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INTRODUCIÓN 

I 

No presente traballo tense como obxectivo o estudo dos problemas que se dan nas 

formas das linguas históricas que presentan alternancias vocálicas. Neste terreo teñen un 

papel fundamental as laringais. Así, como primeiro apunte, as laringais permiten reducir 

todas as alternancias a un só tipo (vid. páx. VIII). Pero, a súa reconstrución non sempre é 

doada. Son moitos os problemas que resolveu a teoría laringal, pero da man dela 

chegaron, tamén, novos dilemas. O primeiro, ver que efectos causaban en cada posición 

nunha palabra e como actuaban ante ou sobre as laringais os demais elementos da 

palabra. Tamén, cal é a evolución normal en cada lingua, e que excepcións habituais se 

daban. No estudo destas cuestións saíron á luz múltiples irregularidades que conlevaron ó 

nacemento de novas leis.  

Unha cuestión importante é a da reconstrución dunha vogal orixinaria ou facela 

derivar dunha laringal. Tamén a discusión sobre postulación dos grados vocálicos é 

significativa. Atoparemos reconstrucións que vacilan entre un grao /e/ con laringal *h3- 

ou un grao /o/ cunha laringal *h2-. Veremos, así mesmo, que o que algúns reconstrúen 

como laringal máis vogal (é dicir grao pleno), para outros sería unha laringal mais 

consoante (con schwa secundum). Os dous últimos puntos mostran a problemática das 

alternancias tanto cualitativas como cuantitativas. 

Son estas algunhas das cuestións que se recollen ó longo do traballo, e que deixan ver 

as dificultades que existen á hora de dar conta das evolucións fonéticas experimentadas 

nas distintas linguas. Son moitos os estudosos que aportaron as súas opinións e son 

moitos os que seguen investigando. 

Por todo o comentado anteriormente, o análise fonético é primordial na investigación 

etimolóxica dunha palabra. Pois permítenos ver os fenómenos que se produciron nos 

fonemas, e como actúan os fonemas nas distintas posicións dentro da palabra ou en 

relación con outros fonemas. Polo tanto, o ser conscientes da impostancia da fonética 

histórica proporciónanos a facultade de ser obxectivos á par que críticos á hora de aceptar 

ou postular reconstrucións. 

Apuntar tamén que o propósito inicial do proxecto era a análise das diversas posicións 

nas que se atopaban as laringais en indoeuropeo. Mais, debido ás propias limitacións 

impostas para o traballo, optouse por restrinxir o estudo a unha soa posición das laringais. 

Tras a observación detida do material grecolatino, a posición que se decidiu analizar foi a 

de laringal ante vogal. A eleción provén do notable predominio de laringais nesta 

posición, o que leva xa a unha primeira conclusión. 

 O método seguido para o traballo é o da presentación dunha posible reconstrución 

indoeuropea cos seus resultados nalgunhas das linguas históricas, o que manisfesta a 

importancia da lingüística comparativa. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ABREVIACIÓNS E SÍMBOLOS 

III 

A. LINGUAS 

 

a.a.a.  alto alemán antigo 

a.a.m.  alto alemán medio 

acad.  acadio 

alb.  albanés 

arc.  arcadio 

arm.  armenio 

arx.  arxivio 

át.  ático 

av.  avéstico 

av.a.  avéstico antigo 

av.r.  avéstico recente 

b.a.m.  baixo alemán medio 

célt.  céltico 

cret.  cretense 

chip.  chipriota 

dór.  dórico 

eol.  eolio 

esl.  eslavo 

esl.a.  eslavo antigo 

esl.a.ecles. eslavo antigo eclesiástico 

fris.a.  frisón antigo 

fris.  frisón 

fris.r.  frisón recente 

frix.  frixio 

gal.  galo 

gal.m.  galo medio 

gót.  gótico 

gr.  grego 

hit.  Hitita 

hurrit.  hurrita 

i.a.  indio antigo 

IE  indoeuropeo 

ingl.a.  inglés antigo 

ingl.m.  inglés medio 

iran.  iranio 

irl.a.  irlandés antigo 

irl.m.  irlandés medio 

irl.r.  irlandés recente 

isl.  islandés 

isl.a.  islandés antigo 

lac.  laconio 

lat.  latín 

lat.a.  latín antigo 

lesb.  lesbio 

let.  letón 

lic.  licio 

lit.  lituano 

lit.a.  lituano antigo 

locr.  locrio 

luv.  luvita 

mic.  micénico 

nór.a.  nórdico antigo 

osc.  osco 

pers.a.  persa antigo 

PIt  proto-itálico 

polac.  polaco 

prus.a.  prusiano antigo 

sánscr.  sánscrito 

sax.a.  saxón antigo 

suec.  sueco 

tarent.  tarentino 

toc. A  tocario A 

toc. B  tocario B 

umbr.  umbro 

vasc.  vasco 

xerm.  xermano 

xón.  xónico



ABREVIACIÓNS E SÍMBOLOS 

IV 

B. GRAMÁTICA E MORFOLOXÍA 

 

ablat.  ablativo 

acus.  acusativo 

adx.  adxectivo 

adv.  adverbio 

dat.  dativo 

f.  feminino 

inf.  infinitivo 

instr.  instrumental 

loc.  locativo 

m.  masculino 

n.  neutro 

ND.  nome dun deus 

nom.  nominativo 

NP  nome propio 

pl.  plural 

PPP  paticipio perfecto pasivo 

sup.  supino 

TP  topónimo 

voc.  vocativo 

xen.  xenitivo 

 

 

 

 

 

 



ABREVIACIÓNS E SÍMBOLOS 

V 

C. SÍMBOLOS 

 

>  resultado fonolóxico normal 

<  reflexo do desarrollo fonolóxico normal 

+  atestiguado dende 

[ ]  resultado indirecto (ou analóxico) 

?  reconstrución insegura 

/X/  o fonema X 

*X  elemento reconstruído  
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BREVE INTRODUCIÓN Á TEORÍA LARINGAL 

XI 

A. ORIXES 

 

O punto de partida da teoría laringal atópase na obra de  F. De Saussure publicada en 

1879: Mémoire sur le système primatif des voyelles dans les lengues indo-européenes. 

Nesta obra estudou o vocalismo indoeuropeo dunha maneira alxebraica, e a súa teoría 

partiu da observación de tres conxuntos de anomalías: 

A] anomalías nas correlacións entre vogais breves, fixando a atención no /a/ e no /o/. 

B] anomalías nas alternancias vocálicas: e/o/ē/ō/ø (modalidade básica). 

C] anomalías na estrutura básica das raíces indoeuropeas (CVC). 

Saussure chegou á conclusión de que o responsable das anomalías era un antigo 

fonema, que se eliminara máis tarde. Postulou a existencia de dous fonemas que chamou 

coeficientes sonánticos, que representou como    e   , dado que eran dúas as correlacións 

anómalas entre as vogais breves e dúas as series de alternancias vocálicas anómalas. 

