me-na (L 7375) =  -φι (?) from the textile series. E-ru-ta-ra- 
pi, which according to Lejeune (o. c. 178) might be considered now 
as instr. of manner (L 785, along with ki-ri-ta =  χριστά), now as 
comitative (Ld 573, -585), seems more probably a place-name in the 
plur. (see above).

In the chariot series (Sd, Se) the form a-ni-ja-pi — άνία-φι always 
depending of a-ra-ru-ja — άραρυΐα, shows clearly the sociative force 
of the instr. In dependence on a-ra-ru-ja, and sometimes on a-ja-me-na, 
there is a word o-po-qo (Sd 0401, etc.) =  *οπόπω (or *οποπωις) a part 
of the bridle for the eyes?, m-ri-ne-joj-ni-jol-ne-o =  f  οινείω, Γρινίω/-έω 
(scil. Γρινίωις), or e-re-pa-te-jo =  έλεφαντείω (-ωις). The adjectives with 
the noun are in the instr. That can be confirmed from the form o-pi-i-ja-pi 
(a part of the harness) associated with ka-ke-ja-pi — χαλκέ ta-φι and 
ke-ra-ja-pi =  κεραία-φι in the plur., which appears always with o-po-qo. 
According to the meaning (οπόπω/-ωις) o-po-qo should be in the dual, 
but here, obviously, it is in the sing, or plur. An expression of the same 
kind: adjective+ noun in the instr., has already been mentioned: e-re-pa- 
-te-jo-pi o-mo-pi, possibly in the instr. dual, along with e-re-pa-te-o o-mo[ 
(Se 1007) in the sing, or plur.

There are more instr. forms from different stems in the furniture 
tablets (PY Ta-series). They appear either independently as sociatives, 
or are dependent on the participles a-ja-me-no/na and qe-qi-no-me-no/na. 
The surviving inscriptions of this series contain a description of: A) 11 
tables (to-pe-za) Ta 642, -713, -715; B) 5 chairs (to-no), 4 of which are 
combined with footstools (ta-ra-nu) Ta 707, -708, -714; and C) 11 sepa
rated footstools (ta-ra-nu) Ta 710, -721, -722.

A) In the description of the tables there are instrumentals with 
sociative force in the terms which describe the material of the supports

6) We suggest that this perf. part. pass, is derived from αϊνυμαι, root al-. 
The meaning „take", „seize" documented in Horn, does not fit this text, but 
judging from other IE languages where this root existed, e. g. Tokh. B ai- „give", 
Hitt, pa-ai „gives", Skt. inoti, part, -inita- „eingedrückt", „eingeschnürt" (cf. Pokorny, 
Idg. et. Wb. p. 10) we can admit a technical term for inlaying, derived from thé root 
eu-, reduplicated ai-ai.
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and feet: e-re-pa-te-jo e-ka-ma-pi (Ta 715,1) =  έλεφαντείωις εχμαπ-φι, 
ku-te-se-jo e-ka-ma-pi e-re-pa-te-jo-qe (713,1) =  *κυτεσείωις „made of 
κύτισος44 „probably ebony44 (Docs 399) εχμαπ-φι έλεφαντείωις 9εΐ 
e-re-pa-te-jo po-pi e-ka-ma-te-qe (642,3) =  έλεφαντείωις πόπ-φι έχμάτε 
9ε „with feet and support of ivory44.

In the terms describing the material of the decoration the instr. 
of manner appears: a-ja-me-na a^ro-u-do-pi ku-wa-no-qe pa-ra-ke-we-qe 
[ku-ru-so-qe] (642,1) — (τόρπεζα) αιαιμένα ά . . . . -φι κυΓάνω 9ε (cf· 
Horn, κύανος; κυάνεος „lapis lazuli44), χρυσώ9ε; e-re-pa-te a-ja-me-na 
(642,2) =  έλεφάντε αιαιμένα; a-ja-me-no pa-ra-ku-we (715,3) =  αίαι- 
μένω ρ. - f i .

The instr. of manner also appears in the description of the deco
rative motif with participle qe-qi-no-me-na : q. to-qi-de (713, 1,2) =  *δεδι- 
νωμένα *τορ9ίδέ and with qe-qi-no-to (perhaps 3rd sing. ind. perf. pass., 
cf. D. M. Jones MLS 13. III. 1957, Studies III p. 18, not verbal adjective) 
q. to-qi-de (642,3) =  δεδίνωτο *τορ9ί£ε, qe-qi-no-to au-de-pi ko-ru-pi-qe 
(642, 2) =  8. *αυδεσφι κόρυφ-φι 9ε (κόρυθ-).

Β) In the description of the chairs the greatest attention is paid 
to the back (edges) of the chairs o-pi-ke-re-mi-ni-ja — *όπικελεμνίαι, 
cf. άμφι-κελεμνίς and άμφικέλεμνον* άμφιβαρές (Hsch.).

The instrumental appears in the following examples:
a) with a comitative meaning: ku-ru-sa-pi o-pi-ke-re-mi-ni-ja-pi 

(707,1) „(chair) with golden edges of the back decorated with birds44 
{Docs. p. 343); e-re-pa-te-ja-pio-pi-ke-re-mi-ni-ja-pi {707,2) =  έλεφαντεία- 
φι οπικελεμνία-φι „with ivory edges to the back44;

b) instr. of manner: dependent on a-ja-me-no when the material 
for the decoration of the chair is recorded : t. a-ja-me-no o-pi-ke-re-mi- 
ni-ja e-re-pa-te (708,1) =  θ. αίαιμένος όπικελεμνίανς έλεφάντε; t. a-ja- 
me-no ku-wa-no pa-ra-ku-we-qe ku-ru-so-qe (708,2, -714,1) =  θ. αίαιμένος 
κυΓάνω p. χρυσώ 9εΐ

dependent on a-ja-me-no in connection with the decorative motif 
of the back: o-pi-ke-re-mi-ni-ja a-ja-me-na ku-ru-so a-di-ri-ja-pi se-re-mo- 
ka-ra-o-re-qe . . .  ku-ru-so-qe po-ni-ki-pi ku-wa-ni-jo-qe po-ni-ki-pi (Ta 
714, 1, 2) =  δπικελεμνίαι αίαιμέναι χρυσώις άνδριάμπ-φι *σειρημο- 
καραορέ 9ε χρυσώ ις 9ε φοίνιχ-φι κυΓανίωις 9ε φοίνιχ-φι;

dependent on qe-qi-no-me-na: se-re-mo-ka-ra-o-re qe-qi-no-me-na 
a-di-ri-ja-te-qe po-ti-pi-qe (707, 2) „decorated (carved) with a head of 
a siren and with a figure of a man and heifers44; se-re-mo-ka-ra-a-pi q. 
a-di-ri-ja-pi-qe (708, 2) „with heads of sirens and man’s figures44.

C) The description of the footstools is always associated with an 
ideogram except when they are joined with the chairs (707, 1, 3;-708, 3; 
-714, 3). The most frequent epithet is e-re-pa-te-jo au-de-pi (707, 1,3, 
-721, 5) =  έλεφαντείωις *αυδεσ-φι enlarged with so-we-no-qe (710, -721, 
3,4) s. to-qi-de-qe (721, 2), to-qi-de-qe ku-ru-so-qe (721, 1), always depen
dent on a-ja-me-no. In addition the following descriptions also occur: 
e-re-pa-te-ja-pi ka-ru-pi (722, 3a,b) =  έλεφαντεία-φι *κάρυ-φι; e-re-pa- 
te-jo a-di-ri-ja-pi re-wo-pi-qe (708, 2b) =  έλεφαντείωις άνδριάμπ-φι 
λέΓομπ-φί 9ε; e-re-pa-te-jo ka-ra-a-pi re-wo-te-jo so-we-no+qe (722,2) =
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έλεφαντείωις-κράαπ-φι λέΤοντέω *σοΤενώ; e-re-pa-te-jo a-to-ro-qo i-qo- 
qe po-ru-po-de-qe po-ni-ke-qe (722, 1) =  ελεφαντείω άνθρώπω ίππω 9ε 
πολύποδε 9ε φοινίκε ku-wa-no pa-ra-ku-we-qe ku-ru-so-qe ku-ru-sa- 
pi-qe ko-no-ni-pi (714, 3) =  κυΤάνω p. χρυσώ 9ε χρυσάφι 9ε *·

From the examples above we can see that forms in the instr. sing, 
of nouns and adjectives correspond to the instr. plur. :

1. in the description of the decorative figures: a-to-ro-qo, i-qo, 
ka-ru-we, po-ni-ke, to-qi-de, se-re-mo-ka-ra-o-rè7).

2. In the indication of the material from which the decoration of 
some parts of furnitures are made:

a) with a noun: e-re-pa-te, pa-ra-ku-we, ku-wa-no, ku-ru-so, ku- 
te-so, so-we-no and

b) with an adjective: e-re-pa-te-jo j(ja-pi), ku-ru-so/(sa-pi), ku-te-se- 
jo ku-wa-ni-jo, re-wo-te-jo.

The instr. plur. of I and III declension ends in -pi, the instr. sing, 
of III decl. in -e, while the o-stems (II decl.) masc. and neuter have only 
one ending -o both for the sing, and plur., as is seen from the following 
examples :

f . ( a-to-ro-qo, i-qo, po-ni-ke po-ru-po-de-qe,
e-re-pa-te-jo { j a-di-n-ja-pi, po-pi

( neuter: au-de-pi, e-ka-ma-pi ka-ra-a-pi, 
ku-ru-so a-di-ri-ja-pi (714, 2) — χρυσώις άνδριάμπ-φι; ku-wa-ni-jo-qe 
po-ni-ki-pi (714,3) == κυΤανίωις φοίνιχφι; ku-ru-so-qe po-ni-ki-pi (714,2)— 
χρυσώις 9ε φοίνιχφι; ku-te-se-jo e-ka-ma-pi (713,1,3) =  κυτεσειωις 
εχμαπφι.

A clear instr. sing, of o-stems with the participle de-de-me-no 
— δεδεμένοi in the series of the wheels is a-ku-ro =  άργύρω (Sa 287), 
ka-ko =  χαλκώ (-794) and instr. plur. de-so-nw =  δεσμώις with a-ra- 
ru-ja in KN Ra 1543, -1548.

The fact that the instr. plur. of o-stems is not identical with the 
loc. -(dat.) in -o-i indicates that the sing, instr. form was possibly not 
identical either; it probably ended not in -of, but -o. It is noticeable that 
in the above-mentioned texts the instr. sing, of a-stems does not appear, 
but if it is admitted that the forms of the instr. sing, of o-stems in -o, 
and of cons.-stems in -ë were still active, then we can conclude that the 
form of a-stems in -5 also survived.

Instrumental forms of the numerals one and two are found: e-me 
and du-wo-u-pi. The form e-me po-de (Ta 641,1) depends on the adjective 
o-wo-we — *ολΤόΤενς i. e. έμε ποδε ^ολΤόΤενς „with a leg damaged“.

7) The final sign of the last word (compound) is rather -re than -/. On the 
basis of such an uncertain example one cannot lay it down that for the instr. dual, 
along with -pi (cf. du-wo-u-pi) there existed another ending -o-i =  Horn, -oitv (Docs. 
p. 343). It is not easy to explain the ending -o-re either, because this would be the only 
example of the stem of κάρα to end in -r. But it is known that neuter nouns which denote 
parts of the body in IE languages appear with an alternation rjn: ήπαρ, -ατος « ntos), 
Lat. iecur, iecineris, Skt. yàkrt, yaknäh; οδθαρ, -ατος etc. In some of them the°stem 
ends only in -r, cf. θέναρ, θέναρος „palm". The form κραΐρα <*κρασ-ρΐα (Pokorny, 
o. c. p. 575 f.), however gives us reason to expect a form krasr- along with ќгаѕп- and 
in that case se-re-mo-ka-ra-o-re could be in the instr. sing. ' - ‘ · *-·· ·)'···<
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The instr. meaning of e-me-de in Eb 495 is parallel to du-wo-u-pi in the 
same text.

We have two different spellings for the number two: dwo (wo-wo, 
Eb 338, 12 cf. E. Risch, Minos V, 28ff) which confirms the supposed 
form Sf<*> of δώ-δεκα and of an enlarged stem *duw-<5u., the instr. dual 
du-wo-u-pi — *δύΓωυ-φι cf. Skt. dat.-abl. dual d(u)va-bham. From this 
form one can see that the instr. dual ended in -φι. The supposition of 
Docs. p. 343, cf. M. Lejeune, o. c. p. 181, that in Myc. along with this 
ending there was another one in -o-i, Horn, -οιίν, Arc. -οιυν is based 
on a doubtful text, as we saw above. The only word on which it is 
based se-re-mo-ka-ra-o-i ends rather in -re than in (qo-u-ka-ra-o-i Ta 
714,2 and Na 1038 is less certain).

Thus, we suppose that in  Myc .  t h e  o r i g i n a l  i n s t r .  
o f  a l l  s t e m s  a n d  n u m b e r s  wa s  p r e s e r v e d .

The ending -pi appears in 74 examples with place-names. These 
examples are not surveyed in the chapter on the instr., because an instr. 
meaning in place-names is nonsense. We also saw that the locatival use 
of -φι in Myc. was not yet developed. Whether this ending spread to 
other cases and to which, we shall see below.

THE ABLATIVE IN THE OLDEST GREEK TEXTS

A

Fossilized ablatival forms

The separate IE form for the abl. sing, of o-stems in -ë/od/t (cf. 
OLat. facilumëd, Gnaivôd, Skt. vfkad) in Class. Gr. is preserved only 
in fossilized forms of adverbs from pronominal stems, e. g. ώ =  δθεν, 
6πω=οπό-θεν, πώ =  πόθεν, Cret. δπδ (Gortyn. Law 5, 23; 10, 33), 
Locr. ho, Ιιόπδ, Cret. ώδε „hinc“, Cret. Coan. τουτώ=τουτόθεν, Syrac. 
τηνώ =  τηνό-θεν, έκεΐθεν, Megar. τηνώ-θεν and in the nominal form 
roixco—domo (Del. 323, C23).

Although it is difficult to distinguish ablatival from instrumental 
forms in the sing, of o-stems, because both instr. and abl. end in -δ<^-δ, 
or -0(d), however the above-mentioned adverbs with ablatival meaning 
are obviously certain ablatives. These adverbs should not be confused 
withan other group, derived mainly from prepositions, which denote 
place, as. Ion.-Att. avoj, κάτω, άφνω which are in form instrumentals.

The form Foixo* is undoubtedly an abl., as Solmsen (RhM 51, 33) 
suggested and nearly all authors of historical Greek grammars have 
agreed, but it is to be noted that this was the only certain form in the 
Gr. texts known so far. Otherwise, from very early times this form was 
replaced both in poetry (cf. Λ 632; Pind. 01 6, 99; 7, 4 etc.) and in 
prose (cf. Thuc. IV, 90 etc.) by the adverb οΐκοθεν with the same meaning, 
just as ΐτόθεν is equivalent to πω.
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The examples: έ δάμδ, άπό τό hôpÇô, έγ Ναυπάκτδ (Locr.) (ef. Del. 
362,12) supposed by Thumb (Gr. Dial. 190) to be old ablatives, are cor
rectly explained by Kieckers in the second edition of the same Handbook 
as Doric genitives in -ô < o + o , parallel to -e-<Vf-e in the inscriptions 
of this dialect.

According to Brugmann-Thumb (Gr. Gr. 264) the adverbs with a 
double ending in -ω and -ως (e. g. ουτω, ούτως, Dor. ώ, ώδε, ώς, καλώς 
and those formed of the cons.-stems: δ&αφερόντως, βαρέ[Τ]ως, σαφώς, 
πάντως, etc.) could be considered as original abl. forms. Schwyzer (o. c. 
623) also suggests that either abl. or instr. is possible for Horn, τώ 
„therefore“ and τώς (cf. Ved. *âi=„so“, Lit. r5=„same“), the younger 
οΰτω(ς), Dor. ώ „how“, etc. But they are rather instrumentals than 
ablatives, and he therefore surveys them in the chapter on the instr. 
These adverbs are instr. not only in their form, because -co is an instr. 
ending too, and -ως, as a younger adverbial suffix (Schwyz. 1. c.) is used 
for forming adverbs of manner (cf. Buck, Gr. Dial. 104), but also in 
their meaning (cf, οδτως, καλώς).

However Schwyzer finds a clear abl. meaning in the Aetol. ώς 
„from (there) where“ (Del. 388,4) along with ώς „where“ (Aetol., 
Theocr.) and Arc. ώς «  *iod) (Del 654,9), which completely correspond 
to Skt. ycit with the same meaning (cf. yacchrêsihâh <  y ad srè.- =  ώς 
οφιστος). There have been many attempts to explain the final -s as an 
abl. ending. But, evidently, this represents an adverbial and prepo
sitional element added to different adverbial forms: έγγύ-ς, μεσσηγύ-ς 
along with μεσσηγύ, εύθύ-ς, (acc. sing.) έγκυτί-ς, Dor. πέρυτι-ς, οίς 
besides oî, Cret. υΐ „whither“, Rod. υΐς (loc.), etc., or to the prepositions 
ek-s, ab-s, etc. Thus, the final -s of adverbs of this kind could not be 
considered as an abl. ending, because this is found in the locatival 
forms (cf. Delph. οϊς), as well as in the acc. The real case ending in 
these adverbs is -ω, which might be either abl. or instr. The determina
tion of the case form depends on the syntactical meaning with which the 
adverb is used. Accordingly only El. and Arc. ώς and, to some extent, 
τώ(ς) might be considered as certain abl. forms. All the others are instr.

