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Jak długa była grecka stopa?  

Prawo Szemerényi'ego w języku greckim i łacińskim na tle indoeuropejskim 
 

Prawo Szemerényi’ego to termin używany dzisiaj do określenia zmiany głosowej 

postulowanej dla prajęzyka indoeuropejskiego, zgodnie z którym sekwencja *-V̆Rs rozwija się do 

postaci *-VR̄ø (1970: 109, 155). 

W dzisiejszym językoznawstwie indoeuropejskim można spotkać się z co najmniej trzema 

różnymi podejściami do prawa Szemerényi’ego - niektórzy uczeni przyjmują, że prawo to działało 

dokładnie w ten sposób w jaki sformułował je sam Szemerényi (Neri 2003: 2035), inni przyjmują, że  

dotyczyło tylko sekwencji resonantu i spółgłoski *-s (Griepentrog 1995: 177-179, Kim 2001: 127), a 

jeszcze inni uczeni wykluczają całkowicie istnienie takiego prawa, przyjmując, że samogłoska uległa 

wzdłużeniu przed wygłosowym resonantem (ĕR > ēR) oprócz *-m (Beekes 1985: 151-154). 

W tym referacie pragnę wykazać, że prawo Szemerényi’egi działało w prajęzyku, a kontekst 

jego działania powinien być ograniczony wyłącznie do sekwencji *-V̆Rs# oraz *-V̆Rhx#. Przyjęcie 

założenia o wzdłużeniu samogłosek przed wygłosowym resonantem wymaga problematycznego 

objaśnienia wołacza tematów na *-r (cf. Beekes 1985: 99-101), który to przypadek da się 

wytłumaczyć prościej zakładając, że prawo działało. 

Dodatkowo, zamierzam wykazać, że rozwój sekwencji *V̆Ts > *V̆ss > *V̄s, często 

przyjmowany jako część prawa Szemerényi’ego (cf. Neri 2003: 2035, Lipp 2009: 93), jak w wyrazie na 

„stopę”, PIE *pód-s > *póss > *ps > greckie doryckie ps ‘foot’ (Hesych.), jest bardzo mało 

prawdopodobny (cf. also Kim 2001: 12724). 
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