Observou que o lugar que ocupaban ditos fonemas coincidía co ocupado polas soantes e 

consoantes, é dicir, ás marxes silábicas. Tamén viu que as alternancias vocálicas 

irregulares, grazas a estes fonemas podían encaixar no esquema básico de alternancias. 

Polo tanto, postulou a existencia de dous novos fonemas que tiveron a capacidade de 

alterar o timbre das vogais, e a súa cantidade no caso de que a vogal os precedese: *  e > 

a, *  e > o, *e   > ā, *e   > ō. 

As ideas de Saussure non foron ben acollidas na súa época, só, nos anos seguintes, 

H.Møller as asumiu e fixo contribucións importantes á teoría laringal: observou que 

xunto ás dúas correlacións anómalas entre vogais que vira Saussure había unha terceira, e 

polo tanto que existía un terceiro tipo de alternancia vocálica, o que levou a un terceiro 

fonema que representou como   . Tamén demostrou que os coeficientes sonánticos podían 

ocupar o lugar dunha vogal, e foi el o que acuñou o termo laringal, ó identificar os 

coeficientes sonánticos coas consoantes laringais do protisemítico. 

As novas aportacións de Møller non fixeron máis atractiva  a teoría laringal entre os 

estudosos. Foi co desciframento do hitita (1915) por B. Hrozný que se confirmou a teoría 

de Saussure-Møller. J. Kuryƚowicz foi o primeiro lingüista en identificar os fonemas de 

Saussure con elementos testimoniados históricamente. 

O inventario de laringais comezou a variar dun estudoso a outro. Kuryƚowicz postulou 

a existencia de catro, outros pensan nunha soa, mentres que no outro extremo están os 

que falan de dez. Con todo, a teoría estándar, que conta con maior número de seguidores, 

é a clásica que establece tres laringais, que hoxe, se representan da seguinte maneira: *h1 

=   , *h2 =   , *h3 =   . 

 

 



BREVE INTRODUCIÓN Á TEORÍA LARINGAL 

XII 

B. COMPORTAMENTO E EFECTOS DAS LARINGAIS 

 

1. Laringais silábicas 

Unha laringal vocaliza e pasa a ser silábica cando se atopa entre dous sons non 

silábicos. Normalmente, a vogal que resulta é de timbre /a/, pero hai excepcións, no 

sánscrito o  resultado é un /i/. No grego cada laringal vocaliza nunha vogal de timbre 

diferente (o chamado “triple reflexo”). 

No grego, armenio e frixio, as laringais que están en inicio de palabra e ante consoante, 

tamén vocalizan. Mentres que noutras linguas non vocalizan e desaparecen en certas 

ocasións (pódense ver restos nalgunhas linguas). Este fenómeno ten lugar no 

indoeuropeo. 

2. Laringais non silábicas 

Son tres os efectos das laringais cando non son centro de sílaba. O primeiro é o da 

coloración ou contaxio, é dicir o timbre que lle transmiten á vogal que ten ó lado, só 

teñen este efecto as laringais *h2 e *h3. 

O segundo é a súa desaparición tendo ó lado unha vogal, que antes colorea. Este 

proceso pode ser que empezase a desenvolverse no indoeuropeo, pero non se completou 

ata máis tarde. Así no anatolio as laringais pódense ver como reflexos consonánticos. 

O último dos efectos é o alargamento da vogal que precede á laringal cando esta 

desaparece. No anatolio non se produce este alargamento compensatorio porque as 

laringais non desapareceron.  

Unha laringal entre vogais desaparece despois de colorear á vogal que se atopa no 

mesmo grupo silábico. 

A estes fenómenos descritos brevemente, súmanselle outros secundarios e máis 

complexos, que foron tamén resoltos  ó longo destes anos de investigación. Destes 

estudos xurdiu unha grande cantidade de leis aplicables sobre a teoría laringal nas 

distintas linguas.   

 

 

 

 

 

 

 



LARINGAL ANTE VOGAL 

 

1 

No seguinte cadro comparativo resúmense os resultados de laringal ante vogal 

nalgunhas das linguas históricas: 

 

IE hit. ia. av. gr. lat. gót. esl.a. lit. irl.a. arm. toc. 

*h1e (’)e/i     a a ε e I e e e i e i           ä 

*h2e   a a α a a o a a (h)a         ā a 

*h3e ( )a a a ο o a o a o (h)o/a       a e 

 

A continuación preséntase a listaxe de raíces seleccionadas para o estudo dos 

efectos e repercusións das laringais ante vogal. Á reconstrución indoeuropea 

acompáñana unha explicación dos fenómenos fonéticos que tiveron lugar no paso da 

indoeuropeo ó grego e ó latín. 

 

*-b
h
ruH-eh2- gr. [ὀ-θπύε, dór. -ᾱ f.] “altura”, “escarpe”, “escarpadura” (Heródoto; 

inscrición de Argos). 

xerm. *bruwō-, en ingl.a. pluralia tantum nom. acus. brú(w)a, dat. brúum 

“valente”. 

*b
h
ru#H-eh2-. A laringal non alarga a cantidade da vogal á que segue por encontrarse en 

grupo silábico distinto. Tampouco colorea a vogal que lle segue por ser de timbre 

indeterminado. 

Produciuse a fricativización da aspirada labial (b
h 

> θ). 

O termo grego ὀθπύε deriva de ὀ-θπῦρ, -ύορ < *h3b
h
ruH- “cella”, “sobrancello”, cuxa 

raíz é idéntica á que atopamos en sánscr. b r  -, e en formas do céltico e xermánico: irl.a. 

for-bru (acus. pl.), sax a. br . 

Grazas os datos do av. bruuat -biiąm (dat. pl. f.), irl.med. brúad (xen. dual), e do gr. 

ἀβποῦηερ· ὀθπῦρ. Μακεδόνερ (glosa de Hesiquio), pódese falar dunha posible extensión 

en dental, aínda que a súa reconstrución é moi insegura. 

Obsérvase o sufixo de formación de feminino *-eh2. Hai indicios que levan a sospeitar 

que o xénero feminino é de creación máis recente que a oposición básica entre animado-

inanimado. Brugmann, que foi o primeiro que estableceu a teoría da bipartición do 

xénero, postulou que o feminino se orixinase a partires da fusión de semantemas 

femininos arquetípicos: *g
u 
ene-/h2 a partir deste falso corte crearíase a marca de 

feminino. 

 



 

2 

*-b
h
s(h2)-o- gr. ὄ-τον n. < *h2o-b

h
s-o- “todo alimento preparado ó fogo”; en Atenas e 

noutros lugares “peixe” (Ilíada +), “todo o que se come con pan”; en 

compostos ὀτο-ποιόρ “cociñeiro”. 