It must be admitted with greater probability that the dental 
of the abl. ending is preserved in its original form in some fossilized 
pronoun forms, e. g. ήμεδ-απός, ύμεδ-απός, άλλοδ-απός. According to 
Brugmann (Grundriß II, 54) these forms represent a new formation 
by the analogy of άλλοδ-απός. Judging from the fact that άλλοδ-απός 
occurs in Horn. (cf. II 550, p 485), and the first two appear in the later 
texts, it seems that Brugmann is right, but the Skt. forms asmad-ïya, 
yu§mad-iya demonstrate that ήμεδ-, ύμεδ-απός, which are parallel to 
these, may also be ancient. The form ποδ-απός is to be added here as well.

According to Brugmann these forms are a compound of a nom.-acc. 
neuter in -d (cf. όστις, o w < j6 d -n )  in the first part and the ending -απος 
which is equivalent to Lat. -inquus (prop-inquus, etc.), Skr. -anc (praty-anë9 
praty-ak „zugewandt“), in the second.
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In Greek there are some compounds with the noim.-aec. neuter in 
the first part, cf. τρία-, τετταρά-κοντα, but they are rare. In Skt. there 
are also similar formations, especially with the transitive verbs (tat-karana 
„dieses tuend“), but there are examples with an abl. form in the first 
part: mad-vEk „mein Wort“ , tvat-putrï „deine Tochter“, etc. (cf. Thumb, 
Handb. des Skt. p. 241). It is especially clear in the possessive pronouns 
which appear in twp forms. 1. gen. of the personal pronoun +  ka : ma- 
makâ, tâvakà, аѕтака, etc. which is of a later date (Thumb, o. c. p. 246) 
and 2. abl. of the pers. pronoun +  nominal suffix -iya (older formation) : 
mad-iya, tvad-iya, asmad-iya, etc. The latter forms show that in the 
above-mentioned pronominal adjectives of the type άλλοδ-απός an abl. 
form is concealed in their first part.

The short vowel -o- or -e- in these forms is, at first sight, unex
pected. But it is to be noted that only in the nominal flexion is the abl. 
ending documented with a long vowel -δ/ëd; while in the pronominal 
flexion, it was, very probably, short, cf. Skt. mâd, tvâd, Avest. map, pwap, 
OPers. ma, reflexive sa. In Italic a long vowel appears : më(d), tê(d), sê(d), 
only the conj. sed shows a short vowel. Brugmann (o. c. 815) correctly 
suggests that either in IE times there was an abl. form with a long and 
short vowel, or in Italic there was a special development, i. e. the pre- 
Italic form *med, later developed a long vowel by the influence of the 
acc. me(d), etc., and by the analogy of the abl. noun forms in -êd, -öd, 
-Ed, -id. The conj. sed has kept the short vowel, because its meaning 
prevented it from coming under the same development.

This specific development of the abl. form in the pronouns, pos
sibly applies to Greek as well. The pronominal adjectives άλλοδ-απός, 
etc. have probably preserved the original form with short vowel, as in 
the Indo-Iranian languages. The forms in -ω , as Dor. πώ, όπω, ώδε, 
τηνώ, etc. have the same development as in Lat., i. e. the vowel was 
changed by the analogy of the abl. nominal forms with the long vowel, 
and possibly because they are adverbs. In addition the tendency to 
avoid a succession of short vowels in Gr. must be also kept in mind as 
a reason for this change.

Meillet (BSL 28 p. 42, cf. Schwyz, o. c. p. 604) suggested a suffix 
-δαπος, but this is not documented in any other language.

The most probable explanation, however, is that these forms are 
composed of an abl. form in the first part, as in Skt., and of the suffix 
-nqiios (cf. Boisacq, Diet. étym. gr. s. v. άλλοδαπός). Only παντοδαπός, 
with the gen. (-abl.) and τηλεδαπός with the adverb τηλε = τηλοΰ have 
been developed by the analogy of άλλοδαπός.

The parts of the compounds give us valuable data for the recon
struction of the cases. The older and more wide-spread way of forming 
compounds in IE dates from a period without inflection, when the stem 
by itself denoted different case functions. In all the IE languages there 
are compounds with the „pure stem“ in the first part, as μονομάχος, 
μόν-αρχος, ύλο-τόμος, Skt. sata-pad, Lat. centi-pes, OPers. hama-pitar, 
όμω-πχτωρ, etc. The compounds formed in the period of inflection contain
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words with different case forms, joined and subordinated under one 
accent, which at first were Used separately, cf. Russ, segodnja =  sego 
dnja. Although compounds of this kind are younger, nevertheless some 
very old fossilized case forms are preserved in their first part.

In Gr. there are compounds with nearly all the cases forming 
the first part, e. g. nom. sing. Νεχ-πολις, nom. plur. Περσαί-πολις, 
nom. dual δυώ-δεκα, etc. (cf. Schwyz, o. c. 427f).

In Skt. there are compounds with the abl. too. The abl. form is 
sometimes obscured by the sandhi orthography, but the abl. function 
is nonetheless clear in some of them: go-jâ „born from the cow“ , divo-rùc 
„shining from the sky“ , svarga-patita „fallen from the sky“ . There are 
similar compounds with the abl. in Lat.: sacrosanctus, manu-missus, 
A-deo-datus (Stolz-Schmalz, Lat. Gr. p. 252). In Slav, only bratoucçda 
has preserved the case form (dat. possess, or gen. dual). In Gr. the 
pronominal adjectives of the type αλλοδαπός mentioned above are 
possibly the only examples with the original abl. form. In compounds 
with verbs which demand the abl. relation, the nouns are in the gen. 
or instr.

The most frequent cases are with the gen.: Διο-γενής Διός-δοτος, 
alongside Διόδοτος (and by the analogy of this Θεός-δοτος, instead of 
Θεούδοτος), Διοπετής, Διόβολος, Διοτρεφής, or only with the stem 
ήλιό-πεμπτος, ήλιό-βλητος, σεληνό-βλητος, σεληνό-πληκτος, Πυθό- 
ληπτος, Πυθό-χρηστος, Πυθό-κραντος, etc.

The older name of Διόνυσος is known with -ω- i. e Διώνυσος 
(cf. Z 132, Ξ 325, etc.). But it is noticeable that this name appears also 
in the form Διένυσος in an archaic inscription of Amorgos (cf. BCH 
VI 187). Vowel gradation in Gr. is not active, as Schwyz, (o. c. p. 552) 
infers, but still there are some traces from it in the gen. ending of cons, 
stems in the sing. : -os, -es, -s (cf. δε/μ/σπότης). As well as Διεσκουριάδεω, 
the form Διένυσος and possibly άνδρεφόνος, instead of άνδροφόνος 
might be also considered as examples with the abl.-gen. ending -es in 
the first part..

In Gr. there are compounds with verbs which demand abl. meaning 
and nouns in the instr. (-dat.) instead of gen. Διιπετής and Διειπετής 
along with Διοπετής; Διιτρέφης and Διειτρέφης besides Διοτρεφής. 
This indicates that the abl. could also be expressed by the instr. The 
forms Διειπετής and Διειτρέφης are not exclusively poetical, because 
they are also found in inscriptions. Even if we admit that they are 
formed metri causa with the diphthong, there must have been some 
basis on which they could be built. If in Διειτρέφης we may allow to 
some extent the instr. meaning, Διειπετής has certainly the abl. function.

What is the reason for the replacement of the abl. with the instr. 
and gen.?

Undoubtedly there are some points of contact in the fields of the 
abl. and instr. cases, as one can see from Lat., cf. also Serb.-Croat. 
udaren gromom „thunder struck“, izmucen gladovanjem „fatigued by 
hunger“, etc. where an instr, is used instead of. abl., and it is not 
surprising that one of them can serve as a substitute for the other,
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Concerning the gen. we made the suggestion (ZA VI p. 328f.) 
that the differentiation of the gen. ending in cons, stems: -os, -es, -s is 
not unmotivated. As the ending for the dat. sing, -ei is probably a 
vowel gradation of the loc. ending so in the gen.-abl. ending an 
abl. in -es {-s) and gen. in -os is to be admitted for a certain period in 
the development of the IE inflection. But, it seems, originally this ending 
had only abl. value, as Brugmann (o. c. II 569f.) hinted, and other 
scholars (p. 44, n. 22) clearly stated. According to Br. in the period of the 
disintegration of the IE community a separate form for the gen. did not 
exist in the o-stems.Then the use of adjectives was transferred to different 
fields of speech. This can be confirmed by the gen. ending -i {-ei, -oi) 
in Celt.-Italic, derived from the adjectival suffix -ijo, and the ending 
-sijo, -so. The gen. of the pronouns: cuius, huius, eius, etc. is in fact from 
the adjectives, which as separate categories developed earlier than the 
cases. Wackernagel {Mélanges de Saussure p. 146) also disputes the 
early origin of the gen. because of syntactical reasons. The fact that in 
Balt.-Slav. the gen. of o-stems is an abl. form, also confirms this conclu
sion. Thus, the gen. sing, in o-stems was originally expressed either by 
abl. or by a possessive adjective. This gives us reason to suppose that 
the ending -os, -es, -s of the cons.-stems was also at the beginning 
only ablatival and was later used for the gen. Thus, the abl. and gen. 
became fused.

Although the abl. was syncretised with other cases, the abl. function 
was not lost. The syntactic analysis shows that it was expressed by 
other cases. The parts of the compounds represent to some extent 
syntactic relation. In free syntactic use the abl. function can be observed 
more clearly. The most frequent substitution for the abl. is doubtless the 
gen., for which, as we have seen, deep reasons exist. Along with the 
similarity of their functions, which is of the greatest importance, we 
noticed that in the sing, they shared the same ending, distinguished 
possibly only by vowel gradation.

In comparison with Lat. and Skt, the Greek gen. is used instead 
of „the proper gen.“ and „old abl“. For that reason the syntactic use 
of the gen. is divided (at least theoretically) between these two cases. 
To distinguish the abl. from the gen. is more difficult than the instr. 
and loc. from the dat., partly because the forms of the abl. and gen. 
became identical earlier than those of the loc. and instr. with the dat., 
and also because of the peculiar character of the gen. The gen. relation 
is of such a common nature, that nearly all the dependent cases can be 
contained in it. Every dependent case may be easily replaced by the gen. 
relation, when the verb or adjective, which governs it, is replaced by a 
noun. In syntactical constructions the abl. is differentiated from the 
gen. mostly because the abl. usually depends on a verb, and the gen. 
is rather adnominal. But there are also constructions of the abl. with 
noun, and the gen. — with a verb, e. g. Θεών γόνος έσ.τί (abl.), and Θεών 
έστί (gen.). For the syntactic use of the gen.-abl see Schwyz, 
(o. c. II, 89ff.).
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The instr. as a substitute for the abl. deserves special notice. First 
here come the forms in -φι. Although it used to be agreed that the ending 
-φι has also an abl. function, recently some classical scholars have denied it. 
Shipp in his Studies (1953) surveying this problem (pp. 1—17) concluded 
(p. 5): „the absence of the ablatival use is specially important“ .

The frequent use of the ending -φι with different cases in Horn, 
depends, to some extent at least, on metrical reasons. Shipp showed 
clearly how some case forms which are inadmissible in the hexameter are 
replaced by -φι. But he goes too far when he artificially makes substitutes 
out of the forms in -φι, depending on the prepositions άπό, παρά, υπό 
with the gen. and dat. Not only is παρά ναΰφι according to him =  παρά 
νηών, but he infers that the form ναΰφι in N 700, B 794 is also a gen. 
and „quite lateu.

The form ναΰφι according to Chantraine (o. c. 237) is „visiblement 
archaïque44 because it occurs in the Iliad more often, and in the Odyssey 
only once (ξ 498).

Judging from the manner of its formation, ναΰφι might with more 
reason be considered an old form. The ending -φι is here added directly 
to the stem, as it is in Myc. At the end of his analysis of this ending 
however, Shipp could not deny that ναΰφι has also an abl. meaning in B 
794 and N 700, because the verbs άφορμηθεΐεν and άμυνόμενοι demand it.

There are also strong reasons for the use of -φι with abl. meaning. 
Just as the abl. had taken over the function of loc. and instr. in Lat., 
so in Greek, in some instances, the instr. had taken abl. and loc. fun
ctions. Just as the abl. and gen., along with similarities of function, 
exhibited a formal identity of their endings in the sing., so the instr. 
and abl., whose functions sometimes overlap, have a formal support 
for that in the similar plur. ending. The IE ending for the instr. plur. 
was -bhi (along with -m in Balt.-Slav. and Germanic languages), and the 
abl.-dat. plur. Skt. -bhyah (Lat. -bos -bus). It is to be noticed that the
Skt. ending -bhyah contains not only the element -bh-9 but the whole 
instr. ending -bhi and another abl.-gen. ending -os. Thus, it is a kind 
of an agglutivative ending.

The ending -φι has begun to extend its scope from the instr, 
to the abl., and then to the loc. Through the abl. it extends to the gen. 
cf. όστεόφιν θίς (μ 45), and from the loc. it is transferred to the dat., 
cf. ώς φρήτρη φρήτρηφιν άρήγη, φΰλα δε φύλοις (Β 363). It is noticeable 
that in Horn, it became neutral as regards number, while in Myc. it is 
limited to the plur. and dual. When -φι extended its use so much that 
it ceased to denote case relations, it fell entirely out of use. In classical 
Gr. it is no longer active.

However, it must be added that the use of this ending with the abl. 
meaning appears not only in Horn., but in Gr. dialect inscriptions too. 
The expression έπιπατρόφιον of Tanagra (Del 462 A 28), equivalent 
to Cret. τουνομα επί πατρός (Del. No. 193, 121), has such a meaning. 
Schwyzer mentions the form έπιπατρόφιον in his chapter on the instr., 
as parallel to επί πατρόφι. But judging from the meaning, επί πατρόφι =  9

9 Абл,., инстр. и лок
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έπί πατρός~πατρό-θεν, έπιπατρόφιον has an abl. function, because it 
denotes origin.

There is an interesting form EflEFEPTO  in an Arc. inscription 
on a bronze tablet from the sixth or early fifth century (cf. Buck, Gr. 
Dial 196f.). There are other problems in the linguistic interpretation of 
this tablet, but one of the most serious difficulties is that connected with 
this phrase.

Concerning EIIEFEPFO  there is some disagreement among the 
interpreters. Beattie gives several suggestions (Cl. Qu. 41, 66f.), but 
none seems probable. He cannot accept the preposition έπές because 
in Arc. it should be followed by the dat., and fépyo, obviously is not 
dat., the word is complete and there is no reason to suppose an [t, in 
which the dat. would end.

On the basis of the Arc. inscription Del. 656, 54: έπες τοΐ εργοι 
Buck, as Robinson (Cl Ph. 38, 191 f.), identifies the preposition έπές, 
with an assimilation of the final s and simplification of the double con
sonant like Cypr. τά Favâoaç =  τάς Γανάσσας, Arc. τά FàSco =  τάν 
fàSco, and he regards fépyo as an original gen., instead of the usual 
Arc. dat. construction.

In defining the case of Γέργο one should bear in mind the following 
considerations:

1. The comparison of this inscription with Del 654, 54 shows that 
E H E FE PrO  consists of έπές + Fépyo. But it is to be noticed that:

a) This is one of the oldest Arc. inscriptions in alphabetic script. 
The absence of the article confirms that the language is archaic. The 
inscription with which it is compared is later by about 200 years.

b) The preposition έπές, as well as άπό, εξ, παρό in Arc. govern 
the dat., but here, evidently, we have not a dat.

2. The preposition έπές is a compound of επί and έξ (cf. ύπέκ, 
διέκ, παρέκ) and means „for“ , „on occasion of“ , „with reference to“ 
(Buck, o. c. 110). According to Schwyzer (o. c. II, 430) έπές semanti
cally corresponds to έπί, but here, it seems, the weight falls more on 
the second part, i. e. έξ. It should also be mentioned that there are 
cases where έπί is used with the abl. (cf. έπιπατρόφιον =  έπί πατρός).

In view of all this we can conclude that from the syntactic point 
of view Fépyo expresses the abl. relation and with regard to the form it 
cannot at least be dat. The suggestion that it is an „original gen.“ en
counters a difficulty, because it depends on an abl. preposition, which 
in Arc.-Cypr. demands „dat.“ It would be strange to admit that the prepo
sition έπές, together with άπό and παρά, governed the gen. in the VI cent.
B. C. and the dat. in the IV cent.

A careful analysis of the „datives“ and „genitives“ in the 
Arc.-Cypr. inscriptions so far known reveal some interesting facts. House
holder (Glotta 38, 5f.) noticed that of the prepositions which are con
structed with the gen. in Att., only διά, άντί, κατά, έπί and the so-called 
improper prepositions are so used in Arc.-Cypr. ; the gen. which follows 
these prepositions is a „true“, original IE gen. All the others, e. g. : έξ,
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άπό, παρά, περί, υπέρ, υπό, έπέξ are considered as ablatival ones, and 
in Att. govern the gen. (-abl.), instead of which dat. is used in Arc. H. 
pointed out only two examples of an inconsistent use in Arc.-Cypr. : the 
abl.-gen. with comparatives (Buck, Gr. Dial. No 18, and 22, Del 654, 18 
and 657,14); and two examples of the gen. of separation with the verb 
form άφεώσθω (Buck, o. c. No 19, Del, 656,14). H. is right when he 
concludes that these forms are influenced by the Dor. Koine and by the 
use of the partitive with superlatives. It is more difficult to admit that 
Arc.-Cypr. at first used the gen. with these prepositions, and subse
quently the dat., because it would be remarkable if the Acheans of 
Arcadia and Cyprus knew which genitives were true, and which 
ablatival ones. It is more probable for us to suppose that here the abl. has 
been fused with the instr., as it was in the Italic dialects, and to revise the 
opinion that the abl. in Arc.-Cypr. was syncretised with the dat. by the 
analogy of the plur. (cf. Schwyz, o. c. II 447f.). Such influence might 
be expected in those IE languages in which the dat. and abl. plur. had 
the same ending, but not in Gr., where the dat. plur. had from pre-Myce- 
naean times been expressed by the loc. ending.