Como se fai notar na reconstrución, a presenza dunha laringal non é segura; para a 

reconstrución do termo grego non é necesaria. 

A aspiración da labial desaparece no encontro de labial e silbante. 

Beekes 2010: 1139 propón a seguinte reconstrución: *h1o-p-s> lat. opsōnium “viandas”, 

“plato, especialmente peixe”; opsōnο “mercar carne”, “proveerse no mercado” > 

ὀτυνέυ; obsōn-ātor (nomen agentis) > ὀτυνάηυπ. 

Na proposta de Beekes inclúese a recontrución do /o/ < *h1o-, a laringal non colorea a 

vogal, nin tampouco a alarga pois a laringal *h1 nunca colorea. Tanto Beekes como no 

NIL, reconstrúese unha laringal como inicio de palabra, debido á corrente de pensamento 

que defende a non existencia de vogais en inicio de palabra. 

Taillardat (apud Beekes 2010: 1140) explica o termo coma unha tematización do 

adverbio *ὄτ, reconstruído a partires de ὀτέ “moito despois” e ὄτί (en lat. obs-). O  ὄτον 

era un prato secundario. Esta proposta leva a pensar nunha comparación co mic. o-pi. 

Taillardat engade outros paralelos gregos co uso do prefixo ἐπι- máis verbos de comer, 

que teñen o mesmo sentido de “prato secundario”. 

 

*-b
h
uh2-eh2- gr. ἀθύε f. “sardiña”, “anchoa” (Epicarmo, Aristófanes +). 

*-b
h
u#h2-eh2- [δώ-δεκα < *δϝώ- / δύυ < *d(u)u ō- *du i- > lat. bi-].  

A laringal non alonga a vogal que lle precede nin colorea a que lle segue porque unha 

laringal entre vogais desaparece despois de colorear á vogal que se atopa no seu grupo 

silábico, pero neste caso a vogal xa foi coloreada pola laringal que lle segue. 

Beekes 2010: 180 propón: *b
h
h2u-. A laringal tampouco ten nigún efecto sobre a vogal.  

Parece que o termo está formado por un prefixo privativo *a < *n . Esta formación pódese 

comparar cá do sánscr. ábhva- “monstro”. 

 

*-b
h
uh2-es- gr. -θῠήρ con εὐ- “ben crecido” (Ilíada +), πποζ- “unido a” (Odisea +), 

“nado para”, εὐπς- “que cerece e se desarrolla”(Odisea +), ὑπεπ- “que 

crece enriba”, “enorme”, “extrordinario” (Esquilo, Aristófanes +). 

*- b
h
u#h2-es-. A laringal non alonga a vogal por estar en grupo silábico distinto. 

 

*b
h
uh2-eh2- gr. θςή, dór. θςᾱ  (Ilíada +), en composición con δια- “separación natural”, 

“articulación” (Platón +). 

* b
h
u#h2-eh2-. A laringal non alonga a vogal que lle precede por atoparse en grupo 

silábico distinto. 

 

*d
h
(a)lh1-i- ?hit. talli- “favorable”, “propicio”, “benvido”, “oportuno”. 

gr. NP Θαλί-απσορ. 

A laringal *h1- non colorea, polo que o timbre da vogal non se modifica. 

Obsérvase o paso de *d
h
> ϑ. 

 

*d
h
(a)lh1-u- gr. ϑάλε-ια f. “florecente”, “espléndida”, “abundante” (Ilíada +). 

A laringal é o centro silábico, polo que vocaliza nunha vogal de timbre /e/. Non se 

conserva a semiconsoante, pois no grego desaparece ó estar en posición intervocálica. 

A posición do acento tamén chama a atención debido a que recae nun grao cero, isto 

indica que pode tratarse dunha forma recente, pois as palabras acentúanse, polo xeral, no 

grego, nos graos plenos: *ph2-tér-s> gr. παηήπ (nom. sg.), *ph2-tr-és> gr. παηπόρ (xen. 

sg). 



 

3 

Beekes 2010: 530 reconstrúe esta raíz coa presenza dunha laringal no lugar da vogal /a/: 

*d
h
(e)h2-l-. 

No primeiro caso postulan a existencia da vogal /a/ nesta raíz indoeuropea, mentres que 

na segunda reconstrución explican a vogal como procedente dunha laringal. O problema 

da reconstrución do /a/ foi un tema moi polémico, e ven dado pola aceptación da teoría 

laringal. Existen varias posturas ó respecto, unha delas é a da escola de Leiden á que 

pertence Beekes, que consideran que o /a/ non era un fonema indoeuropeo, polo que a 

presenza desta vogal nas linguas históricas é o resultado da vocalización (e posterior 

xeneralización analóxica) do grao cero. Para outros estudosos, no entanto, si existe dito 

fonema, aínda que está bastante marxinado pola alternancia morfolóxica e / o. Dende o 

meu punto de vista, si debeu existir un fonema /a/ en indoeuropeo, e moitas formas 

mostran que, nalgúns casos, resulta difícil reducilas a secuencias con laringal: lat. barba; 

a.a.a. bart; esl.a. brada < *b
h
ăd

h
ā; gr. ἅλρ; lat. sal; gót. salt, toc. A sāle < *săl (en toc. 

unha /ā/ pode vir dun /ă/). 

A primeira declinación grega presenta dous grupos: o primeiro deles é o que, no grego 

primitivo e aínda en dórico, fai o nominativo en -ᾱ, e o acusativo en -ᾱν. O ᾱ do grego 

primitivo pasou a ε en xónico-ático, conservouse no xónico, pero no ático converteuse de 

novo nun ᾱ despois de ε, ι, π. Así no ático temos un primeiro grupo cun nom. -ᾱ, e cun 

acusativo -ᾱν; e un segundo grupo con nominativo -ε e acusativo en -εν. O segundo 

grupo dentro da primeira declinación é o tipo en -ιᾰ, cun nominativo en -ᾰ, e un acusativo 

-ᾰν. So nestes casos aparece a vogal breve, pois pola contracción cos sufixos, por 

exemplo cos de xenitivo -es e dativo -ei, o resultado é -ᾶρ e -ᾳ. De novo , no ático habería 

a mesma subdivisión ca no primeiro grupo. 

 

*d
h
álh1-es- gr. ϑάλορ n. “vástago”, “retoño” (Ilíada +). 

Beekes 2010: 530 presenta o /a/ como resultado dunha laringal *h2: *d
h
(e)h2-l- (vid. 

supra). 

A laringal *h1- non colorea á vogal que lle segue. 

O sufixo *-es sufriu o fenómeno da apofonía no nom., voc. e acus. singular nos nomes 

neutros da terceira declinación de tema en -s. 