Thus, the form /έργο, if it is not an original abl., could not be 
anything else but instr. in form with an abl. meaning. Later in Arc.-Cypr. 
the instr. was completely identified with the dat.-loc., but this example 
shows that the pure instr. form with abl. meaning could still be found 
in VI c. B. C.

Apart from these substitutes for the abl. in Gr. there are specific 
suffixes with ablatival meaning: -τος and -θεν.

The adverbs εκτός and εντός are ablatives in form and meaning 
(cf. Schwyz. I, 630).

The suffix -tos denotes a starting point or departure from a spe
cified place and its abl. value is undoubted. This ending is well docu
mented in several IE languages. Adverbs from pronominal and nominal 
stems are formed with it in Skt., e. g. i-tâh „from here“, tâ-tah „hence“, 
arm-tah „thence41, â-tah „hence44, mukha-tah „from the mouth“, etc.; 
Lat. in-tus *en-tos, caeli-tus, divini-tus, antiqui-tus, etc. The abl. sing, 
in Hitt, ends in -z {-ts), which according to Sturtevant {Gramm. Hitt. 
p. 81) is in fact a reduced grade of the adverbial suffix -tos, e. g. a-ra-ma-az 
„from the sea“, a-as-ka-az „from the door“ , etc. Hirt (o. c. p. 182) 
thinks that there is no difficulty in relating Slav, -otb to the Skt. â-tah. 
Buck {Gramm. Osc. & Umbr. § 209) demonstrates that along with Osc. 
abl. forms in -d, cf. Akudunniad, and with the postposition -en, imad-en, 
in Umbr. the abl. is accompanied by the prepositions e, ehe „ex“ , or by 
the postpositions -tu, -to „of uncertain origin“ : skalse-to „ex patera44. 
It is not impossible that in this Umbr. postposition too the suffix -tos 
is concealed. The vowel change of o to u can be easily explained. Only 
the final -s of this ending is problematical, because it is well preserved 
in Umbr. But this might have been influenced by the abl. form in -u 
<Ĉ *-od, cf. poplu <fpopulo{d), pihaclu =  piaculo{d).

IThe^Gr. adverbs èxTÔçiand èvTÔçfare obviously formed ^with this 
suffix, but their abl. meaning has been weakened and has begun to disap

9*
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pear. М. Lejeune (Adverbes en -θεν ρ. 338f,) excellently demonstrated 
the disappearance of this meaning and the process of its replacement 
with the loc. Just as in Lat. intus means „from within“ (cf. PL Amph. 770), 
but in republican times had already begun to change its meaning to 
„within“ (cf. Cic. Mur. 78), and was quite early replaced by intro (cf. 
PI. Epid. 380), so in Gr. εντός „before the first texts began to lose its 
original meaning („non attesté“) „from within“ , and came to denote 
„within“ being replaced by έσω, εϊσω (cf. A 432 λιμένος πολυβενθέος 
εντός ίκοντο, so A 71. Ίλιον εϊσω etc.). The same development can be seen 
in the meaning of εκτός. Since Horn, times έκτος has been replaced by 
έξω (cf. K 94 κραδίη δε μοι, έξω έκθρώσκει). When the abl. meaning of 
these adverbs began to fade, new pleonastic forms with the suffix -θεν 
(έκτο-θεν, έξω-θεν i. e. έσω-θεν) were formed in order to reinforce the 
abl. meaning. This substitution moreover was favoured by their useful
ness for forming dactyls (cf. a 132 έκτοθεν άλλων), but the reinforcing 
of the abl. meaning in these adverbs was a no less important reason for 
this new formation.

The analogy between the forms όνόμα-τος, χείμα-τος, κράα-τος 
and Skt. adverbs with the abl. suffix -tah *-tos9 as nEma-tah, hëma-tah, 
sirsE-tah, etc. caused some philologists (cf. lit. in Schwyz, o. c. I 520f.) 
to explain the origin of the gen. ending -τος in n-stems by means of the 
adverbial suffix -tos, the form e. g. όνόμα-τος being perceived as ονόματ
ος. If the gen. were once formed in this way, the element -t- of this suffix 
could easily penetrate to other cases. Hence the -t- was possibly transfer
red to other nouns, as: ουθαρ,-τος, Skt. üdhan-; κάρη, κράτος, κάρητος, 
Skt. sirsän-, etc. The majority of nouns of this kind are added to t-stems, 
but in some cases the n- (i. e. r-, s-) stem might be still seen: nom., acc. 
voc. sing. -{iy.< -̂mn ; if it were a dental stem the dat. plur. should be 
in -ssi (cf. Horn, ποσσί from ποδ-σί). The nasalstem here is seen by 
comparison with other IE languages: όνομα, Skt. nEman, Slav./mg, Lat. 
ηοηΊβηιχευμα, Skt.hôma, etc. In Slav, there is the same peculiarity in the 
nominal flection of the neuter n-stems: te/g, gen. teilte; agnç, gen. 
agnate, etc., where -/- according to Brugmann (o. c. 596) was transferred 
from the same suffix.

One may ask why this suffix in Gr. and Slav, is limited only to 
the neuter nouns of n-stems and why it did not spread to the nouns of 
other stems too, as in Skt., where the suffix -tah was added to the nouns 
of all stems, cf. deva-tah „from heaven“, etc. and especially the pronoun 
stems: kü-tah (quo-), tä-tah (*ta-), i-tah (/-), etc. Attempts have been 
made to explain the expansion of Gr. and Slav, flection of n-stems 
by other factors, e. g. : a) the element -t-, which was added sometimes 
in nom.-acc. sing, of r/n-stems neuter, cf. Skt. yärkt, gen. yaknäh (ήπαρ, 
ήπατος, Lat. iecur, iecinis, alongside iecoris), säkrt, gen. saknäh, could 
spread to other cases instead of the forms of n-stems, as -atos, instead 
of -anos; b) the nouns in -μα, -ματος might be influenced from the paral
lel forms with the longer suffix -mn-to, e. g. στρώματα........., Lat.
stramenta, Skt. sromatam, hence later in Gr. was formed στρώματος,
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which was easier, because the gen. στρωμάτων could belong both to-/- 
and o-stems (cf. Buck-Petersen, Rev. Index 22If.), cf. also Lat. fragmen 
and fragmentum. These factors, indeed could have influenced this 
development, but we cannot exclude the possibility that the adverbial 
suffix -tos penetrated to the gen. of these stems, because, as we have 
mentioned, it seems that there was not a separate gen. case form (at 
least in the sing.) in the oldest phase of IE language, and the gen. was 
expressed either with the adjectival forms or with the ablatival ending 
(i. e. suffix). Thus, it is possible that the suffix -tos was used in Gr. and 
Slav, for such a purpose.

The attempt of Meillet (Note sur une diff. 12) to explain εντός and 
έκτος as genitives in -t-os is not convincing, because in these adverbs 
the IE ablatival suffix -tos is clearly preserved.

The meaning, etymology, development and use of the adverbial 
suffix -θεν have been discussed by me in ZA IX (1959) 105f. We saw 
that this is a specific Gr. suffix, developed on the base of inherited IE 
elements, i. e. a local suffix -dh-. From the analysis of the forms with 
this suffix it is stated that pure adverbs of the type ένθεν, έντεΰθεν were 
formed first, and then the suffix -9εν spread to the pronominal stems, 
and adverbs of the type πό-6εν were formed. In this article we saw that 
the development of this suffix is closely related to the disappearance of 
the abl. case form and the tendency for its replacement. The need for 
expressing the abl. case function, when its form began to go out of use, 
favoured the quick spreading of the suffix -θεν. Doubtless this suffix was 
more vital, than the separate fossilized abl. forms and their replacements 
— adverbs in -τος (εντός, έκτος) in Horn, and in classical Greek. This 
may be confirmed from the pleonastic formations of the old abl. forms 
Η- -θεν, as έτέρω-θεν, Dor. τουτώ-θεν, έξω-θεν, πρόσω-θεν; forms in 

-τος -f -θεν (έκτοσ-θεν, έ'ντος-θεν).
Although the forms in -θεν have not penetrated into the case 

system, still they come quite near to being case forms, especially when 
they are used with the abl. prepositions: έξ and άπό e. g. έξ ούρανό-θεν 
(Θ 12), άπό Τροίη-θεν(Ω492). The adverbs in -θεν, derived from place- 
names have abl. meaning, just as the forms in -9t and -σι locatival, 
and those in -δε allative. It is noticeable that there are far more forms 
in -θεν than in -θί, and -δε.

The abl. in Greek clearly shows how a case ending lives as long, 
as it is able to carry on the appropriate function, L e. while it can easily 
distinguish one relation from another. When it is not able to diffe
rentiate the meaning, the need for expressing that relation will develop 
either a new form, or the old will be strengthened with some auxiliary 
element. The limited number of fossilized abl. forms shows that the abl. 
as a separate case in Gr. went out of use early. But the abl. case function  
was not forgotten. It was expressed frequently by the gen. or with the 
instr., and in addition the abl. was replaced by the adverbial suffix-τος, 
and especially -θεν, which as younger and more vital at some stages also 
served as a support for the old abl. forms.
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В
The ablatiyal case relation in Mycenaean times

The survivals of the abl. in classical Gr., no matter how few they 
are, show that this case was active in earlier times. The separate pure 
abl. forms do not appear in Horn. There the abl. was expressed with 
the adverbial suffix -θεν and the instr. ending -φι. In order to see how 
the abl. was expressed in Mycenaean Gr., first we investigated whether 
the substitutes for the abl., the adverbial suffixes -θεν and -τος were 
active there.

It is noticeable that there are a great many place-names in the 
Mycenaean inscriptions. Some series (e. g. the long PY N-series) contain 
hardly anything else except place-names and ideograms with numerical 
signs. The allative in -de is well documented, e. g. a-mi-ni-so-de~'Αμνι- 
σόν-δε, from ci-mi-ni-so — Άμνισός, ka-ra-do-ro-de =  Χάραδρόνδε, 
from ka-ra-do-ro — Χάραδρος, ku-do-ni-ja-de =  Κυδωνιαν-δε from 
ku-do-ni-ja — Κυδωνιά, pa-ki-ja-na-de =  Σφαγιάνάσ-δε, etc. The form 
wo-i-ko-de (KN As 1519, 11) =  Ροΐκόνδε =  should be separately noted 
here. It is remarkable that frompu-ro — Πύλος and ko-no-so =  Κνωσός, 
where the tablets were written, such a form does not appear. The loc., as 
we saw above, was alive: sing, in-/, es-stems in -e-i, plur. in -si, -a-i, 
-ο-/. It is impossible that the abl. case-relation should be absent from 
these tablets, the majority of which represent lists of different items 
of tribute which had to be taken from certain places or persons to the 
palaces. If the suffix -θεν existed in Mycenaean times, it should certain
ly appear in a great number of examples.

In the article mentioned above we stated that although the suffix 
-θεν had existed in Myc., mainly in the adverbs, cf. ci-po-te-ro-te =  άμφο- 
τέρω-θεν, 0 /-0 -/?0 -^=ώ/άπω-θεν and e-te=’év-Çev, still it was not exten
ded to place-names. There are no more than two examples: a-kajke-re-u-te 
and aja^-ne-u-te from Pylos which might indicate that the suffix -θεν had 
only begun to spread (although there is another just possible explanation, 
viz. the element -t- may be a part of the stem in -wont j went junt).

The suggestion that the adverb εντός is concealed in the word 
e-to (PY Va 15, 1) cannot be proved and there are also several other 
possible explanations for this word (see 2 A IX, 115, n. 32).

The neuter nouns in -μα (-mn), extended in the flection with the 
element -t- also appear in Myc. texts, e. g. a-mo-ta=  άρματα, a-rd[-ma-ta 
(MY Ge 602, restored by L. Palmer M T  II p. 108) =  άρώματα, wo-ro- 
ma-ta (PY Ub 1318, 2) =  Χώματα, (MDP, 2 A IX, p. 252), ka-ra-ma-to 
(KN V 684, 1) =  κλάσμά-των, ke-ma-ta (KN V 684, 2) =  κέρματα, etc. 
Only faint traces survived in Gr. from the older flection of this stem in 
-νος as νώνυμνος (cf. also Phryg. κνουμανει Schwyz., o. c. 520). From 
the Myc. forms in -μα, -ματος we can see that the element -t- had already 
penetrated into this flection and the suffix -tos, being separated in 
-t-os, had lost its abl. meaning.

The absence of the adverbial suffixes: -θεν and -τος from Myc. 
shows that the abl. must have been expressed by a separate form. As in
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these texts we do not find examples o f the gen., substituted for the abl., 
it must be admitted that the instr. served as a substitute for the abl., unless 
the old abl. form survived in some declensions.

Along with the forms in -<pi with a pure instr. function, there are 
74 examples of place-names, in which almost all the interpreters admit 
locatival meaning.

M. Lejeune {Mémoires I № 8) gave a brilliant analysis of the forms 
with this ending, but some of his conclusions are not sound. Starting 
from statistical data of the forms used without prepositions in Horn.: 
a) Instr. 51, b) loc. 12 and c) abl. 1 (sic!) he finds a similar proportion 
in the Myc., i. e. a) instr. 100, b) loc. 69 and abl. only 1 (ku-te-re-u-pi PY 
An 607, 2) „sinon certaine, du moins possible“.

In fact, the abl. forms in -φι without prepositions in Horn, are 
fewer compared with the instrumental ones, but their number is still 
not small. With the prepositions έξ, άπό, παρά, κατά this ending is used 
with the abl. meaning in 41 examples and twice without prepositions, 
that is 43 of all 192 examples. Apart from that, in Horn, the use of the 
abl. suffix -θεν with place-names is considerable; and this suffix is as 
convenient for the hexameter as the ending -0t. If the abl. case-relation 
in Horn, and later were expressed in different ways, it would be strange 
if it did not appear in Mycenaean too. It is impossible that in an older 
period, when the cases were better preserved, the abl. forms should be 
absent, especially in documents, like these, which represent mostly 
contributions from various places.

In order to determine the case form in -φι in the place-names M. L. 
(o. c.) started from the parallel forms in -e (III decl.) which appear 
along with the forms in -pi, as well as with those in -si. He finds that 
they are either in the loc. sing, or nom. plur. (o. c. p. 140). As the ending 
-φι denotes an indirect case, M. L. concludes that in the place-names it 
is a loc. The use of pa-ro „from“ in Myc. with ,,datfi; (?), instead of gen., 
as in (Arc.-)Cypr., also gave him reason to eliminate the abl., even not 
to admit the abl. function of the forms in -pi.

We found that neither must the ending -e of the third declension 
denote only loc. sing, or nom. plur., nor does the preposition pa-ro in 
all cases govern „dat.“ For that reason the Myc. forms in -pi from 
place-names had to be reexamined.

It is to be noted that the ending -pi is very rare in the place names 
of the Knossos tablets. The authors of Docs, do not find any place-name 
at Knossos, ending in -pi (cf. p. 146f.). The only example of a place-name 
with this ending might however be found in the reconstructed form 
ka-ta-ra-pi in V 145,4 instead of qe-ta-ra-pi, along with ka-ta-ra-i (Co
901,1) and possibly in e-rU-ta-ra-pi (s. above p. 107), whereas 200 years 
later in the Pylos tablets this ending is much more frequently used. 
There are 68 examples of 20 different forms and two fragments with 
this ending in the place-names. Thus, from the 14th cent, or somewhat 
earlier this ending began to extend beyond the limits of the instr. and 
to express other functions too. To which case was it first transferred?
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This question also has been discussed earlier (lit. Schwyz, o. c. 
I, 551). Having in mind that in Gr. the abl. was lost before the loc., it is 
natural to suppose that it was the first to need to be replaced by another 
case. When defining the value of -φι in Horn. Schwyzer states: I — the 
instr., II — the abl. and III — the loc., according to the gradual deve
lopment of its meaning. We also noted (p. 117) that some formal reasons 
existed for extending -φι to the abl. The ending for the dat.-abl. plur. 
Skt. -bhyah is to some extent agglutinative (-bhi-os) and the loc. (su) 
was entirely different from this ending. The mixture between s i  (<^su) 
and -φι is difficult. Then the question arises: how did the ending -φι in 
Horn, receive the loc. meaning? Doubtless this meaning is a later 
development. It was possibly favoured by the adverbial suffix -θι. By 
the analogy of the suffixes -θεν and -θι, which were added to nouns both 
in sing, and plur., the ending -φι in the same way began to be used in 
the sing, and plur. According to Schulze (cf. Schwyz. 1. c.) the frequent 
loc. forms θύρηφι, κλισίηφι, etc. are only alternations of the original 
forms in -θι. There is a great similarity between -θι and -φι in metrical 
convenience and this contributed further to their mixture. We saw that 
the suffix -θι does not yet appear in Myc., because the loc. ending was 
probably strong enough to express the locatival case-relation and there 
was no need of any other substitute. Thus, it would be far less to be 
expected that the ending -φι in Mycenaean times had loc. meaning.

On the other hand the following examples show that the ending 
-pi in place-names had ablatival meaning.

Ku-te-re-u-pi (PY An 607, 2; Na 296). Though all the words of An 
607 are not identified with certainty, a great part of this inscription, 
where parents of do-qe-ja are described, is quite clear: do-e-ro pa-te 
ma-te-de ku-te-re-u-pi\ do-e-ro pa-te ma-te-de di-wi-ja do-e-ra\ do-e-ra 
ma-te pa-te-de ka-ke-u =  δόελος πατήρ, μάτηρ δέ k. δόελος πατήρ, 
μάτηρ δέ διΗα δοέλα* δοέλα μ., π. δέ χαλκεύς.

As for Na 296 V.—C. (Evid. 92) saw in ku-te-re-u-pi a place-name, 
i. e. ethnic in -εύς in the instr. plur.: „with the Cytherian colony“ ?, and 
later (Docs. 167) here admitted a loc. meaning: „among the Kytherans“ . 
It is natural for ku-te-re-u-pi to be related with ku-te-raz (Aa 506, Ab 562) 
and ku-te-ra-o (Ad 390, -697) cf. Κύθηρα but as in An 607 classes and 
professions are mentioned, we may with more probability expect in 
ku-te-re-u-pi a profession as well, i. e. deme, so named after χυτρεΐς 
(cf: MDP, ZA V, 398; V. Georgiev, Lex. s. v.). The opinion that 
ku-te-re-u-pi is an ethnic enconters a difficulty concerning the gender. 
Κ.-pi is masc., but it is connected with ma-te, and we would expect 
ma-te-de ku-te-re-ja. Χυτρεύς is also masc., but under the name of deme 
their families are also taken into consideration. MDP (1. c.) here saw an 
instr.-abl. plur. which gives a clear meaning to the sentence: „and the 
mother from (the deme, class of) the potters“. There is no difficulty in 
the word χυτρεύς appearing along with κεραμεύς, because they are 
not synonyms, as they are regarded in Docs. p. 167, but two similar 
trades are here in question. On the basis of PN pi-ri-ta-wo^YlTwftiFw
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(cf. MDP, 2A  IX p. 230) we can also admit a πλινθεύς besides χυ- 
.τρεύς and κεραμεύς.

C. Gallavotti (Docum. pp. 69, 79, 131) also saw in ku-te-re-u-pi 
an instr.-abl. of the ethnic derived from Κύθηρα. Later M. Lejeune al
lowed in this wordanabl., though uncertain: “m. originaire de K.44 S. 
Luria, for all that he does not accept the abl. function in -pi (И К М Г144), 
in the interpretation of An 607 (o. c. 353) correctly translates k.-pi 
with the abl.: ,,iz sredy kakih-to masterov44. There is no doubt of the 
abl. meaning of k.-pi. It is clear that the origin of the do-qe-jas’ parents 
is described here and several cases are mentioned: twice mother slave, 
and father smith, once father slave and mother slave of Di-wi-ja, pos
sibly of Zeus’ cult; in 1. 2 the father is a slave, and the mother of a 
craftsman family viz. „from the potters44. Thus, here we have a typical 
abl. originis.

We discovered clear abl. forms in An 1 (cf. 2 A VI, 1956, 330s. ; 
IX 124). Among these forms there is one in -pi: po-ra-pi. The abl. rela
tion of the place-names mentioned here depends on the introductory 
phrase: e-re-tape-re-u-ro-na-de i-jo-te =  έρέται Πλευρώνάδε ίόντες... and 
then it states how many persons, namely, rowers, and from which places 
are to go to Pleuron. It is remarkable that other scholars, simultaneously 
and independently feel an abl. relation here, though ..they: d a  not call it 
abl. C. Gallavotti (o. c. 68) is aware that the persons have to go from 
the places mentioned to PL, but however admits that the place-names 
might also be in the loc. („ . . dall’ elenco dei toponimi in caso locativo 
e ablativo44). The same meaning is noted by Pugliese-Carratelli (PP fasc. 
35, p. 90): „An 1 indica donde e in qual numero provengono rêmatori 
destinati a Pleuron44; A. Furumark (Eranos 52, 22): „es handelt sich 
som it. .  . darum, wieviele Ruderer von den angegebenen Orten zu 
stellen und nach Pleuron zu entsenden sind4V it is taken similarly by V. 
Georgiev (Izv. Akad. n. SSSR XIV, 3, p. 379). The authors of Docs. 
(p. 186) explain: An 1 „is a list of the numbers of rowers to be provided 
by various towns for an expedition to PI.44 and translate: „Rowers to 
go to PI. : eight from Ro-o-wa, five from . . ,44 etc. But when defining 
the case-forms of the place-names, all of them, including Gallavotti, 
call them locatives. The form po-ra-pi serves as a basis for determining 
the character and case of these place-names. According to Docs, it is 
„an instr. plur. serving as loc.44 J. Kerschensteiner claims the same 
(Münch. Stud. Heft 9, p. 36). In consequence of her statement that 
po-ra-pi is in the loc.-dat., she gives the following translation of An 1: 
In NN sind so und so viele Ruderer, die nach Pleuron gehen44.

The rowers cannot go to PI. if they are in the mentioned places. 
The other interpreters too are inconsequent, when they take the places 
as in the loc., but understand them as abl. and translate them with: 
from, di, von. These prepositions do not correspond to the loc., but to 
the abl. - *

In support o f the thesis that po-ra-pi is an (instr.-) abL plur. we may 
add that the loc. of this place-names is documented as po-ra-i (An 656,13). 
In his detailed analysis of this tablet H. Mühlestein (Oka-Tafeln, p. 24f.
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30), concluded that po-ra-i is an allative, because it is parallel to the 
forms in -de, as ne-do-wo-ta-de (An 661, 13), but by its form it is a dat. 
There are, indeed, in Myc. cases of alternation between allat. and loc.-dat. : 
po-si-da-i-jo-de (PY Fn 187, 2) „to the sanctuary of P.“ andpo-si-da-i-e-u- 
si, „for the people of P.“, cf. also KN Fp 14021 a-mi-ni-so-de and pasi- 
te-o-i. This alternation is not strange because the main characteristic 
of the dat. is „motion to“ (Brugmann, Grundriß II, p. 596f.). But the 
loc. and dat. are identical in form. In An 656, 13 po-ra-i could have a 
suggestion of the allat., but formally it is loc., which should be used in 
An 1 if there locatival meaning was expressed.

The forms pa-ki-ja-pi and e-ra-te-re-wa-pi, as well as the other 
place-names in Jn 829 have a clear abl. meaning. This can be seen from 
the comparison of this inscription with Cn 608 and Vn 20, where the 
same 9 place-names appear: pi-sa2, me-ta-pa, pe-to-no pa-ki-ja-, a-pu%-, 
a-ke-re-wa, e-ra-to, ka-ra-do-ro, ri-jo with different endings. They are 
repeated in Jn 829 with the exception that in the seventh place ro-[u]-so 
appears instead of e-ra-to. These three inscriptions are very characte
ristic because the cases are clearly differentiated: loc. in Cn 608, allat. 
in Vn 20 and abl. in Jn 829, not only by the introductory formula, but 
also by the endings of the place-names.

Vn 20 o-a2 e-pi-de-da-to pa-ra-we-wo wo-no
ο[δα]ΐα έπιδέδαστοα *Oapaf'/)fcov Foïvος

(Besides the meaning „tribute“ (Anteil, Los, AF, Eranos 52, 42; 
MDP, Ί α  V p. 396), o-da-a2 might also denote „goods, merchandise“ . 
pa-ra-we-wo possibly denotes the origin of the wine and at the same 
time — its quality (cf. Πράμνειος οίνος Λ 639, κ 253). Pa-ra-we-wo 
is possibly to be connected with Φαραί (Messenia) cf. St. Byz. s. v. Jud
ging from the ethnic Φαρχιεύς a f  might be supposed after -χι-, other
wise an inhabitant of this place will be Φαρεύς, as ΑΕγεύς from ΑΕγαί).

The place-names of this tablet are in the acc.-allat. in -de, e. g. 
e-ra-to-de =  Έλατός-δε (loc. e-ra-te-i), pa-ki-ja-na-de — *Σφαγιανάσδε 
(loc. pa-ki-ja-si), ka-ra-do-ro-de =  Χάραδρόνδε, etc.

Jn 829 is a list of the amount of bronze which has to be contributed 
by the ko-re-te-re and po-ro-ko-re-te-re from certain places.

Along with the 9 or 8 place-names mentioned, which appear in 
Cn 608, Vn 20 and possibly in Va 19, another 7 are enumerated here, 
which are not less important; some of them (za-ma-e-wi-ja and e-re-<^e^> 
ko-re-te) contribute more bronze than the first nine. According to 
Ruipérez (Et. myc. 105f.) as well as Docs. Nq 257, all these place-names 
are in the loc. Gallavotti correctly saw abl. here, but he went too far 
in the other direction when he took certain pure dative forms from the 
introductory formula of this tablet for abl., e. g. e-ke-si-qe, pa-ta-jo-qe 
(Docum. p. 73).

Besides pa-ki-ja-pi =  *Σφαγιαμ-φι, another instr.-abl. form in -pi 
appears here: e-ra-te-re-wa-pi =  *Έλατρή.Ρα-φι probably related to 
Έλάτρεια, Έλάτρια (St. Byz. s. v.). The name is in the plur., cf. Jo 438,27 ; 
Qn 300,10: e-ra-te-re-wa-o k o -re - te *ΈλχτρηΓάων *κορητήρ gen. plur.,
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derived with the suffix -η^ΟΟα from the ethnic in -εύς (cf. e-ra-te-re-we 
Ma 233, 1 in the nom plur.).

The case endings in the sing., especially of the vowel stems, cannot 
be differentiated by this script, but in the plur. they can. The loc.-dat. 
plur. of cons, stems ends in-s/, and of vowel stems in -o-i(=-oi-hi <^-oisi) 
and -ai <^-a-si. It is remarkable that in the place-names where the 
endings -si9 -a-i, -o-i appear, the ending -pi does not appear (cf. Z A 
IX, p. 125f.). This fact shows that they denote two different cases which 
are never confused. If the ending -pi had a loc. meaning we should 
expect to find at least one example of this ending along with the forms 
in -siy -a-i, -o-i. The absence of such examples confirms the fact that 
they are intentionally separated and the conclusion may be drawn that 
the ending -pi, besides the instr., had already taken on the abl. function 
in Myc. times. Thus, it is not accidental that in Jn 829 we find pa-ki-ja-pi 
together with e-ra-te-re-wa-pi, and in Cn 608 pa-ki-ja-si, along with 
e-ra-te-i.

The ending -e of cons, stems, in fact, occurs both with forms in 
-pi, as well as with those in -si, but this cannot refute the statement 
made above, because -e may have several different values. In the sing, 
of s- stems, with the exception of one or two instances (possibly scribal 
errors), a difference between these two endings can be seen. The.s-stem 
nouns end in -e-e along with the forms in -pi, and in -e-i <^-e(s)i together 
with -si. Thus, ti-mi-to a-ke-e appears in Jn 829, 13; Ma 123, 1 and Na 
361 ; the Ma- and Na- series, as well as Jn 829, deal with contributions 
from certain places, and here too forms in -pi appear. Palmer (Tr. 
Ph. Soc. 1954, p. 48) explained t. a-ke-e as Themi(s)tos agei, loc. sing., 
which was accepted in Docs. cf. p. 149. But the loc. ti-mi-to a-ke-i is 
documented in An 661, cf. H. Mühlestein (Oka-Tafeln, 5, 7). Also 
e-ra-te-i is in the same position along with pa-ki-ja-si in Cn 608. (cf. E 
Risch, Mus Helv 16, p 220).

Only in Jn 829 an inconsistency is to be noted. In 1. 19 we expect 
e-re-e from 'Έλος, but in fact it ends in -i. In PT II p. 98 the final -i 
is noted as uncertain, but from the photo (for which I am grateful 
to Prof. Bennett), as well as by autopsy, the final -i is not in doubt. It 
does not mean that -i is properly used. Very probably it is an error of 
the scribe, whose attention might have wandered at the end, after he 
had written 18 lines on a material not very suitable for writing. The fact 
that from 15th 1. onward he has forgotten the bronze ideogram after 
the word po-ro-ko-re-te-re is another proof that his attention relaxed 
and other errors might be allowed. We conclude that the place-name in 
fine 19 should be e-re<^-ej>.

The form e-re-e in front ofpo-ro-ko-re-te occurs also in Jo 438,[2],19 
where some of the places menioned in Jn 829 appear in nearly the same 
meaning, cf. e-ra-te-re-wa-o (gen. plur.): e-ra-te-re-wa-pi, or ethnics, 
cf. pa-ki-ja-ni[-ja, a-pu2-ja ti-nwa-si-jo, ti-mi-ti-ja, alternating with an 
indirect case, which, very probably, denotes origin. In An 724, 4 e-re-è 
is a verb έλέε& or έλέεν and in the fragment Xn 442 the case value 
cannot be defined.
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Further, examples in -е-е alongside the ending -pi in the same 
inscription or series, where the abl. is suggested, are: ne-de-we-e (Cn 
595, 3) NcSf εσ- cf: Νέδη NE Mess.,alongwith e-ra-te-re-wa-pi; qe-re-me-e 
(Na 540) possibly from *Βλέμος or *Βρέμος; te-se-e (Na 531) ;po-ti-ja-ke-e 
(An 298,2; -610,11) cf. ti-mi-to a-ke-e. The form ke-e (Aa 93, Ad 295) 
and its compound: a-pe-ke-e (Jn 431, 16) cf. ethnic a-pe-ke-i-jo (Jn 431,1), 
ка-го-ке-е (An 207, 16) probably contains the same relation, but the iden
tification of this word is problematic. Re-si-we-i and a-se-e in An 18,4 
are also doubtful. In the Knossos place-names only *56-ко-we-e (Dx
794,2) along with *56-ko-we-i (Dm 5181, Dn 1093,2) and *56-ko-we (Db, 
Dc etc.) appear with this ending.

On the basis of ku-te-re-u-pi, po-ra-pi, pa-ki-ja-pi, e-ra-te-re-wa-pi 
as well as the extension of the ending -<pi, we may conclude that all the 
place-names in -pi also have abl. meaning. Though all the inscriptions 
where they appear do not contain sentences with verbal form which 
would prove the abl. meaning, there are however some which, indicate 
such a meaning. The inscriptions with these forms belong mostly to 
the series concerning contributions from certain places, e. g. Na (cf. 
.262, -296, -523, -530, -924, -1009), Ma (221), etc. where expressions 
occur such as: a-pu-do-si =  άπόδοσις, o-u-di-do-si=ou δίδο(ν)σι, a-ne-ta~ 
άνετά, e-re^u-te-ra — ελεύθερα, o-pe-ro =  οφειλών. Moreover, forms 
in -pi are often used along with personal names and show these persons’ 
origin as in An and Cn-series.

Some of these place-names have no satisfactory identification yet, 
but many of them have a Greek etymology:

A-pa-re-u-pi (Cn 286, 1; -643, 1;[-719,10]) is to be connected 
with Άφαρεύς (cf. Mühlestein, Et. myc. p. 94; Lejeune, o. c. 174, 210).

A-sa-pi (Na 523), cf. Άσέα (Arcadia, St. Byz. s. v.) or ’Αλσαία 
an alternative name for Άλέα (Plut. Cleom. 7) (Arcadia), and Άσαι a 
village of Corinth (St. Byz. s. v.).

A-we-u-pi (An 172, 8, 9), cf. ’Άλος* πόλις Άχαΐας, καί Φθιώτιδος, 
τό έθν. Άλεύς (St. Byz. s. ν.), possibly from *άλΓεύς or *Αρεία<^*ΆρΓα 
(cf. P. — Benseler, similarly VG, Suppl. p. 44).

Da-we-u-pi (Cn 485, 1—8;-925, 1—3),VG, Lex. s. ν. *ΔαΓεύ-φ (?). 
More probably an ethnic from da-wo (=  Δήλος).

Da-ka-ja-pi (Gn 720, 1) ??
E-ra-te-re-wa-pi (see. above);
E-ru-ta-ra-pi (see pp. 107,123).
I-na-pi is possibly an ethnic, derived from 4va, cf. Suida s.v. (4va. 

ονομα πόλεως) in the same way as *Σφαγί.ανες from *Σφαγία(ί.), Δυμανες 
from Δύμη, etc. The plur. form i-na-ne is unexpected in An 18, 7 beside 
the ideogram of MAN 1. I-na-pi =  **Ίναμ-φι like pa-ki-ja-pi =  *Σφα- 
γιάμ-φι. I-na-ni-jä is adjectival form, fern. sing, (or plur.) and neuter plur., 
derived from the ethnic.
• Ka-ta-ra-pi {see n. 47, p. 126 2 a  IX, 1959,) =  Κάτρα-φι.

ku-te-re-u-pi {see above p. 124).
" Ma*ro*pi'(seen. 38, p. 121, 2 A IX) =  *Μάλωμ-φι.

Mo-ro-ko-wo-wo-pi (see above p. 106).
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Mu-ta-pi =  Μύρτα-φι <  Μόρτα, -at cf. Μύρτος (VG, Lex. s. v.) 
and mu-te-we (Ub 1318,7) =  ΜυρτήΤει (MDP, 2 A IX, p. 252).

Pa-na-pi (Cn 45,10), cf. Φάνα (Aetolia) or Φαναί (St. Byz. s. v.).
Po-to-ro-wa-pi (Aa 76; Ad 678; La 623)=*IIovToppofa?i (VG, 

Suppl, p. 68).
Ra-i-pi (Na 530)=ΐί:Λάιδ-φι, Λα a town in Laconia (St. Byz. s. v.) 

and Λάας (B 585) from * laues- >  Aa(f )c- <  λας (MDP, ZA IX, p. 172).
Ri-sa-pi (Na 924)=Λίσσα-φι cf. Λισσα a place in Crete, and Λίσσαι 

in Thrac. (P. —Benseler, o. c. s. v.).
V/a-a2-te-pi (Na 1009) =  wa-a2-te<^u^>pi (M. Lejeune, o. c. p. 143).
*34-to-pi (Vn 130,1)?
The incomplete name ]-i-pi (Cn 595) possibly conceals ra-i-pi and 

Yni-pi (Cn 962,2) cannot be compared with any known place-name.