 

*d
h
olh1-(i)   - lat. folium n. “folla” (Ennio, Catón +). 

Tamén se pode atopar esta reconstrución *d
h
olH-io-, que deixa apreciar a 

indeterminación do timbre da laringal. 

A laringal non colorea o /i/. O que se quere notar có dobre /i/ é que dita vogal se reparte 

en dúas sílabas (o que se chama glide). 

Con frecuencia este termo relacionouse co gr. θύλλον < *b
h
ol-io- “folla”. Driessen (apud 

De Vaan 2008: 230) establece unha conexión coa raíz *d
h
lH- “brotar”, “flor”. A cor da 

laringal poderíase determinar a partires do gr. ϑαλεπόρ, aínda que a formación do termo 

grego pode ser recente e a partires da raíz *ϑαλύ-. 

Esta raíz contén o sufixo derivativo *-io / *-i o, neste caso reconstrúese tamén coa súa 

variante alofónica *-i(i )o. Para algúns estudosos este sufixo non é analizable, mentres que 

outros sospeitan que a súa orixe estea nun antigo locativo, trataríase polo tanto do *-i do 

locativo tematizada. 

 

 *d
h
alh1-(i)    2- gr. ϑαλία f. “talo novo”, “festa” (Ilíada +). 

Pódese reconstruír o /a/ da raíz mediante unha laringal: *d
h
h2-l-. Neste caso reconstrúese 

a raíz cun grao cero, pois o grao pleno está no sufixo de feminino. 
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*-d
h
h1-í- véd. -dhí- “nube”, “mar”. 

av.r. gaoi-δi- “caldeiro para o leite”. 

?lat. orbis m. “círculo”, “órbita circular”, “superficie da terra” (Catón, 

Lucrecio +). 

Na proposta anterior, é dicir, a do NIL a laringal non afecta ó /i/. A etimoloxía do termo 

latino orbis foi moi discutida. Segundo Klingenschmitt (apud De Vaan 2008: 433) a 

reconstrución total do termo sería: *h2(o)r-d
h
h1-í-, interpretándoo como “o lugar onde se 

unen os radios dunha roda”. Pero esta proposta non tivo demasiada acollida.  

A reconstrución que Adams propón para o termo toc. yerpe <*h3érb
h
-o-, pódese aplicar 

perfectamente ó latín: *h3érb
h
-i- >orbis. Algo semellante postula Driessen, di que se trata 

dun nome raíz *h1ŏrb
h
-(i)- (con abreviación por lei de Osthoff), ou *h1orb

h
-i-, cun /i/ 

radical, e se a vogal longa do toc. fose secundaria. O toc. B yerpe explícao cun grao /e/ 

alargado < *h1ērb
h
-, por cuestións de nivelación paradigmática. 

Weiss propón tamén a reconstrución *h3orb
h
-i-, dunha raíz verbal *h3erb

h
- “xirar”, “dar 

voltas”. Vemos aquí o caso de alternancia cualitativa, é dicir, alternancia entre o grao /o/ 

que está presente normalmente nos nomes, e o grao /e/ empregado nos verbos.  

Podemos ver como as reconstrucións vacilan entre unha primeira sílaba *h2o- / *h3e-. 

Resulta interesante a explicación que Weiss dá para urbs, -is, di que se trata dun 

desarrollo de dita raíz, unha variante dialectal de orbis; urbs < *u (o)rb
h
-i-, dunha raíz 

*u erb
h
-. 

A forma latina orbitae e a umbra urfeta poden proceder da forma proto-itálica *orfi/etā-, 

con restauración da segunda sílaba do umbro. Weis analiza esta forma como unha raíz 

orixinaria en -t: *orfi-t-, que derivou dunha raíz en /i/: *orb
h
-i-, forma da que, 

perfectamente, pode vir orbis. 

No védico o /h/ que aparece é o resultado da aspiración da dental. Tamén tivo lugar no 

latín o paso de *d
h 

> b, o paso da dental aspirada a labial sonora ten lugar cando esta se 

atopa en interior de palabra. 

 

*-d
h
(h1)-ó- véd. -dhá- “por”, “procurar”, “obter”, en sa d  - “unión”, “reunión”, 

“fusión”. 

?gr. ἀγα-ϑόρ “bo”, “de boa calidade”, “nobre” (Ilíada +). 

lat. -dus, -bus en foedus, -a, -um “feo”, “sucio”, “funesto”, foedus -eris n. 

“tratado”, “alianza” (Plauto +), acerbus (Plauto,Catón +). 

Vacílase entre considerar esta forma como indoeuropea ou coma un préstamo do 

semítico. 

A laringal non se reconstrúe para esta raíz con total seguridade. En ningún dos exemplos 

propostos é necesaria a súa reconstrución, pois, seguramente, xa tiña desaparecido antes 

do paso ó grego e ó latín. 

A etimoloxía do termo grego foi bastante discutida, Beekes 2010: 7 considera esta forma 

como pertencente ó substrato europeo, Pinault (apud Beekes 2010: 7) considéraa unha 

forma indoeuropea e faina derivar de *m     2-d
h
(h1)-ó-, aínda que considera que o 

sufixo -d
h
o- é raro. Este termo presenta algunhas variantes como ἀκαϑόν, σάζιορ, se estas 

variantes son fiables, este termo podería ser pre-grego. 

O termo tamén se podería explicar como composto cun prefixo aumentativo ἀγα- e -ϑόρ 

(DELG 1968: 6). 

 O gr. ἀγα- < *m     2- > lat. mag-is, P. Schrijver di que “ma” podería ser o reflexo regular 

de *m  ante oclusiva sonora mais consonante: lat. ingens < *m    2-ént-. 

 

?*d
h
oh1-    2- gr. ϑυή f. (Ilíada, Odisea), át. ϑυά (inscrición), ϑυιιή, ϑυφή (Arquíloco, 

inscrición xónica)“castigo”, “pena”, “agravio”. 
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A laringal alonga, pero non colorea a vogal que lle precede. Nun principio púidose crer 

que en indoeuropeo so existía unha vogal básica /e/, pero a cantidade de datos estudados 

permiten rexeitar esta proposta. Así, no caso da vogal /o/, non hai necesidade de 

remontala en todas as reconstrucións a unha laringal *h3. 

No xónico e no ático a semiconsoante desaparece por atoparse entre vogais. Mentres que 

nas últimas dúas formas se conserva, incluso nunha delas vemos, de novo, o fenómeno do 

glide, ese é o motivo polo cal non desapareceu entre vogais (cf. xen. gr. en  -oio [-oiio]   

*-osi o). 

Trátase, para moitos, dunha formación en -ιά que deriva, con frecuencia, da forma verbal 

ηίϑεμι < *d
h
eh1- “por”, “colocar”, unha posible tradución sería “o castigo establecido”, 

pero con grado /o/ na raíz do substantivo. Algúns tachan de simplista esta solución. 

 

*-    1-ó- av.r. āsna- “conxénito”. 

gr. νεο-γνόρ < γίγνομαι “recén nacido” (himno a Ceres, himno a Mercurio, 

Esiquio, Eurípides +). 

frix. οςεγνῷ (ςιῷ) < *ouegno- < *su e-gh1-o- “que se creou a si mesmo”. 

lat. -gnus < gigno, en prīvi- “fillastro”, mali-“malvado”, beni-, “benigno”. 

célt. *-gno- en gal. dat. sg. certio-gnu “primoxénito”. 

gót. niuklahs “menor de idade”, “inmaturo”. 

A laringal desaparece tras soante e precedendo a unha vogal. Esta raíz mostra que as 

soantes son máis abertas cas laringais. 

O termo latino malī nus foi creado coma un antónimo de benī nus, cun sentido 

orixinario de “pouco xeneroso”, non co sentido posterior de “cruel”. Para o termo 

prīvī nus, Nussbaum (apud De Vaan 2008: 261) reconstrúe *preiu -gno- “nacido por 

separado”, que evolucionou semanticamente a fillastro. A evolución a -ignus, no lugar de 

a -ognus, explícaa por unha analoxía con bigno- “xemelgo”. 

É discutida a procedencia do termo latino apru-gnus “propio do xabalí” (Plauto), Pokorny 

e Bader (apud NIL: 114) propoñen un primeiro elemento aper-: < *apro-  n-o- “xabalí”. 

Pola contra, Leumann e o Oxford Latin dictionary (apud NIL: 114) desvotan esta 

posibilidade reconstruíndo aper + -ugnus (cf. lat. capr  inus “veado”). Ernout e Meillet  

(apud NIL: 114) din que non se trata dunha palabra composta, senón dunha derivación a 

partires dun substantivo de tema en velar ó que se lle engade un sufixo -no: salix + no- > 

salig-nus, non sali-gnus. 

 *   -    1-o-  ?[gr. ἴγγια ]· εῖρ. Πάθιοι (glosa Hesiquio). 

[lat. singulus] (Plauto, Catón) “único”, “un por un”. 

No grego produciuse a apertura do /e/ que pasa a /i/ diante de nasal, e disimilación, coa 

perda do /n/, en *sem  no-. Na glosa aparece acompañado dun numeral en masculino, 

pero no LIPP (apud NIL: 145 ) dísenos que antes ía acompañado dun abstracto, 

“unidade”, ou cun adxectivo feminino, “unha”. 

No caso do latín, a forma en singular singulus non aparece empregada máis que en Plauto 

e Catón, pois expresa unha unidade entre unha multitude, polo que, normalmente, se 

emprega en plural. O enunciado deste adxectivo é sin ulī, -ae, -a. Temos derivados como 

sin ulārius “separado” (Plauto), sin ulāris “singular”, “único” (Varrón), sin illātim “un 

por un” (Plauto). 

O NIL: 145 recolle a postura de Meiser. Este propón que a raíz debeu contar cunha 

partícula distributiva *-g
h
- (cf. gr. δίσα) , que sería sufixada máis tarde con *-lo-. A 

reconstrución indoeuropea que propón é: *s(e)m-g
h
- > PIt. *sem-g-(lo-). Rexeita, polo 

tanto, a reconstrución tradicional que relaciona este termo cá raíz verbal *  en 1-. 
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*    1-      - gr. ὁμό-γν-ιορ “da mesma raza”, “protetor da familia” (Sófocles, Eurípides 

+). 

irl.a. NP Cunníne. 

gal. NP -gnio- en Tessignius. 

Trátase, no grego, dun nome composto por o sufixo derivativo [-(i)i o] e o verbo γίγνομαι.  

 

*-    h1-t- gr. ἴγνεηερ < *ἔν-γνε-η-ερ pl. “indíxena” (Esquilo, Demóstenes, Hesiquio), 

“nome dun vello habitante de Rodas” (Simias). 

Trátase dun composto de ἐν máis a raíz *  en 1- > γίγνομαι, máis un sufixo -η-. 

O centro silábico é a soante, o ε é o resultado da vocalización da soante nunha vogal de 

timbre /a/ (ᾱ > ε), alargada pola laringal. 

 

*     1-es- véd. jánas- “xénero”, “familia”. 

gr. γένορ n. “orixe”, “nacemento”, “raza”, “familia” (Ilíada +), en 

composición εὐ-γενήρ “nobre”, “ben nacido” (Esiquio, Eurípides, Sófocles 

+), “xeneroso”, διο-γενήρ “nacido do Xúpiter”, “divino” (Ilíada +). 

mic. NP -ke-ne en e-ke-ne. 

lat. genus, -eris n. “familia”, “xeración” (Nevio, Ennio +), lat.a. inf. genere 

“procrear”, “dar a luz”.  

 O que temos no grego é unha  apofonía no nom., voc. e acus. sg. neutro dos nomes da 

terceira declinación en -s. No latín tamén se produciu un peche na articulación do /e/ 

final. 

 

*     1-es-eh2- gr. γενεά, xón. -ή f. “nacemento”, “lugar ou data de nacemento”, 

“raza” (Ilíada +). 

De novo a laringal desapareceu despois da soante. A sigma caeu por atoparse en posición 

intervocálica, e o ᾱ é o resultado da laringal *eh2. 

 

*     1-o/eh2- ?lat. -genus en capri- “caprino”, “nado dunha cabra” (Pacuvio +), 

primi- “primitivo”, “primixenio” (Lucrecio +). 

 gal. Reitugenus, Litugenus. 

célt. *-gena- en gal. NP Litugena, Ogam inigena. 

Vid. Supra. 

 

 *     1-éh2- gr. γονή f. “xeración”, “procreación”, “parto”, “fillo” (Ilíada +). 

Vid supra. 

 

 *     1-   - lat. in-genuus “nativo”, “natural”, “indíxena” (Plauto +). 

Desaparece de novo a laringal. Estamos ante un composto cun prefixo in- “en” mais 

genus “nado en”. O /u/ final é o resultado do peche do /o/ orixinario en sílaba final. 

 

*(-)     1etó- lat. genitus PPP de gigno “xerado”, “xestado”, “dado a luz” (Acio +). 

Adxectivo verbal en -to. O /e/ en sílaba interior aberta péchase en /i/, e o /o/ do sufixo 

pecha en /u/. 

 

*     1-eteh2-  gr. ND γενεηή f. “nacemento” (Ilíada +). 

lat. ND Genita Māna “deusa do parto” (hapax en Plinio). 

osc. dat. sg. genetaí “filla?” en ND Deívaí Genetaí. 