In connection with the place-names two main problems appear:
a) their identification and location on the map, b) defining the case 
value and establishing their syntactic relation with the rest of the text.

It is assumed that the place-names mentioned in the KN tablets 
were in the island of Crete, called έκατόμπολις (B 649) and those mention
ed in the PY tablets somewhere in the southwestern part of the Pelo
ponnese. When the name of a more distant place appears, as e-ko-me-no= 
Ερχόμενός (Arc.) or even ko-ri-to =  Κόρινθος, etc., the authors of 
Docs. doubt whether this is the actual place in question.

Most of the place-names mentioned in the PY tablets should 
naturally be, indeed, sought in Messenia and in its neighbourhood, but 
it cannot be excluded that there are also names which seem to be located 
outside this area. We find mentioned here Amnisos (possibly in Crete) and 
ethnics from more distant places. It is well known that the Mycenaean 
Greeks were in contact with many parts of the Mediterranean. It is impor
tant to note that some ethnics from very remote places appear in the. 
tablets, as: ra-mi-ni-ja =  Λαμνίαΐ (Λήμνος), ki-ni-di-ja =  Κνιδίαι 
(Κνίδος), mi-ra-ti-ja — Μιλατίαι, za-ku-si-ja from Ζάκυνθος.

The KN tablets also mention places located not only all over 
Crete, but also outside Crete, e. g. sa-pa-ka-te-ri-ja (D1 943) = Σφχκτηρία 
(Sittig), ra-ma-na-de (Fh 353) cf. 'Ραμνοΰς, da-wo=Ar\kος, etc.

The assumption that almost all the place-names are in the loc. 
-dat. forced scholars to regard with suspicion every place-name remote 
from Messenia and Crete. But if we admit that place-names are also 
in the abl., then the remoteness of the places is not a problem.

Granted that the contents of the inscriptions are: a) receipts of 
things from certain places and persons, or origin of certain persons,
b) the existence of persons or things at certain places and c) distributions 
of goods or persons going to certain destinations, it is natural that the 
place-names should in the corresponding cases: a) „ablative44, b) locative 
and c) allative.

In the lists of place-names where the abl. case is suggested, along 
with the forms in -pi the following endings also appear: -a (a-ke-re-wa, 
me-ta-pa, etc.),.-ö (ka-ra-do-roy pe-to-no, etc.), -e (a-po-ne-we, a-pu^-we
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etc.), -е-е (ii-mi-to а-ке-е, ne-de-we-e; for e-re-i in Jn 829 see p. 127). 
The ending -a in this script might denote in the sing, nom -a, gen. -as, 
dat. -Hi, acc. -an, voc. -a, loc. -ai, instr. -à, in the plur. nom. -ai, acc. 
-ans; in -o, sing. nom. -os, dat. -oi, acc. -on, abl. -δ(όΓ), instr. -Ö, loc. -oi; 
plur. nom. -oi, gen. -on, acc. -ons, instr. -δ is; dual nom.-acc. m. n. and 
f. -o ; the ending -e might denote in the sing. : dat.-loc. -ei, instr. -ë, nom. 
plur. -es.

On the basis of the fossilized abl. forms in class. Gr. we suggested 
(2A VI p. 328) that in Myc. times the abl. was still active: it would end 
in -6(d) from o-stems, and in the -e of cons.-stems we saw an abl. ending 
-es, alongside -os for the gen. (see p. 116). Because the gen. ending 
is relatively young, the ending -os, -s was probably at first ablatival, 
and gradually extended to the gen. In the intermediate period the abl. 
might still differ from the gen. by having the vowel gradation -os for 
gen., -es j-sj abl. This difference, if any existed, may be seen only 
in Gr., the language which best preserved the IE vowels. The example 
do-po-ta (Tn 316, r5) =  doms-potas (cf. Docs. p. 289), along with dems- 
(δόμος, Skt. dam-patï) or from dms-, indicates the reduced grade of the 
abl.-gen. ending -s which possibly appears in Mycenaean.

One cannot see whether in Myc. the final -d of the abl. ending 
in o-stems survived, because the script notes only open syllables. The 
forms of the type άλλοδαπός show that it might be expected.

For any reconstruction of the case-forms in Myc. the Arc.-Cypr. 
dialect must serve as a starting point. We saw that an abl. function 
appears in the instr. form fépyo of the Arc. inscription on a bronze 
tablet. Later the instr. became identical with the dat.-loc. In view of 
the fact that the prepositions έκ, ές, άπό, παρό are used with the dat., 
the general opinion was that the dat. had taken over the abl. function, 
but about the development of the Arc. „dat.“ nothing could be said 
with certainty. Even when a clear instr. form appeared, great efforts 
were made to show that it was a dat. Myc. throws new light on this 
problem. The numerous instr.-abl. forms in -pi give us reason to believe 
that the instr. took over the abl. function in the sing, by the analogy of 
the plur. The identification of the abl. with the instr. could easily take 
place in o-stems for formal reasons. If the final -d of the abl. ending was 
lost, then there was no difference at all between the endings of the instr. 
and abl. The instr. ending -ois for the plur. of o-stems, in the same way 
could take over the abl. function not only by the analogy of the -pi forms 
of I and III deck, but also by the analogy of the sing., where for phonetic 
reasons the identification of the instr. and abl. could have taken place 
earlier. Thus we may now with greater probabitity conclude that the 
endings -a, -o -e in the inscriptions, where the abl. meaning appears are in 
fact instrumentals -Η, -δ, -ë with the abl. meaning.

I made the suggestion about the syncretism of the abl. with instr. 
in 2A  IX (1959) p. 127f. At the same time F. Householder made the 
same suggestion in Glotta 38, p. 8, and E. Risch in Mus. Helv. 16, p. 
220. I conclude that in Myc. the fusion of the abl. with the instr. both 
in the plur. and. sing, was already complete, but having regard to the
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archaism of this dialect, some true abl. forms might also be expected.
If several cases might be concealed in the endings: -a, -o? -e, then 

the question arises: how would the abl. be recognised?
First one must bear in mind the context of the inscription. If 

it contains a verb which expresses abl. meaning, e. g. a-pe-o-te == άπεόντες 
(άπειμι) (An 724), it is natural that the place-name (ro-o-wa) should be 
in the abl. But, as nearly all the inscriptions are written in a „telegraphic “ 
style and the verb is absent, the only way to differentiate the case ending 
remains analogy, e. g. -e-e against -e-i in the sing, of s-stems, and -pi 
against -si, -a-i and -o-i in the plur. Ablatival forms do not occur along 
with the locatival ones, except on the tablets where more complicated 
relations are noted, as the O-ka tablets (cf. H. Mühlestein, Oka-Taf. 
p. 2, 23). In the cases where we have short inscriptions composed only 
of a place-name and an ideogram, the repetition of patterns in the same 
series help us to some extent in determining the case ending. Groups of 
inscriptions with the same ideogram express the idea in a similar way. In 
the series dealing with recepts (p. 128) the place-names are usually 
in the abl. or nom. Thus of 60 place-names in Na-series none shows 
signs of the loc., and there are 7 forms in -pi and 3 in -e-e, and only one 
in the nom. e-ri-no-wo (Na 106), cf. gen. e-ri-no-wo-to (Eq 213, 3).

Sometimes it seems that an inconsistency appears in the endings 
of the place-names of one and same inscription. Thus in Nn 228 besides 
the (instr.-) abl. po-ra-pi, there occurs, what is obviously a nom. pu-rat- 
a-ke-re-u =  *Φυλια-ακρεύς. But after the introductory formula: o-o-pe- 
ro-si ri-no o-pe-ro—οι οφέλλονσι λινόν οφειλος either nom. or abl. 
of the debtors can follow. M. Lejeune (Et. myc. p. 146) is without 
question right when he declares that an indifferent case „nom. de 
rubrique“ is often used in Myc. However, it is to be noted that not 
only in the separate inscriptions, but also in the whole series a certain 
case relation is generally prevalent. Thus, in Na- and Ma-series of 
contributions -a, -o, -e will have (instr.-) abl. value.

All the place-names throughout whole series might be in the same 
case, but this is not necessary. The classification depends only on the 
ideogram and the contents of the inscriptions may concern different 
subjects. The PY Cn-series is especially complicated. Judging from the 
word o-pe-ro (Cn 4, 1 ; -595,1) and a-ko-ra (Cn 453, -655) =  άγορά from 
άγείρω „collect“ (of sheep) we may conclude that we have here inscriptions 
noting tribute of domestic animals from certain places or persons. 
The round numbers of 100 and 50, which are numbers not likely to 
occur naturally, in the corresponding KN series show that here we have 
not only an inventory, but also receipts. In the PY Cn-series loc. forms 
appear (608, -202, -254, -328, -441, -559), but there are also apparently 
(instr.-) abl. forms in -pi and -e-e. Yet, it is difficult to regard all the 
inscriptions, where place-names in -pi appear, as tribute lists. In con
nection with ma-ro-pi alone 3250 rams and 550 sheep are counted. This 
figure seems too large to be a tribute. The abl. forms here should be 
understood in another way. Besides the place-names in -pi, there is almost 
always a personal name, the shepherd or owner, and probably these



132 А бл .} инстр. и лок. во најстарите грчки текстови

forms denote an abi. originis. From classical inscriptions too one can 
also see that personal names are followed by a place-name in the 
gen.-abl.

In determining the case of the place-names in the A-series dealing 
with persons, the ethnics, which alternate with the place-names, espe
cially help us.

In classical Gr. six different ways of forming ethnics are known. 
The most frequent are the suffixes: -ιος, (-αιος), -ευς, -κος, -της (-ατης, 
-ητης, -ιτης, -ωτης), -ανος, (-ηνος, -ινος).

Along with these, there are also ethnics in -νες (Αίνιανες), -ντες 
(Ά βαντες etc.), with the element -ντ- which is according to Schwy- 
zer (o. c. I p. 526,78,487) of pre-Greek, Illyrian origin.

In Myc. inscriptions wc find all the above mentioned suffixes, 
except -κος and -νος.

The suffix -ios, inherited from IE (cf. Chantraine, Form. 33s.) 
is the most productive one both in Horn, and in Myc. The ethnics with 
this suffix in Myc. are about three and a half times more frequent than 
ethnics formed with all the other suffixes. In the ending 4-joj-i-ja J. 
Sundwall (AJA 52, p. 31 If.) recognized an adjectival formation meaning 
„belonging to“ . This suffix is used to form ethnics from the stems in 
-νθ, ko-ri-si-jo/-ja9 from ko-ri-to — Κόρινθος, za-ku-si-jo from Ζάκυνθος 
with a change of t to s in front of i, typical of the southeast Gr. dialects. 
Further examples of the common suffix in 4-jo are a-mi-ni-si-jo—9 Αμνίσιος 
di-ka-ta-jo =  Δικταΐος, ra-su4i-jo =  *Λασύνθιος, tu-ri-si-jo — Τυλίσιος, 
da-mi-ni-jo, etc.

-ευς was at first a suffix for nomina agentis, but later denotes 
professions, demes and ethnics; it also appears in a small number 
of appellatives which denote origin: τοκεύς, γονεύς, οίκεύς. This 
suffix is very frequent in personal names and professions in Myc., but 
there are only a few from the ethnics in the sing. : c-ko-me-ne-u (Ea 780) 
=Έρχομενεύς, e-re-e-u (Nn 831,4) =Έ λεεύς, alongside the gen. sing. 
e-re-e-wo (Na 284) and the nom plur. e-re-e-we (An 723,1) and wo-we-u 
(Ad 142).

According to Risch (Mus. Heb. 14, ρ. 66,74) the suffix -της is 
relatively young, because it does not appear in Horn., but in Myc. we 
find derivatives formed with it: i-wa-si-o-ta (Cn 3,6) cf. ’'Ιασον ’Άργος 
e-ko-me-na-ta-o (An 218,11), ne-da-wa-ta (Jo 438,7; An 657,6); di-wi-ja-ta 
(Na 228,4) alongside di-m-je-u (An 656,9) and di-wi-je-we (Es-).

A separate mention should be made here of ka-pa-ra2-de (Aa 788, 
An 292,2) and ka-pa-ra2-do (Ad 679) gen. plur.

The suffix -νες, which is not productive in class. Gr., in Myc. 
appears in the following examples: a-pu2-ka-ne (An 656, 13; -657,13), 
i-na-nè (An 18,7) pa-ki-ja-ne (Vn 19,4; Xc 113,1 );re-ka-ta-ne (An 207,8).

The ethnics are, in fact, derived from place-names, which 
like patronymics denote origin. Their range of meaning is of course 
wide but to some extent, they express abl. relation. This may be confirmed 
by the fact that abl. adverbial forms in -θεν may be substituted for the 
ethnics, of those places, from which an ethnic does not exist or cannot
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be formed, as St. Byz. stresses s. v. Βατή· B., δήμος τής Αίγηίδος 
φυλής, τό έθνικόν έπιρρηματικως Βατήθεν. ού δει γάρ έν πατι τδ 
εθνικόν ζητεΐν, άλλ* ή τω έπιρρήματι χρήσθαι, ώς επί των δήμων, 
ή τη γενική μετά προθέσεως ή τω άναλόγφ ή τφ συνήθει τής χώρας 
τά τοπικά δήλα, cf. s. ν. Καβασσός, *Όα, κ. ά. V. and C. are therefore 
right in translating them „from“.

E. Risch, (Atti del 2° Colloquio ρ. 51) suggests that the ethnics also 
have a loc. meaning: me-ta-pi-jo ke-ki-de =  les k. de Metapa =  les k. 
qui sont à Metapa. Though this sense might be allowed for some 
ethnics, still the main meaning is gen.-ablatival. The locatival meaning 
would be absurd in ki-ni-di-ja, ra-mi-ni-ja and other ethnics derived 
from the places which are remote from Pylos, because the persons 
denoted by these ethnics are in Pylos, and not in Knidos, Lemnos etc.

The place-names which occur in the same position as the ethnics, 
also denote origin. This meaning becomes especially clear when ethnics 
alternate with the place-names from which they are derived, as: o-wi-ti- 
ni-jo o-ka-raz (An 657,6) with o-ka-ra o-wi-to-no (An 657, 13); ku-pa-ri- 
si-jo ke-ki-de (An 657, 10) with [ku\-pa-ri-so ke-ki-de (Na 514); u-ru-pi- 
ja-jo o-ru-ma-si-ja-jo (An 519, 12) with o-ru-ma-to u-ru-pi-ja-jo (Cn 3,6); 
pa-i-ti-ja (KN Ak 828) withpa-i-]to (Ak 627,1), etc. The words o-ka-raz, 
u-ru-pi-ja-jo and ke-ki-de denote groups of people (cf. HM, Die Oka-T. 
21; Risch, o. c. 341f.) and the ethnics, as well as the place-names used 
along with them, show their place of origin. The place-names cannot 
be in any other case but the abl.

A similar alternation is to be noticed between the forms in -pi and 
ethnics: pa-ki-ja-ni-jo ko-re-te-ri (On 300, 3) with the restoration of 
MDP (ZA IX p. 84) and pa-ki-ja-pi ko-re-te (Jn 829,7). This example 
once more confirms the abl. value of the ending -pi in the place-names.

It is important to mention that in Myc., as well as in later times 
things are also described by ethnics (cf. MDP, ZA IX p. 154). Such 
ethnics appear in the series dealing with textiles (L-) and utensils (T-), 
as well as the mixed class (U-).

Two tables of place-names are appended on pp. 88-99. In the 
first the more frequent place-names are given, and in the second the 
less certain ones, as: a) unidentified names, probably of pre-Greek origin 
(mostly hapax legomena); b) place-names whose reading is doubtful, 
either because they contain some rare, still undeciphered sign, or the 
text is damaged and c) where the name might be identified but the case 
cannot be defined because the text is fragmentary.

We have shown the case relation, where it is capable of being 
determined on the basis of the text and the other names which appear 
together in one inscription or in the whole series. Alternations with 
ethnics were also taken into consideration. In spite of all these means of 
recognition, there are inscriptions where the case relation of the place- 
names cannot be fixed. The reason for that is usually the damaged text 
of the tablets (cf. An 615; -830; Vn 19, etc.) or the fact that enough evi
dence cannot be drawn from the text (cf. Mn 456). 10

10 Абл.? инстр. н док.
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The names are arranged alphabetically and in separate columns 
for the three case forms, (instr.-) abl., loc. and allat. the series and num
bers of the tablets where they are found are noted. The gen. and 
nom. where they are differentiated, are recorded along with the name. 
Probably there are more nominatives of a- and o-stems, but they cannot 
be distinguished. Judging from the nom. form *56-ko-we which appears 
in many inscriptions of D-series, it is very probable that other place- 
names of a- and o-stems are also in the nom. But since we observed 
that the abl. meaning could fit well here (abl. originis with personal 
names), they are all considered as (instr.-) (?) abl. Similarly in the Dm 
and Dn-series nominatives are not excluded, but on the basis of the 
form *56-ko-we-i they are all placed in the loc. column.

Place-names with the ending -pi are surveyed separately (p. 128). 
It is remarkable that place-names appear more often with the 

abl. meaning in the (instr.-) abl. than in the loc., allat., or gen. This can 
be explained by the fact that there are: a) many entries which denote 
different forms of tributes and the place-names indicate where they are 
from, b) very many personal names, whose origin is shown by place- 
names in the abl.