 A evolución da laringal do sufixo de feminino é a normal: gr. *eh2 > ᾱ > xón. ε; lat. ā. 
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*(-)g
h
ost(h2)i- lat. hostis, -is m. “estranxeiro”, “inimigo de guerra” (Lei das XII 

Tablas, Nevio +), en composición hospes, -pitum xen. pl. 

“hóspede”, “viaxeiro” (Ennio, Plauto +). 

xerm. *gasti-  “hóspede”, “invitado”en gót. gasts, nór.a. gestr, 

ingl.a. giest, s.a., a.a.a. gast “hóspede”. 

Na reconstrución proposta polo NIL a postulación da laringal non é necesaria para o 

termo latino. 

Segundo De Vaan 2008: 291, “invitado” podería derivar da raíz *g
(u ) 

es- (mellor neste 

caso de *g
h
es-) “comer”, “devorar”, do sánscr. ghas-. Ademais o sufixo -ti- non é o 

normal nun nomen agentis, pois non ten o grado /o/, como é o habitual. 

Heidermanns (apud De Vaan 2008: 291), pola súa banda, propón a seguinte 

reconstrución: *g
h
osth2i- “estar apartado”, da raíz *g

h
e/o- “este”, e *sth2- “estar de pé”. 

Esta proposta, como ben di Michiel de Vaan, tanto semántica como foneticamente, non se 

lle pode facer ningún tipo de obxección, pero non se atopan paralelos noutras linguas 

históricas onde o primeiro elemento do composto sexa unha raíz pronominal. 

Vine retoma a idea de que hostis deriva da raíz *  
h
es- “tomar”, “dar en cambio”, ó igual 

que hostus (cf. De Vaan, 2008: 291). Segundo Vine podería tratarse dun adxectivo 

formado sobre un nome abstracto como “cambio” ou algo similar. 

Hospes, -itis (vid. supra), é un composto de hostis máis a raíz de potis. Esta raíz parece 

confirmarse en impos ou compos, trataríase, entón, dunha raíz en consonante, no entanto, 

compotīre, deixa ver que, sería unha raíz de tema en -i. 

Nomes derivados como: hosticus “de inimigo, adversario”,  ostīlis “do inimigo”, 

“hostil”, hostificus < hostis + facio “inimigo”, “hostil”, “funesto”. 

 

*-g
  
h2-u- gr. en ππέζ-βςρ (Píndaro +), ππεῖ-γςρ (inscrición dórica) “vello”, “ancián”, 

“respectable”. 

lit. en  mo-gùs, - a s “persoa”, “ser humano”. 

Esta reconstrución inclúe unha laringal, que nin colorea nin alonga a vogal que lle segue, 

Existe unha especie de “panlaringalismo”, é dicir, facer derivar as vogais sempre de 

laringais. 

Resulta atractiva a forma ππεῖγςρ. O dialecto dórico e o grego moderno contan con varias 

formas que presentan unha γ no lugar dunha β, ademais dunha sílaba inicial diferente: 

cret. ππεῖγςρ, ππείγιζηορ, comparativo ππείγυν, tamén  ππει-εύυ, de onde -εςηάρ, -ήφα, -

εία; tamén locr. ππείγα (f.) “dereito de ancianidade”, “dignidade”; ππεζγεςηάρ, ππεγγ-; 

máis tarde ππήγιζηορ con -ιζηεύυ (Cos); ππεζγέα = ππεζβεία (Argos);  ππιζγε(ι)ερ 

(Boecio), poida que se trate dun itacismo de ππειρ-. 

Beekes 2010: 1231 reconstrúe *pres-g
u 
eu-, *preis-g

u 
eu-. 

Semella que a base común a todas estas formas é ππεζγ-, con /z/, así o fai evidenciar a 

forma délfica ππεδβεςηάρ. Os diferentes desenvolvementos fonéticos que experimentou 

esta base son moi debatidos e certamente non se pode concretar nada con detalle. 

Segundo Beekes, a vacilación entre β e γ podería sinalar que en orixe houbo unha 

labiovelar sonora *g
u 
. O primeiro elemento do composto é para de este autor unha 

palabra invariable, un adverbio (ππέρ “en fronte”, cf. ππόρ). Pero a orixe do segundo é 

debatida. Hai quen o compara co sánscr. puro-gavá- “guía”, “caudillo”, onde o segundo 

termo deriva da raíz *g
u 
eu- “ir” (unha variante de *g

u
em-), sendo o seu significado 

orixinario “o que marcha diante”. A conexión que se pode establecer coa raíz de tame en 

-u do arm. é moi atractiva: erēcʻ, xen. ericʻ-u “maior”, “anciá”, “sacerdote”.  Pode 

derivar da raíz *preisg
u 
u-, a cal, en moitas ocasións, se conecta co lat. prīscus “arcaico”, 

“antigo”, “vello”, “venerable”. Tamén se pode pensar que ππειζ- ten a mesma orixe co 

lat. *prīs, que atopamos en prīmus < *pris-mo- e en prīs-tinus. 
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?* g
  
ih3-o- gr. βίορ m. “vida”, “existencia” (Odisea +). 

A laringal no alonga a vogal que lle precede por atopárense en grupo silábico distinto:     

* g
u 
i#h3-o-. En moitas das linguas históricas a laringal deu lugar a un /ī/: av. jī-ti-, esl. a. 

 i-tъ, lat. vīta, osc. bíitam (acus.); ou co sufixo -uo-: sánscr. jīva-, esl. a.  ivъ, lat. vīvus; 

os presentes temáticos derivan deste adxectivo: sánscr. jī vati, esl. a.  iv , lat. vīvō. grego. 

Non atopamos ningunha forma con ī no grego. 

 

?* g
  
ih3-oto/eh2- gr. βίοηορ m. “vida”, “modo de vida” (Ilíada +), βιοηή f. “vida”, 

“subsistencia” (Odisea +). 

Temos a mesma raíz que no caso anterior, pero cun sufixo distinto. 

Con grao pleno na raíz temos: *g
u 
i e 3- > δυή f. “vida “, “duración da vida”, δῴον n. “ser 

viviente”, “animal”.   

 

?*Hō -ó- gr. ὠμόρ, -ή, -όν “cru”, “non cocido”, “duro”, “cruel” (Ilíada +). 

No NIL reconstrúese unha laringal inicial indeterminada, pero non é a causante do 

alongamento da vogal que lle segue. Beekes 2010: 1680 postula a seguinte raíz: 

*HeHmo-, a segunda laringal sería a responsable do alongamento da vogal. 

Cos datos que nos proporcionan o sánscr. ām - e o arm. hum < * ōmó-, Beekes reconstrúe 

* h3eHmos ou *h2eh3mos.  

 

*-h1ēd- véd. -ád- en madhv- “comida agradable, havir- “disfrutar da comida do 

sacrificio”. 

lat.  ērēs, -ēdis m. (f.), acus. sg.  ērem (Nevio +), dat. sg. heredei 

“herdeiro” (CIL 
2
I 585.67,68) 

Trátase da raíz do verbo “comer”, pero non todos reconstrúen unha laringal, senón que 

tamén*ed-. A laringal *h1-  non colorea a vogal. 

No termo latino, moitos estudosos, como Schrijver 1991: 122, 139 ven un composto de 

*  
h
eh1ro- e a raíz *h1ed- “comer”. Aínda que a outros moitos non lle convence esta 

proposta. 

Nussbaum (apud De Vaan 2008: 283) explica  ērēd- como unha substantivación en       

*-o / ed- do adxectivo *   
h
eh1ro- “neglixente”, “abandonado”, “ruinoso”, idéntico ó gr. 

σῆπορ. 

 

*-h1 d-  - [gr. εἶδαπ, -αηορ n.] < *ἔδϝαπ, -αηορ “comida” (Ilíada +), ἔδαπ  βπῶμα 

(Hesiquio).  

Pódese comparar co sánscr. vy-advar-á “roedor” e a rādvan- “acción de comer” (agr-ad-

van-). 

En Homero atopamos a forma ἥδαπ, por analoxía, seguramente, con ἥπαπ. A soante 

desenrola unha vogal de timbre /a/ e mantense. 

 

*h1ed-on- lat. edō, -ōnis m. “lambón”, “que come moito” (hapax en Varrón). 

O termo é un derivado do verbo edō, ēsse “comer”. 

 

?*h1ed-u-ro- [gr. ὀδύπομαι] “queixarse”, “lamentarse” (Ilíada +). 

Beekes 2010: 1048 propón *h3d-ur-, un tema en -r. A reconstrución anterior recolle a 

postura de Schindler (apud NIL: 214) que di que se trata dun verbo denominativo, a 

partires do adxectivo en -ro- ou -uro-. 

Este tema en -r alterna cun tema en -n, que o atopamos en ὀδύνε  “pena” (Ilíada), eol. 

acus. pl. ἐδύναρ  (Gregorio de Corinto) < *h1ed-un-eh2-. 
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*h1ed-tu- véd. inf. áttave “consumir”. 

lat. sup. ēsum (essum Plauto), esu (M. Cornelio Fronto) “comer”. 

lit. sup. ḗstų, let. sup.  stu “comer”. 

O /ē/ do lat. débese á lei de Lachmanns (nas secuencias *edt- (> ēss-) e *eds-); lat. ellum 

< *edlo-, ēsca < *ed-sk-a/*h1ēd-s-keh2- > lit.  sk  “comida”, “apetito”. Acontece o 

mesmo no participio de pasado pasivo *h1ed-to- > lat. ēsus. 

Na forma indoeuropea non hai necesidade de reconstruir unha vogal longa. No lit. actuou 

a lei de Winter. 

 

*h1ēd-es- lat. inf. ēsse “comer” (Nevio +). 

Meiser propón: ēsse < *h1ed-se < *h1ed-si. Parece que a desinencia de infinitivo activo 

remonta a unha desinencia de locativo de tema en -s. Temos, entón, a seguinte evolución: 

-si > -se > -re. Esta hipótese susténtase no testemuño de esse e velle (*vel-se), no 

infinitivo de perfecto activo en -is-se, e no paralelismo con indio antigo  ivasē. 

No canto de ēsse, tamén se atopa a forma ēdēre. 

 

*h1 d-   - véd. -ádya- en havir- “consumir”. 

?lat. pran-dium n. “almorzo” (Plauto +). 

No latín temos unha palabra composta cun primeiro elemento *prh3-mo- “primeiro” > 

prus. a. pirmas, lit. pìrmas, gót. fruma, e a raíz do verbo edō (*h1ed / *ed-), máis un 

sufixo derivativo - i o: *prāmo-ed-io- > prandium “primeira comida”. Esta é a proposta de 

De Vaan 2008: 486. LIPP (apud NIL: 218) di que o primeiro elemento *pr  2-m  procede 

do preverbio *pr  2o “diante de”, “ó principio”. 

 

*-h1  -ó- gr. πεδόρ < *ped-h1i -ó- “pedreste”, “que vai a pé” (Ilíada +). 

A laringal non alonga o /i/ por precedela. Dental mais iode dá como resultado unha δ. 

A reconstrución *ped-h1i -ó- que atopamos no NIL, inclúe a laringal, mentres que a 

proposta de Beekes 2010: 1161 non: *ped- i -ó-. , Coa excepción do acento, este termo é 

formalmente idéntico ó que temos no sánscr. pád-ya-. 

 

*-h1i-t-  véd. -it- en prātarítvan “a mañá que chega”. 

lat. -it- en comes, -itis m. / (f.) “compañeiro”, “socio”,“aliado” (Plauto +); 

pedes, -itis m. “peatón”, “o que vai a pé”, “soldado de infantería” (Plauto, 

Catón +). 

A laringal non alonga o vocal por precedela. Trátase dun composto (no caso do latín, 

com- e ped-), máis a raíz do verbo “ir” ampliada cun sufixo indoeuropeo *-t-. No nom. 

sg. -et- substitúe a -it-, por analoxía cos nomes da terceira declinación de tema en -t: 

aurifex (< *-fak-s), aurificis, así pedes, peditis. 

 

*(-)h1i-t-   - véd. -ítya- en pratítya- “ir cara alguén”, prétya- “morto”, “no outro 

mundo”, “despois da vida”. 

lat. -itium en comitium n. “comicio” (Lei das XII Táboas, Plauto +), con 

ex- “ruina”, “pérdida” (Ennio +), in- “principio”, “comezo” (Terencio +). 

Temos o mesmo composto que no caso anterior, so que se lle engadiu o sufixo derivativo 

-i o. Outro derivados de comes son: comitiālis “relativo ós comicios” (Plauto), comitārī 

“acompañar” (Lucrecio), comitiātus “asemblea do pobo nos comicios” (Lei das XII 

Táboas). 
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*h1i-ter/n- hit. itar “camiño” (hapax). 

[lat. iter, itineris] n. “camiño”, lat.a. nom. acus. sg. itiner (Ennio), xen. sg. 

iteris (Nevio), ablt. sg. itere (Acio). 

toc. A ytār < *h1-tōr (semella seguir  un colectivo en *-ōr). 

De Vaan 2008: 311 reconstrúe *h1éi-tr, é dicir, un grao pleno na raíz para os casos rectos, 

e para o xen. sg. * h1i-tén-s,  e o loc. sg. h1i-tén un grao cero na raíz. É dicir, estaríamos 

ante un neutro proterodinámico. O nom. sg. en -er parece indicar *ēr. Esta forma xunto 

co lat. */aser/ “sangue” -se esta é a reconstrución correcta-, poderían ser as únicas formas 

en -er de raíz en r / n. 