Just as the introductory formula of An 1 reveals the abl. meaning 
of the listed place-names, so the introductory sentence of PY Pn 30 
shows that the personal names: si-ma-ko, ke-ka-to and ru-ko are 
in the abl.

Pn 30: o-de-ka-sa-to a-ko-so-ta =  δ δέξατο 5 Αξότας 
si-ma-ko CONDIMENT 22 o. 12 Σιμάργω 
ke-ka-to CONDIMENT 26 o. 9 *Κεκάστω 
ru-ko CONDIMENT 13 o. [ . .  . Λύκω
This inscription becames clearer when we compare it with Un 

267 and Eq 213, where the same name a-ko-so-ta appears, and Fr 1184. 
From Fr 1184, where the dat. form e-u-me-de-i appears after the verb 
a-pe-do-ke, it is clear that tu-we-ta =  Θυέστα depending on do-ke (Un 
267) is also in the dat. Just as the verb (o)-wi-de (Eq 213) is followed 
by an acc. of the object (άρούρανς), after (o)-do-ke by dat. of the persons 
Θυέστη, Εύμήδεϊ, so (o)-de-ka-sa-to demands an abl. of the persons.

With regard to the abl. prepositions in the Myc. texts, we should 
notice the complete absence of έκ, εξ and the extremely limited use 
of άπό. This does not mean that they do not exist in Myc. Gr. We find 
them as prefixes in a few examples. Έ κ  might be supposed in po-ro-e-ke- 
te-ri-ja = προεκγυτηριa (Ta 709&, cf. MDP, ZA , VIII, 236) and possibly 
in e-ke-se-si =  εξενσι or έξεσις (KN Fp 14, 1) and perhaps in e-sa-pa- 
ke-me-na =  έξ-απ-ηγμένα?? (M. Lejeune, Mém. I p. 178) (L 7375). ’Από 
as a prefix appears more often: a-pe-i-si (KN Od 666) cf. la-pe-e[-si 
(PY An 614,7) =  άπέενσι, a-pe-o (An 18,6) — άπεών, a-pe-o-te etc. 
An example of a separate use of άπό as preposition is found in KN 
G 820,3 : po-ti-ni-ja-we-jo a-pu ke-u-po-de-ja „Aus dem Magazin (?) der 
Potnia“ (Furumark, Eranos, 52, p. 30). The second syllable of the alleged 
a-pu in line 1 of the same inscription is damaged (cf. KT p. 54 a-pi).
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The preposition pa-ro is used very often: 15 times in the KN and 
about 210 times in the PY tablets, and once at Mycenae. Although the 
examples with pa-ro are so numerous, they can be reduced to a mere 
ten similar or identical formulas which are repeated very often, and 
about 6—7 other instances used with verbal forms.

Judging from the external evidence the following case-forms in 
the Myc. use of pa-ro may be clearly differentiated: dat.-loc. cf. An 129,7: 
pa-ro ka-ke-u-si =  παρό χαλκευσι, demonstrated by Pugl.-Carratelli 
(PP, 1954, p. 100) to have the meaning „apud, penes“ . Such a dat. 
sing, is p. po-so-pe-re-i =  π. *Προσ-οφελεϊ (Cn 40,2).

The form do-ro-jo-jo, gen. sing, (παρό Δροίοιο) (Cn 45, 6) is 
apparently an error (dittography), or the gen. is correct, but some other 
word, e. g. do-e-ro or sim. is omitted. If this is so, then we should have 
here a syntactical use similar to Ea 782.

Less certain is the form p. ra-ke-u in Cn 254,7, possibly also p . 
tu-ru-we-u, nom. Here we have either accidental error by the scribe or 
an orthographic use of u for we.

Starting from the Arc.-Cypr. dialect, where the abl. prepositions: 
εκ (εξ), από, παρά govern the dat., almost all scholars agree that pa-ro 
with the abl. meaning from in Myc. also governs dat. However MDP 
{2a  V, 1955, p. 399, 401) suggested that in Myc. the abl. of persons 
with pa-ro might be expected. This possibility is also admitted by J. C. 
{Minos V, 1957, p. I l l )  and recently F. Householder devoted to this 
problem a separate article {Glotta 38, p. 1—10)8).

Having regard to the different, and sometimes disputed meanings 
of παρά with different cases in classical Gr. (except in Arc.-Cypr.): from 
(gen.), at (dat.), to, against (acc.), it would be difficult to limit the use 
of ρά-ro to one case only, seeing that it is the most wide-spread prepo
sition in Myc. We saw (p. 22) that pa-ro is used most frequently in the 
loc. sense. But there are examples where the abl. meaning fits better. 

a-ke-o a-ke-re
Cc 660 : Me-ta-pa pa-ro ka-ra-su-no HE-GOATS 30.
At Metapa: Alkeos collects thirty he-goats from ka-ra-su-no (Docs. p. 
201). The meaning of pa-ro here is defined by the verbal form a-ke-re. 
The verb άγείρω demands abl. of persons, cf. δημόθεν άλφιτα . . .  καί 
αίθοπα οίνον άγείρας (τ 197); άφ’ ών άγείρει καί προσαιτεϊ (Dem. 
8,26). Thus ka-ra-su-no is in the (instr.-) abl. *Κρασύνω.

The abl. meaning might also be considered after the noun a-ko-ra 
άγορά (άγέλα) derived from the verb a-ke-re, in Cn 453, but this inscrip-

8) H. made a good analysis of the examples with pa-ro, but he was unable to 
come to a definite conclusion. On one hand he states that in Myc. texts there are no 
cases with a clear abl. construction, because’ the forms in pi- with pa-ro do not occur, 
while an example in -si does appear, on the other hand he cannot exclude the abl. 
meaning for some forms in the sing, which do not differ from the loc.-dat. But he did 
not give any example of pa-ro with the ablatival meaning, except, to some extent, in 
Vn 130, and Un 1321).

10*
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tion is damaged, and the noun pa-ro-----]re, where we should expect
abl. meaning is not complete. The names of the collectors a-ko-so-ta 
a-ke-o, we-da-ne-wo alternate sometimes being in the nom., when they 
depend on the verb a-ke-re, sometimes in the gen., depending on the 
noun a-ko-ra cf. J. Chadwick, PP (1958) p. 287).

The suggestion by H. Mühlestein (M. Helv. 12 p. 130) that o-ze-to 
ke-sa-do-ro (PY Vn 130) =  δ κεΐτοι Κερσάνδρω encounters a syntactical 
difficulty, because ke-sa-do-ro is the subject, a-ke-a2 =  άγγεα the object,
acc. plur. dependent on the trans, verb o-ze-to. The interpretation of 
Docs. p. 403 ,,/ш g e n t o „thus he took“ , 3rd pers. sing, aor., demands 
abl. of person with pa-ro. Another just possible explanation of o-ze-to 
with the same meaning might be added here. The verb may be connected 
with ζητέω from a basic form ζίω, *ζέω, cf. Hsch. ζίεται* ζητεί.

An (instr.-) abl. might be considered in Pa 49: pa-ro e-ri-ma-si-jo. 
If it were loc.-dat., it should be e-ri-ma-si-jo-i.

Un 138,1: qe-te-a2 pa-ro du-ni-jo. Qe-te-a2 is part, necessitatis from 
θέσσασθαι. (cf. άπόθεστος, πολύ-θεστος, elc.) from *guhendh-s (cf. πόθος, 
ποθή *guhodh- ποθέω, Slav. z§zda, and it also demands abl. con
struction. The authors of (Docs. p. 220) reject the possibility of the 
suffix -τέος in qe-te-a2, because it is generaly agreed to be from- τζΓος. 
The form φατειός (Hes. Theog. 310) however points to Skt. -tavya with 
a loss of F. In Myc. F in front of -j- also is lost, cf. i-je-re-ja ispcFja, 
and qe-te-jo Fr 1206, 1241. There are reasons for thinking that for the 
part, necessitatis there was another suffix -tesjo (cf. part. fut. act. in Lat. 
-urus, -uro -uso)9 alongside -tewjo.

We suggest an instr. (-abl.) construction in KN Ld 871 : ]Ra pe-ne- 
we-ta e-qe-si-ja te-tu-ko-wo-a pa-ro re-wa-jo—Ί ene\ra penwenta hequesija 
*t£tuxFooc ποφό re-wa-jo. Te-tu-ko-wo-a =  τ ε η ^ ό α  part. perf. from 
τεύχω describes textiles „well made“ (Horn, τετυγμένα, cf. τετευχώς in 
the passive sense M 423) may govern an instr. (-abl.) without preposition, 
denoting by whom they were made. But here pa-ro R. probably does 
not depnid on τετυχFόα and means: from whom they came.

The gen. sing, of o-stems in Myc. ends in -o-jo -osyo (Skt. 
-asya, Horn, -oio) e. g. (e-ne-ka) ku-ru-so-jo i-je-ro-jo =  (ενεκα) χρυσοΐο 
ίεροΐο etc. Alongside this form S. Luria (ЛКМГ p. 116s., PP, 1957, 
p. 322f) found another one in -o, contracted from -osyo. In support of 
this opinion he adduced a large number of examples, some more, some 
less certain. Some of them, such as we-da-ne-wo9 ai-ti-jo-qo are not 
from o-stems, but it is a fact that there are examples in -o of o-stems 
which alternate with forms in -o-jo in the same syntactic position.

Luria himself remarks (ЛКМГр.  71) that the reader of the Myc. in
scriptions must not trust the ending of words, because words there 
are often written in shortened form, with omitted final syllables, e. g. 
ki-ti-me (En 74,1) instead of ki-ti-me-na; ke-ke-me (Eq 59,2) instead of 
ke-ke-me-na; o-na (Ea 460) instead of o-na-to, etc.; in spite of this he 
thinks that te-o in Eo 276, 7 is a short gen. form instead of te-o-jo9 
though this form appears repeated 5 times in the same tablet. It is evi
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dent that te-o is as much a scribal error, as te-o-na do-e-ro (En 659, 10) 
instead of te-o-jo.

Probably there are other occasional errors of the type te-o among 
the examples in -o\-o-jo. But having regard to their large number, it is 
difficult to put them all in this category. The question is whether they 
are genitives. In ZA VII, 1957, p. 274, we stated that historically it 
is unjustifiable to expect a contracted gen. form in Myc., where the 
contraction had not taken place. It is more probable that they are archaic 
forms, remains from the original abl., which, as we saw above (p. 116) 
might be used instead of gen. This opinion was also proposed by H. 
Mühlestein (Die Oka-Tafeln, p. 24; Athenaeum 1958, p. 368)9).

Most examples in -o:-o-jo are alternations in the names of the 
collectors of D- and Cn-series. The formula a-ke-o a-ke-re mentioned 
above (Cc 660) shows that the name of the collector can stay in the nom. 
with a finite verb (cf. JC, PP, 1958, p. 287). The same thought can be 
expressed in another way: a-ke-o-jo a-ko-ra (Cn 655,5), or the gen. 
alone of these well-known names was sufficient to record whose col
lection these sheep belonged to, or the nom. alone to show who collected 
them. In the same way we might understand the KN forms: we-we-si- 
jo : we-we-si-jo-jo; u-ta-jo : u-ta-jo-jo, etc. in spite of the fact that the 
Knossos tablets are about 200 years older than those from Pylos.

All the same the month names deserve spècial attention (cf. the 
list on p. 109). In KN inscriptions the word me-no almost always stands 
beside the name of the month and agrees very well with the gen. forms 
wo-de-wi-jo-jo, ka-ra-e-ri-jo-jo, de-u-ki-jo-jo, di-wi-jo-jo, but this gen. 
is an obstacle to the shorter form. For that reason the authors of 
Docs, (p. 305) tried to restore an extra syllable. If it were a matter of 
only one or two forms, such an emendation might be allowed. But 
in so many parallel examples there could hardly be a mistake. If the 
existence of a gen. form in -o is historically impossible, then which case 
might replace the gen. without change of meaning, if not the abl.?

In fact the word me-no is always raised above the line in the ins
criptions where the shorter forms of the month-names are found and 
this makes us think that there me-no might mean „monthly“, as J. Chad
wick noted (o. c. p. 290), but in F 953, we see it written also next to

9) Recently A. Morpurgo {Rend, morali XV, 33s), after a detailed and critical 
analysis of all the examples where forms in -o alternate with the gen. in -o-jo, came 
to the same conclusion.

These pages were already written when the article by A. Morpurgo II genitivo 
miceneo e il sineretis mo dei casi was published. Her thesis that in Myc. times the old 
abl. form of o-stems was still in use (more frequent in KN and rarer in PY tablets) 
is well argued. But it is to be noticed that this does not solve the whole problem of 
the abl. in Myc. Gr. Starting from the supposition that the abl. is syncretised with 
the gen. in Myc., she had to reject the evident fact that Mycenaean Greek is an archaic 
form of the later Arc.-Cypr. dialect. She argues that the instrumental ending -pi 
in the place-names has a locatival meaning, but no arguments can refute the abl. 
meaning of -pi in the place-names. Having in mind the difference between the instr. 
and loc.-dat, as well as the use of the abl. prepositions in Myc., the conclusion that 
the abl. was syncretised with the instr. is inevitable. However, independently of this 
development, other traces of the old abl. form in ~o(d) might have existed in Myc,
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wo-de-wi-jo-jo which means that the sentence continues and the words 
are written above the line.

In Greek, as in the other IE languages, time can be expressed in 
different ways :

a) with the partitive gen., when something has happened within 
the limits of a certain period of time; not during all the time mentioned, 
but rather as if only a moment of it is fixed: ταύτης τής νυκτός (=ea 
nocte), Srbcr. ove no ci, cf. OSI. osmaago na desite svoQ, vrsty leta (Supr. 
204, 29), Goth. Nachts, Skt. rätryah (dhnah). In the Italic dialects the 
abl. is used instead of the gen., cf. Osc. meddixud, Umb. uhtretie Kastruçiie 
„in auctura Castrucii“ (cf. Stolz-Schmalz, o. c. 451). In Lat. the abl. 
temporis is a loc. in origin ; in Skt. there are adverbs with abl. form and 
temporal meaning (cf. Macdonell, Ved. Gramm, p. 317) which shows 
that there an abl. temporis had been in use formerly.

b) For the use of the abl. temporis cf. p. 21. Here we shall add 
that in Osc. the loc. alternates with the abl. temporis: meddikkiai 
„in mediciaa, along with meddixud.

c) In Indo-Iranian and Balt.-Slav. languages the instr. is used 
for defining time, meaning that the action takes place during some pe
riod of time: naktêbhih, rtrna, rtùbnih; Srbcr. nocu, danima, sredom, etc. 
In the same way Gr. χρόνω is not only loc.-dat. but also an instr. pro- 
secutivus (cf. Schwyz, o. c. II, 162).

d) Accusative — extension in time: χεΐμα εΰδει o0l δμώες ένί
οϊκω (λ 190); στονδάς καί ξυμμαχίαν έποιήσαντο εκατόν ετη. Xeno
phon uses both dat. temporis and acc. at the same time (cf. Hell. 1, 1 
ταύτην μέν οδν την ημέραν αύτοΰ έμειναν, τή δε υστεραία ’Αλκιβιάδης 
εκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο.......... κτλ.

For this reason different cases might be seen in the shorter forms 
of the month names. In isolation they could be: loc. sing, in -oi, nomi
natif de rubrique, even acc. (cf. a2-te-ro-we-to (Ma 365, 2) —άτερον F έτος), 
but the word me-no in the gen. can never agree with these cases. These, 
forms might be explained as (instr.-) abl. in -o, but then the next word 
should be me-ne. It seems that the gen. form me-no would at least pre
vent the use of an abl. form in -o(d). The use of abl. temporis, as we 
have seen in Osc. and Skt. is not unusual in the IE languages. In Myc. 
times the form of the original abl. in -o was not active; in these stems 
the abl. became identical with the instr., but notwithstanding this there 
might be relics of the type FOIKO with pure abl. meaning. The gen. 
me-no would be an obstacle to these forms as well, but less than to 
other cases, because, as we have seen, the ending -os, -es, -s originally 
was ablatival, and besides the meanings of the abl. and gen. are quite 
close, thus, a constructio ad sensum is possible with these cases. Such 
a construction could be formed more easily, if the abl. temporis was 
used parallel with gen. temporis.

These forms of the original abl. form in -o{d) are possibly not the 
only ones in Myc., but the script does not permit us to establish other, 
more certain examples.
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C O N C L U S I O N

The IE case system, as well as all the other means of expression, 
underwent numerous changes throughout its development. In the oldest 
stage of the original IE language there were no declensions at all. The 
phase of inflection developed relatively late. The development of the 
case system was long and gradual until the permanent case relations 
were fixed with separate external forms. The case forms with their dis
tinguishing characteristics underwent constant and various changes, 
but once the case functions were fixed as necessary to the language, 
external forms were always found for the expression of those different 
relations. No doubt there were considerable differences in the manner 
in which these relations were expressed at various stages in the deve
lopment of the language. For that reason, the written documents from 
one period cannot be explained by the norms of another. Also we 
should not start interpreting the Myc. Greek inscriptions as if we 
regarded the case system of Myc. times as identical with classical 
Greek, i. e. nine to eight hundred years later, when the abl. as a case 
had disappeared.

It is an indisputable fact that in the Myc. inscriptions there are 
texts in which the abl. meaning is quite clear. Since the extension of 
the adverbial abl. suffix -θεν had not taken place, the ablatival prepo
sitions έκ (εξ) and άπό were not used except in a certain number of 
compounds as prefixes and από only in one or two examples separately, 
and pa-ro has not only abl., but also loc. sense, we cannot avoid the con
clusion that the abl. case relation was expressed by a separate form. 
The script does not give us precise proofs for all the stems in which 
case suffixes have expressed this case relation. The fossilized forms of 
the abl. in classical Gr. indicate that in this old dialect we may expect 
original abl. forms: -ö(d) in the o-stems, -äs in a-stems and, possibly -es 
in the cons.-stems. But the analysis of the Arc.-Cypr. case system, as 
well as the numerous Myc. forms in -pi with instr.-abl. function, on 
the other hand, lead us to the conclusion that a fusion of the abl. with 
the instr. had taken place in the Myc. in a manner similar to the Italic 
languages. If in the plur. the instr. suffix -φι, as we have already observed, 
had both instr. and abl. meaning, it follows naturally that the instr. 
(sing.) endings: -δ, -ä, -ë also had abl. meaning, as can be proved 
from the analysis of the texts. Yet this does not exclude the possibi
lity that in Myc. times there may have been more relics of the ori
ginal ablative. The shorter forms in -o from the month names, which alter
nate with gen. in -o-jo, seem to represent relics of the old abl. 
form in ~ô(d).

The inscriptions get clearer and more logical meaning if in their 
interpretation we take into consideration this peculiarity of the Myc. 
dialect. We shall demonstrate it with some more examples.

The Ge-series from Mycenae, consisting of 6 tablets (602—604,605 & 
607, 606 and 608), deals with consignments of different spices: fco-ri-ya- 
do-no =  κορίανδρον, ku-mi-no =  κύμινον, ma-ra-tu-wo ■ =  μάραθον,
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mi-ta =  μίνθα, ѕа-ѕа-та — σησάμη, etc. That they are really contribu
tions we can see from the heading of Ge 606: do-si-mi-ja a-ke-re-u-te, i. e. 
„dosmos from Akeréü-.“ This formula relates to all these tablets of the 
Ge-series, like o-wi-de pu^ke-qi-ri o-te wa-na-ka te-ke au-ke-wa da-ko-ro 
— δ Πδε Π. δτε Γάναξ θηκε ΑύγέΤαν ζάκορον (Ta 711), concerns the whole 
Ta-series, (cf. also An 657,1 — O-ka tablets). In the MY Ge-series the 
personal names are generally repeated. In Ge 603, 605& and 602, with 
the exception of line. 4 ka-e-se-we = -cr/jfi, the names are in the nom. : pe- 
ke-u =*Σπερχεύς, ke-po= Κήπος (cf. Landau, o. c. p. 175), i-na-o~*'Ι(σ)- 
νώων, ra-ke-da-no — -άνωρ, etc. But in Ge 604 they are obviously in some 
other case. V.—C. think (Docs. p. 225, JC MT  II 109) that here the 
persons are in the dat. and translate them with „ fo r4.

After every name in Ge 604 the word o-pe-ro (debt) appears. If 
the amounts specified with the ideograms were debts, they certainly 
cannot be f o r them, when, judging from the other tablets of this series 
the same persons were giving these products. If on the tablets where 
the names are in the nom. certain products were paid and in Ge 604 
other products were listed, we might expect these tablets to be agree
ments for the exchange of goods. But it is evident that almost the 
same products, only in different quantities, appear along with the nom. 
(where the quantity is larger) as with the so called „dat.44 It is not logical 
that the same people should give and receive the same products. The 
truth is that these people were obliged to give a certain amount of 
spices to the palace. They had given most of the amount, but not all, 
and are still in debt. The purpose of the tablets is to show how much 
those people have given, and Ge 604 shows what is the amount of their 
debt, which was of great importance for the palace.

The names standing next to o-pe-ro (Ge 604) are in the (instr.-) 
abl. From the formal point of view the names: ra-ke-da-no-re, i-na-o-te 
can hardly be datives in the inscriptions from Mycenae. It is character
istic that the dat. of the cons, stems in these inscriptions, mostly end 
in -/, cf. Fo 101 : pa-na-ki — Φαίνακι, o-ta-ki =  *’Ώτχκί, the dat. sing, 
along with pi-we-ri-si =  πιΓερισι and a-ke-ti-ri-ja-i — -τρίαί in plur., 
also ka-ke-wi (Oe 121, 2) =  χαλκηΓι, ke-ra-me-wi =  κέραμοι, etc.

The inconsistency of ka-e-se-we (instr.-) abl. in Ge 602, together 
with nominatives can be explained with the fact that the introductory 
formula jo-o-po-ro =  ώ ώφλον „so they owed44 is conceived by the scribe 
äs o-pe-ro (pa-ro) =  δρειλος (παρό) and as allowing another case which 
expresses the same thought. There is a similar example where the nom. 
is connected with the (instr.-) abl. in Nn 228: o-o-pe-ro-si ri-no o-pe-ro 
(see above p.), where along with the nom. forms of the place-names we 
can see po-ra-pi in the (instr.-) abl. plur. and te-tu-ru-we (instr.-) abl. sing.

Thus, the supposition that in Mycenaean Greek there was an abla
tive (instrumental in form, and ablative in meaning) on one hand helps 
us to a clearer interpretation of the Mycenaean inscriptions and on the 
other, it represents a new contribution to the theory of a close rela
tionship between the Greek dialects and the Italic languages, where a 
fusion between the ablative and instrumental also took place.
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a-di-ri-ja-pi 26 s., 29, 34—36, 
106 s., 110 s.

a-di-ri-ja-te 27, 29, 35, 107, 
110

ai-ka-ra 21, 103 
ai-ta-re-u-si 17, 100 
ai-ti-jo-qo 88, 136 
a-ja-me-na/no 31—35,

108 — 110 
a-ka-ra-no 34
a-ka/ke-re-u-te 22, 56, 93, 

103, 122, 140 
a-ke-a2 87, 136 
a-ke-i 14, 100
a-ke-o/-jo 85, 87, 89, 135 ss. 
a-ke-re 85, 87, 135 s. 
a-ke-re-u/we 76 
a-ke-re-wa/-de 56, 62 s., 68, 

126, 129
a-ke-1;i-ri-ja/-i 16, 100, 94, 

140
a-ko-ra 70, 87, 89, 131, 

135—137
a-ko-so-ta 18, 87, 134 
a-ku-do-i 16 
a-ku-ro 34, 36, 112 
a-mi-ni-si-ja/jo 56, 71, 132 
a-mi-ni-so/'-de 7, 56, 62,122, 

126
a-mo-ta 31, 57, 122 
a-na-ke-e 20, 102 
a-na-mo-ta 57 
a-na-mo-to 31 
a-ne-ta 65, 128 
a/a2-ne-u-te 22, 56, 103,122 
a-ni-ja/-pi 27 s., 33, 106 
a-pa-re-u-pi 27, 65, 128 
a-pa-ta-wa 19, 102 
a-pe-do-ke 84, 134 
a-pe-e-si 84, 134 
a-pe-ke-e 65, 128 
a-pe-ke-i-jo 65, 128

I

a-pe-o/-te 84, 93, 131, 134 
a-pi 21, 85, 103, 134 
a-pi-e-ke 21, 103 
a-pi-ke-ne-ja 21, 103 
a-pi-me-de/-o 21, 89, 103 
a-pi-po-re-we 21, 103 
a-pi-qo-ro/-i 17, 20 s.,-100, 

102 s.
a-pi-qo-ta 88 
a-pi-qo-to 21, 33, 103 
a-pi to-ni-jo 21, 103 
a-po-ne-we 68, 129 
a-po-te 22, 104 
a-po-te-ro-te 22, 56,104,122 
a-pu 21, 84 s., 103, 134 
a-pu2- 62, 126 
a-pu-do-si 65, 84, 128 
a-pu2-ja 64, 127 
a-pu2-ka-ne 72, 132 
a-pu ke-ka-u-me-no 84, 103 
a-pu2-we 68, 100, 129 
a-ra-ka-te-ja-o 19, 101 
a-ra-ro-mo-te-me-na/no 31, 

108
a-ra-ru-ja 28, 31, 33, 106, 

108 s., 112
a-ra-ru-wo-a/ja 31, 33, 36, 

108
a-re-i-jo 84 
a-ro[-ma-ta 57, 122 
a-sa-pi 65, 128 
a-se-e 65, 128 
a-si-ja-ti-ja 29, 68 
a-te-re-wi-ja 76 
a2-te-ro we-to 92, 138 
a-ti-ri-ja 29
a-to-ro-qo 7, 35 s., 96, 111 
au-de-pi 31, 35 s., 110 s. 
a-we-u-pi 27, 65, 128

da-ka-ja-pi 66, 128 
da-mi-jo 22

da-mi-ni-jo 72 s., 132 
da-mo 22, 85 
da]-mo-ke-re-we-î 14, 100 
da-we-u-pi 27, 66, 128 
da-wo 66 s., 128 s. 
da-*83-ja-i 16, 100 
de-de-me-no 32, 36,109, 112 
de-ka-sa-to 84 
de-ko-to 84 
de-so-mo 36, 112 
de-u-ki-jo-jo 90, 137 
]de-wa-pi 32, 109 
di-da-ka-re 13, 99 
di-ka-ta-jo 71, 132 
di-pi-si-jo-i 16, 20, 100, 102 
di-we 14, 99 
di-wi-ja-ta 72, 132 
di-wi-je-u/we 72, 132 
di-wi-jo-jo 90 s., 137 
do-e-ro/-i 17, 85 s., 88 s., 

100, 135
do-po-ta 68, 130 
do-qe-ja 60, 124 s. 
do-ro-jo-jo 86, 135 
do-si-mi-ja 93, 140 
do-so-mo 14, 99 
do-we-jo 7, 96 
du-ma-ti 14, 99 
du-ni-jo 85, 88, 136 
du-ru-to-mo 18 
du-wo/-jo 35
du-wo-u-pi 25, 27, 29, 36, 

107, 111 s.

e-do-mo-ne-u 14, 99 
e-ka-ma-pi 26 s., 34, 36, 

106 s., 110s.
e-ka-ma-te 27, 29, 107, 110 
e-ke-si 17, 63, 84, 100, 126, 

134
e-ko-me-na-ta-o 72, 132 
e-ko-me-ne-u 72

*) Топонимите спомнати во ирегледише на стр. 74—83 це ce вцесени 
во индексов.
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е-ко-ше-по 67, 129 
e-me/-de 34> 36, 111 
e-ne-e-si 20, 102 
e-ne-wo-pe-za 34 
e-pa-sa-na-ti 13, 99 
e-pi 21, 29 s., 103, 107 s. 
e-pi-de-da-to 20 s., 62, 102, 

126
e-pi-ki-to-ni-ja 21 
e-pi-ko-o/e 13, 99 
e-pi-koru-si-jo 21 
e-pi-ko-wa/vvo 18, 21 
e-pi-pu-ta 21 
e-pi-ro-pa-ja 21 
e-pi-we-ti-ri-jo 22 
e-pi-zo-ia 21 
e-po-me-ne-u 72 
c-qe-ta-i 17, 100 
e-ra-te-re-wa-o 29, 63 s., 89, 

107, 127
e-ra-te-re-wa-pi 28, 62—66, 

107, 226—128 
e-ra-te-re-we 63, 76, 127 
e-ra-tc-i 57, 63 s., 100 s„ 127 
e-ra-to/-de 57, 62 s,, 126 
e-ra3-wo 84
e-re-e/i 14, 63 s., 64, 68, 100, 

126 s., 130
e-re-e-u/we/wo 72, 132 
e-re-pa-te 34 s., 110 s. 
e-re-pa-te-ja-pi 26 s.. 37 s., 

110
e-re-pa-te-jo 33—36, 106, 

109 s.
e-re-pa-te-jo-pi 26, 33, 107, 

109
e-re-pa-te-o 16, 33, 106, 109 
e-re-ta 61, 93, 125 
e-re-u-te-ra 65, 128 
e-ri-ma-si-jo 88, 136 
e-ri-no-wo/-to 23, 104, 131 
e-ro2-qo 21, 103 
e-ru-ta-ra-pi 28, 33, 58 s., 

66, 107, 123
e-sa-pa-ke-me-na 33, 84, 

109, 134
e-sa-re-u/we 21, 76, 103 
e-sa-re-wi-ja 76 
e-te 22, 56, 104, 122 
e-te-we 76 
e-ti-me-de-i 14, 100 
e-u-me-de-i 14, 84, 100, 134

i-do-me-ne-ja 14, 99 
i-je-re-ja 7, 88, 136 
i-je-ro-jo 88, 136 
i-jo-te 61
i-ku-wo-i-pi 25, 28 ss., 107 s. 
i-ma-di-jo 21, 103 
i-ïia-nç 29, 66, 72, 107, 128

I i-na-ni-ja 66, 128 
! i-na-o/-te 93 s.> 140 
I i-na-pi 29, 66, 107, 128 
i-pa-sa-na-ti 13, 99 
i-qi-jo 26, 31. 106 

j i-qo 7, 35 s., 111 
j i-te-we-ri-di 14, 94, 100 
' i-wa-si-jota 72, 132 
; i-wa-so 76

! jo-a-se-so-si 18, 101 
jjo-do-so-si 18, 63 
i jo-... e-ke-se-si 18 
!jo-o-po-ro 18, 94, 140

ka-e-se-we 94, 140 
ka-ke-ja-pi 27, 33, 109 

; ka-kc-u/-si 16s., 20,60, 58 s., 
100, 102, 124, 135 

ka-ke-we/wi 7, 14, 94, 96, 
99, 140

j ka-ko 36, 112 
j ка-ша-е-u 21 
! ka-pa-ra2-de/do 72, 132 
ka-ra-a-pi 26, 35 s., 106, 111;

; ka-ra-do-ro/-dG 56, 62 s.,68,! 
j 122, 126, 129 
; ka-ra-e-ri-jo/-jo 90, 137 
I ka-ra-ma-to 57, 122 
i ka-ra-pi 25
j ka-ra-su-no 85, 87, 135 \
ka-ro-ke-G 65, 128 
ka-ru-kc 14, 99 
ka-m-pi/we 26 s., 29, 35, 

105, 107, 110
ka-ta-ra-i/pi 16, 19, 29, 58,1 

66 s„ 100, 102, 107, 123,! 
128

;kc-c 65, 128 i
I kc-ka-to 83, 134 jj kG-ke-mG-na 85, 88, 136 
1 kc-ki-dc 72 s., 133 
; kc-ma-ta 57, 122 
i kc-po 93, 140 
j kc-ra-ja-pi 33, 109 
кб-ra-me-wi/wo 14, 60, 94 J 

99, 140
kG-ra-ti-jo-jo 23, 104 

I kG-ro-wo 29 
i кб-ѕа-doro 85, 136 
kG-u-po-de-ja 134 

; ki-jo-HG-u-si 17, 100 
I ki-ma-ra-o 19, 102 
ki-ni-di-ja/-o 19, 67, 72, 101J 

129, 133
ki-ri-ta 21, 33, 85, 109 
ki-ri-ti-jo-jo 90 
ki-ti-me-na 85, 88, 136 j 

i ki-to-pi 26 s., 33, 105 s., 109! 
i  ko-do 22 ;

ko-no 23, 104 
ko-no-ni-pi 31 s., 35, 109 
ko-no-so 19, 56, 101, 122 
ko-re-tc 63, 73, 89, 126, 133 
ko-rc-tG-re/ri 14, 18, 73, 99,

126, 133
ko-ri-a2-da-na 88 
ko-ri-ja-do-no 88, 93, 139 
ko-ri-si-ja/jo 71, 132 
ko-ri-to 67, 71, 129, 132 
ko-ro-du-wo 83 
ko-ru-pi 26 s., 106, 110 
ko-to-na 21, 85 
ko-tu-wo 23, 104 
ko-wo 19, 85
ku-do-ni-ja/-de 19, 21, 56,

102 So 122
ku-mi-no 93, 139 
ku-na-kc-ta-i 17, 100 
ku-pa-ri-si-jo 73, 133 
ku-ru-sa-pi 34 s., 110 s, 
ku-ru-so/-jo 32, 35 s., SB,

103, 109 ss., 136 
ku-ta-i-to 67 
ku-ta-to 67 
ku-te-ra8 60, 124 
ku-te-ra-o 60, 124 
ku-te-re-u-pi 58 ss., 65 s.,

105, 123 ss„ 128 
ku-te-se-ja/jo 33 s., 36, 110 s. 
ku-tG-so 35, 111 
ku-wa-ni-jo 35 s0 Ш  
ku-vva-no 34 s., 110 s.

ma-ra-tu-wo 93, 139 
ma-ro-pi 27, 29, 66, 107,

128, 131 
ma-ta-wo 29 
]ma-tG-u-pi 32, 109 
ma-tu-WG 21, 103 
me-no 90 ss., 137 
me-no-e-ja 33 
mc*sa-po 83 
гпб-ta-ki-ti-ta 20, 102 
me-ta-pa/-de 56, 62, 68, 126,

129, 135
mc-ta-pi-jo 56, 72, 135 
me-ta(-qG) 20 
me-za-wo-ni 14, 99 
mi-ra2 33
mi-ra-ti-ja/-o 19, 67, 101 s.,

129
mi-ta 93, 140 
mo-ro-ko-wo-wo-pi 26 s.,

66, 107, 128 
mu-ta-pi 66, 129 
mu-te-we 66, 129

ne-da-wa-ta 62, 72, 132 
ixe-de-WG-e 65, 68, 128, 130
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ne-do-wo-ta-de 62, 126 
ne-qa-sa-pi 32, 109 
nope-re-a3 31

o-a-po-te 56, 84, 122 
o-da-a2 62, 126 
o-de-ka-sa-to 18, 84, 134 j 
o-di-do-si 18 
o-do-ke 18, 84 
o-ka-ira/ra3 73, 133 ;
o-ko-me-ne-u 72 
o-mo-pi 26, 33, 106 s. 
o-na-to 21 s., 85, 88, 136 
o-o-pe-ro/-si 18, 65, 70, 93 s.f !

131 1
o-pe-ro 70, 94, 128, 140 
o-pi 21, 25, 29, 102 s.,107s. | 
o-pi-da-mi-jo 18, 101 
o-pi-i-ja-pi 33
o-pi-ke-re-mi-ni-ja/~pi 34 s., |

110 j
o-pi-ro-qo 20, 102 
o-po-qo 33, 109 
oqa-wo-ni 14, 99 
o-q/pe-qa 7, 96 
o-ro-me-no 29, 107 s. 
o-ru-ma-si-ja-jo 73, 133 
o-ru-ma-to 73, 133 
o-ta-ki 94, 140 
o-u-di-do-si 65, 128 
o-u-ru-tö 18, 93 
o-wi-de 18, 84, 134 
o-wi-ti-ni-jo 73, 133 
o-wi-to-no 73, 133 
o-wo-we 32, 35, 111, 109 
o-ze-to 85, 87 s., 136

pa-i-ti-ja 73, 133 
pa-ki-ja- 62, 126 
pa-ki-ja-na/-de 56 s., 63,122, 

126
pa-ki-ja-ne 29, 57, 66, 72, 

107, 132
pa-ki-ja-ni-ja/jo 57, 64, 66, 

73, 90, 127, 133 
pa-ki-ja-pi/si 16 s., 19, 29, 

57, 62—66, 73, 101, 107, 
126 ss., 133

pa-na-ki 14, 94, 100, 140 
pa-na-pi 66, 129 
pa-ra-ke/ku-we 34 s., 110 s. 
pa-ra-we-wo 62, 126 
pa-ro 20 ss., 58, 85—88, 93, 

94, 103, 123, 135 s., 140 
pa-ro-ke-ne-to 85, 103 
pa-sa 21 
pa-sa-ro 21, 103 
pa-si 17, 101
pa-si-te-o-i 17, 62, 100 126 
pa-ta-jo 126

pa-ta-jo-i-qe 63 |
pa-te 7, 60, 124 !
pa-we-pi 27, 33, 105, 109 j 
pa-we-si-jo 17 !
pe-i 20
pe-ke-u 93, 140 
pe-re-u-rona-de 13, 61, 63 

99, 125
pe-ri/re-qo-no 13 
pe-ri-qo-ta 90 !
pe-ru-si-nu-wo 20, 102 
pe-se-ro-jo 22 !
pe-iono/~de 56, 62, 68, 126 
pi-pu-te 56
pi-ri-(j)e-te-si 16 s., 100 
pi-ri-ta-wo 60, 124 
pi-ru-te 56, 100 
pi-sa2 62, 68, 126 
pi-ti-ro-we-sa 33 
pi-we-ri-di/si 14, 17, 94 j 

1ÖQ s., 140 !
po-de 36, 111 
po-me/-ne 7, 14, 29, 99 
po-ni-ke 29, 35 s., 107, I I 1’ 
po-ni-ke-a/ja 88 |
po-ni-ki-pi 26 ss., 35 s.,j 

106 s., Ш  !
po-pi 26, 34, 36, 106, 110 s., 
po-po 21, 102 s. 
po-ra-i/pi 16, 29, 61 s., 65, 

94, 107, 125, 128, 131, 140| 
po-ro-e-ke 34 !
po-ro-e-ke-te-ri-ia 84, 134 
po-ro-ko-re-te-re 63, 126 
po-ro-wi-to/-jo 90 
po-ru-po-de 35 s.. 111 
po-se-da-o-ne/ni 7, 14, 99 
po-si 20, 28, 102 
po-si-da-i-e-u-si 17, 62, 100, 

126
po-si-da-i-jo-de 62, 126 
po-si-e-e-si 28, 106 
po-so-pe-re-i 85, 135 
po-ti-ja-ke-e 65, 128 
po-ti-ni-ja-we-jo 84, 134 
po-ti-pi 26 s., 35, 105, 110 
po-to-ri-ka-ta 21, 103 
po-to-rowa-pi 66, 129 
pu-i-re-wi 14, 94, 100 
pu-ka-wo 56 
pu-ko-so e-ke-e 34 
pu3-ra2-a-ke-re-u 70, 131 

j pu-ro/*jo 19, 23, 56, 101, I 104, 122

; qe-re-me-e 653 128 
q/pe-re-qo-ta 7, 96 

! qe-qi-no-me-na/no 32 ss., 
I 109 s.
‘ qe-qi-no-to 32, 34, 109 s.

qe-te-a2 85, 88, 136 
qe-te-jo 88, 136 
qe-to-ro-po-pi 7, 27, 29 s., 

96, 106 ss. 
qo-te-ro 29 
qo-u-ka-ra-o-i 112 
qo-u-ko-ro 7, 96

ra-e-ja 33 
ra-i-pi 27, 66, 129 
ra-ke 90
ra-ke-da-no/-re 93 s., 140 
ra-ke-u 86, 135 
ra-ma-na-de 67, 129 
ra-mi-ni-ja 19, 67, 72, 101, 

129, 133 
ra-pa-to 90 
ra-su-ti-jo 63, 72, 132 
ra-u-ra-ti-ja 63 
ra-wa-ra-ta 63 
ra-wa-ra-ti-ja/jo 63, 68 
re-ka-ta-ne 72, 132 
re-si-we-i 65, 128 
re-ii-ko-to-iO 19, 102 
re-wa-jo 85, 88, 136 
re wo-pi 26 s., 35, 106, 110 
re-wo-te-jo 35 s., 110 s. 
ri-jo 62, 68, 126 
ri-no 94, 131, 140 
ri-sa-pi 66, 129 
ro-o-wa 61, 68, 93, 125, 131 
ro-u-so 16, 19, 62, 64, 102, 

126
ru-ki-ti-jo 72 
ru-ko 83, 134 
ru-ko-ro 21, 86, 103

sa-ma-ra 83
sa-pa-ka-te-ri-ja 67, 88, 129 
sa-sa-ma 93, 140 
sa-sa-wo 21
se-re-mo-ka-ra-a-pi 35, 110 
se-re-mo-ka-ra-o-i 37, 112 
se-re-mo-ka-ra-o-re(?) 34 s., 

110
si-a.2-ro 18, 101 
si-ma-ko 83, 134 
si-ra-ro 19, 102 
si-ri-jo 90 
so-we-no 35. 110 s. 
su-ki-ri-ia 67 
su-qo-ta-o 21

ta-ra~ma-ta-o 29 
ta-ra-nu/-we 33, 35, 109 
te-pa-i 16, 100 
te-o/-jo 89, 136 s. 
te-o-na 89, 137 
te-qa-de 16 i te-se-e 65, 128
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te-tu-ko-wo-a 85, 88, 136 
te-tu-ru-we 94, 140 
te-u-ke-pi 25 
ti-ki-jo 20, 102 
ti-mi-ti-ja 64 127, 
ti-mi-to a-ke-e/i 64 s., 68, 

127 s., 130 
ti-nwa-si-ja 127 
to-i-qe 15
to-ko-do-mo 16, 100 
to-no 33 s., 109 
to-pe-za/zo 26, 33, 106, 109 
to-qi-de 34 s., 110 s. 
to-ro-no-wo-ko 21 
to-u-qe 15
tu-ra-te-u/-si 17, 86, 101 
tu-ri-si-jo 72, 132 
tu-ru-we-u 135 
tu-we-a 84 
tu-we-ta 84, 134

"Αβαντες 71, 132 
άγείρω 87, 135 
άγέληφι 23 
άθεεί 11 
Άθήναι 19, 101 
’Αθηναίος 71 
Άθήναις 17
Άθήνησι 5, 17, 19, 101 
άι 11, 97 
άι 24, 105 
ΑΙγα ί 62,126 
Αίγεύς 62, 126 
αίεί 11, 97 
αίέν 11, 97 
αίές 11, 97 
αίή 24, 105 
Αίνίανες 71, 132 
αϊνυμαί 31, 109 
αίώ 11, 97 
άλδαίνω 18, 101 
άλδήσκίύ 18, 101 
άλλα 24, 105 
άλλαΐ 24, 105 
άλλοδαπός 40 ss., 54, 

113 s ., 130 
άλλως 40
*άλσήσονσΐ 18, 101 
άλσος 18 
άμα 24, 105 
αμ-α 24, 105 
άμανάν* άμαξαν 31 
άμαρτή 24, 105 
άματι ϋμοίτι 20, 102 
Άμύκλοι 12, 98

ιι-ρο 20, 102 
u-podi-jo-no 23 
u-ru-pi-ja-jo 67, 73, 133 
u-ta-jo/-jo 90, 137 
u-ta-ni-jo 72 
u-wa-si-jo 22

wa-a2-te-pi 27, 66, 129 
wa-a2-te-we 27 
wa-na-ka/-te 14, 21, 96, 99, 

103
wa-na-so-i 16, 20, 100, 102 
we-a-re-ja 34 
we-a2-re-jo 34, 86 
we-da-ne-wo 87, 89, 136 
we-je-ke-a2 31 
we-pe-za 34 
we-te-i-we-te-i 20, 102 
we-we-si-jo/-jo 90, 137

Π

άμυνόμενοι 48, 117 
άμφιετεί 20, 102 
άμφικελεμνίς 110 
άμφικέλεμνον 34, 110 
άναγκαίη-φι 30 
άνδρεϊ-φόντης 44 
άνδρε/οφόνος 43, 115 
άνω 24, 38, 105, 112 
άνω-τέρω/τάτω 24, 105 
άπεΐναι 70, 131 
άπό 29, 39, 46 s., 50, 55, 

58, 84, 86, 92, 107, 117ss„ 
121, 123, 130, 134 s. 

άπτω 31
άραρίσκω 24, 31 
άργεϊ-φόντης 44 
αρμοί 11, 98 
άρμοστέο^ 31 
άρμόττω 31 
άστυ-νόμος 42 
ά(τε) 24 
αύτό-θι 22, 104 
αύτοι 12, 98 
άφεώσθω 50, 119 
άφνω 24, 38, 105, 112 
άφορμηθεΐεν 48, 117 
Άχαρνησι 17, 101

βαρέ^)ως 39, 113 
βίη-φΐ 30

γενεη-φι 30 
γέντο 88, 136 
γεραιός 71

wi-pi-o 27 s., 107 
wi-pi-no-o 27, 107 
wi-ri-ja-no 22 
wi-ri-ne-jo/-ni-jo/-ne-o 33 

109
wo-de-wi-jo/-jo 90 s., 137 
wo-i-ko-de 56, 122 
wo-no 62, 126 
wo-no-qe-we 76 
wo-ro-ma-ta 57, 122 
wo-we-u 72, 132

za-ku-si-ja/jo 67, 71, 129, 
132

za-ma-e-wi-ja 63, 126 
ze-u-ke-u-si 17, 101 
*34-to-pi 66, 129 
*56-ko-we/-e/i 19, 65, 74, 

102, 128

γνώμα 52 
γονεύς 72, 132

δακρυό-φΐ 30 
δάπεδον 42 
ΔελφοΤς 20, 102 
διαφερόντως 39, 113 
Δι.εσκουρΐ.άδεω 43, 68, 115 
Δ^εί(-φΐλος/θεμΐς) 14, 99 
Δι(Γ)ό-θεν 26 
Δα/ειπετής 44, 115 
Δα/ειτρέφης 44, 115 
δικο-λόγος 42 
Διόβολος 43, 115 
Διο-γενής 43, 115 
Διόνυσος 43, 115 
Δίοπετής 44, 115 
Διός-δοτος 43, 115 
Διοτρεφής 43, 115 
διπλέ ϊ 11 
Διώνυσος 43, П5 
δόμεν 11, 97 
δόμος 68, 130 
δυώ-δεκα 42, 115 
δώ-δεκα 36, 43, 112

έγγύ-ς 40, 113 
έγκυτύ-ς 40, 113 
Έδαλίοι 12, 98 
Έδάλιον 99 
έδαφος 42 
έθνικόν 72, 133 
έ'/εϊσω 24, 52, 105, 120
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έκ 29, 39, 46, 50,58,84,107, 
123, 130, 134 s.

(έ)κεΐ 11, 98 
έκει-θεν 38, 112 
έκτοθεν 52, 120 
εκτός 51 s., 54, 119 ss. 
εκτος-θεν 55, 121 
Ιμμεν 11, 97 
ενδο-θι 11, 51, 97 
δνδοί 11, 51, 97 s. 
ένδον 11, 97
£νδω/-τέρω/τάτω 24, 105 
δνθεν 54, 56, 121 s. 
έντός 12, 51s., 54, 98,119ss. 
^ντος-θεν 55, 121 ss. 
έξ 46, 50, 55, 58, 84, 86, 

92, 118, 121, 123, 130, 
134 s. 

έξεϊ/οΐ 51
εξω/-θεν 24, 52, 54, 105, 

120 s.
έπέ(ς) fépyô 49 s., 69, 118 
έπεχει 11
επί 20s., 29s., 48, 50, 102s., 

107, 117s., 121 
έπιπατρόφιον 25, 30, 48, 50, 

117 s.
έρέεσφΐ· τέκνοις 25 
Ερυθρά ί 28, 107 
έσχαρό-φι 47 
έτέρω-θεν 54, 121 
έτέρως 40 
εύθύ-ς 40, 113 
εύρέσφΐ* γυναιξίν 25 
ϊγβοι 11, 51

fépy6 49 s., 119, 130 
Γοίκω 38 s., 92, 112

*ζέω 88, 136 
ζητέω 88, 136 
ζίεται * ζητεί 88, 136 
ζίω 88, 136

-θεν 22, 26, 51, 54 ss.3 
92, 104, 120 ss., 139 

θέναρ 35, 111 
Θεός-δοτος 43, 115 
θεό-φίν 30 
θέσσασθαι 88, 136 
Θήβα?· 19, 101 
Θηβαι-γενής 12, 98 
Θηβαίος 71 
Θήβησι 17, 19, 101 
-θι 22, 59, 104, 124 
θύρασι 17, 101 
θύρηφι 23, 59, 124

58,

ήδεΐς 4
ήλιό-βλητος 43, 115

ήλιό-πεμπτος 43, 115 
ήμαρ 11
ήμεδ-απός 40, 113 
ήπαρ 53, 111 
ήσυχη 24, 105

’Ίδηφι 25 
ϊδμεν 11, 97 
Ίλιό-θι 22, 104 
ϊνα 24
ΊσθμοΤ 11, 98

καλώς 39 s., 113 
κανονίς 32
κάρα/η 35, 52, 111, 120 
κατά 29, 46, 50, 58, 107, 

118, 123
κάτω 24, 38, 1Θ5, 112 
κεφαλήακ 23 
κή 24, 105 
κλισίηφι 23, 59, 124 
κνουμανει 57, 122 
κοτυληδον-ό-φΐ 26, 106 
κραΐρα 35, 111 
κράτεσ-φι 25, 47 
Κρίσαι-γενής 12, 98 
κρυφά 24, 105 
κρυφή 24, 105

λάθρη 24 
Λατοΐ 11, 98 
Λεσβό-θι 22, 104

Μέγαρα 17, 101 
Μεγαροΐ 5, 17, 101 
μέσαι- 12 
μέσοι 11, 98 
μεσσηγύ/ς 40, 113 
μόν-αρχος 42, 114 
μονομάχος 42, 114 
Μουνυχίασί 17, 101 
μοχοΐ· εντός 11 s., 98 
μυχοί-τατος 11, 98

ναΰ-φΐ 47 s., 117 
Νεμεοι 17 
νεύμα 52 
νύκτωρ 11 
νώνυμ,νος 57, 122

δ-θι 22, 104
οΐκει/οΐ'κοι 5, 11 ss., 22, 

98 ss.
οίκεύς 72, 132 
ο’ίκοθεν 39, 112 
οίκο-θι 11, 22, 97, 104 
Οίνόησι 17, 101 
οι(ς) 11, 18 s., 40, 98, 101, 

113
οιως 40
Ό λυμπιαι 12, 98

Όλυμπίασιν 20, 102 
όμάι 24, 105 
όμνύειν 39 
όμω-πάτωρ 42, 114
δναρ 11
όνόμα/-τος 52, 120 
δπαι 24, 105 
δπη 24, 105 
όπίσσω 24, 105 
δποι 11 
(ό)ποτέρως 40 
δππα 24, 105 
δπω = ôrcô-θεν 38, 42, 112 

114
όπ-ώρα 21, 103 
δπο^ς 40
δρει * φυλάσσει 29, 107 
ούρανό-θεν 55, 121 
οΰπω 24, 38, 113 
οΰτω/ς 39 s., 113 
δχεσ-φΐ 26, 30

πάλαι 12, 98 
παλαιός 71 
παλάμηφι 23 
πάμφί 25
Παναθηναίοις 20, 102 
Πανάκτοι 11, 98 
πανδημεϊ 11 
παντάι 24, 105 
πάντη 24
παντοδαπός 42, 114 
πάντως 39, 113 
παρά/ό 20s., 29,47, 58, 85s.s 

87, 105, 107, 123, 130 
παραί 24, 105 
παρ* αυτόθι 59 
παρ* αύτόφι 59 
πασσαλόφι 25 
πεδά 24, 105 
πέδοι 11, 98 
πεζή 24, 105 
πεϊ 11, 98 
πειθώ 28
Περγασήσι 17, 101 
πέρ-ι 24 
περίδέραιος 32 
Περσαί-πολις 42, 115 
πέρυσι 12, 20, 102 
περυσινός 20, 102 
πέρυτι-ς 40, 113 
πή/.ποκα 24, 105 
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