Poderíase pensar que o nom., acus. sg. iter substituíu moi cedo a *itur < *itor << *h1 i-tr . 

Klingenschmitt e Meiser (apud De Vaan 2008: 311) dixeron que a única forma posible 

para un nome neutro era un nom. sg. *h1i-tḗr e un xen. sg. *h1-tn-és. Meiser apunta que o 

que serviu de base para o xenitivo itin- eris foi o loc. sg. *h1i-tén. O /e/ do nom. e acus. 

(iter) podería ser analóxico co /e/ de -en-. Schrijver 1991: 74, pola súa banda, reconstrúe 

*h1i-tr . 

Willi (apud De Vaan 2010: 311) apunta que -neris procede dos nomes neutros abstractos 

en -nus, -neris como facinus, facinoris “ feito”, “crime”. En opinión de De Vaan, aínda 

non se atopou ningún modelo que encaixara á perfección, pero esta explicación parece ser 

a mellor dada ata o momento. 

Leumann (apud NIL: 225) propón que as variantes itiner (nom. acus. sg), iteris (xen. sg) 

se deben a unha contaminación co xen.sg. itineris. Meiser (apud NIL: 225) explica itiner 

a partires do loc. sg. *h1-tén + -er. 

 

* h1   -tor- véd. étar- “que camiña”, “camiñante” 

lat. praetor, -ōris m. “pretor”, “o que marcha á cabeza” (Lei das XII 

Táboas, Nevio, Plauto +), lat.a. praitor (CIL I.2
2
 41, 1513). 

A laringal non alonga a vogal que lle segue. Na raíz hai grao pleno, e conta cun sufixo -

tor de nomen agentis. 

No lat. a vemos que aínda non se produciu o paso do antigo ditongo ai > ae.  

 

*(-)h1i-tu- lat. itus, - s m. “ir”, “marchar” (Cicerón, Lucrecio +), en composición con 

ad-: aditus “aproximarse”, “chegar”, “alcanzar” (Plauto +), abitus “saída”, 

“partida” (Plauto +), ambitus “movemento circular” (Varrón +), 

circu(m)itus “acción de dala volta, marcha circular” (Varrón +); supino 

itum, it . 

A laringal non alonga a vogal. Estamos ante un grao cero na raíz. 

 

* h1   -tu- véd. svaítu- “con marcha propia”, inf. étum, étave “ir”, “camiñar”. 

 lat. simīt  “simultáneo”, “ó mesmo tempo” (Plauto +). 

Temos a mesma raíz ca no caso anterior, pero con alternancia cuantitativa na raíz, pois 

neste caso temos un grao pleno. 

 

*(-)h1i-tó- véd. -itá- en ud- “andar sobre”, su- “andar ben”. 

av.r. -ita- en du - “dificilmente accesible”, “dificultade”, “perigo”. 

gr. -ιηόρ en ἁμαξιηόρ < εἶμι + sufixo -ηο-, adx. “transitable para os carros”, 

“frecuentado polos carros” (Píndaro, Xenofonte), m. “camiño” (Ilíada). 

lat. PPP itus “ir”, “camiñar” (Ovidio, Tácito). 

A laringal non alonga a vogal. Temos un grao cero na raíz. 
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*   -h1i-tó- i.a. vīt - “pasado”. 

lat. *-ito- a patires de vītāre de vītō “evitar” (Plauto +). 

xerm. *wīda- “agora” en nór.a. víðr, ingl.a., fris.a., sax.a. wīd, a.a.a. wīt. 

De Vaan 2008: 684 propón a seguinte reconstrución: *u ih1-tó-. A cantidade larga do /i/ 

ven dada pola laringal que ó desaparecer alarga a vocal que lle precede. No entanto, 

Walde  (apud De Vaan 2008: 684) asume *u i-itō-. Di que *u i-   *du i i é un preverbio co 

significado de “aparte”. 

Formalmente é posible establecer unha conexión con invītus < *n- u i -to- “de mala 

gana”, “obrigado”. O que se quere sinalar establecendo esta conexión é que o *u i - 

estaría escondendo unha segunda persoa de singular do verbo volo: vīs “queres”.  

 

*h1   -to- gr. οἶηορ m. “sorte”, “destino” (Ilíada +). 

irl.m. oeth “xuramento”. 

xerm. *ai  a- “xuramento” en gót. aiÞs, nór.a. eiðr, ingl.a. āð, fris.a. ēt , 

sax.a. ēd, a.a.a. eid. 

Algúns estudosos móstranse escépticos ante esta reconstrución para o xerm. e o célt. pola 

discrepancia semántica. 

A laringal nesa posición non causa ningunha alteración. O gr. οἶηορ pode derivar da raíz 

de εἶμι “ir”: * h1oi -to-, esta proposta é formalmente posible. 

Beekes 2010: 1063 propón unha laringal *h2: *h2oi -to-, a laringal *h2 non alarga nin 

colorea a vogal /o/. 

Bartholomae (apud Beekes 2010: 1063) propuxo identificar o av. aēta- < *h2ei “castigo”, 

“culpa” co gr. οἶηορ, baixo un significado orixinal de “parte”, “participación”, non 

podéndose separar de αἶζα “parte igual”, αἶηιορ “autor”, “causante”, etc., o que podería 

reflectir un ablaut *h2ei / *h2oi. Entón o gr. οἶηορ derivaría de *h2oi-to- co significado 

orixinal de “o que foi concedido”; semanticamente esta proposta é moi convincente. 

 

*h1     -o- véd.   va- “cabalo”. 

Mitanni NP  i-ri-da-a -u a (*prīta-a va-). 

av.r. aspa- “cabalo”, av.a. NP  i tāspa-. 

[gr. ἵππορ] m., f. “cabalo” (Ilíada +), colectivo, f. “equitación” (Heródoto); 

[ίκκορ] m. “cabalo” (Etymologicum Magnum), NP Ἴκκορ (macedonio, 

tarentino, de epidauro). 

mic. i-qo “cabalo”. 

lat. equus m. “cabalo” (Livio Andronico +). 

vén. acus. sg. ekvon “cabalo”. 

Todos os estudosos parecen apuntar a unha mesma reconstrución: *h1 k u -o-. Kloekhorst 

(apud Beekes 2010: 598) postulou que as formas anatolias (luv. a u-, lic. esb-) sinalan un 

nome atemático: *h1 k u -, e que esta forma se debeu tematizar no indoeuropeo   

(*h1 k u -o-), despois da separación do anatolio. A partir desta forma o resultado grego 

esperado sería *ἔππορ, pero non é así, a forma histórica do grego presenta un vocalismo ἰ, 

para o que se postula unha orixe micénica. Outro problema da forma grega é a aspiración 

inicial. Hai quen intenta relacionar o termo grego con ὠκύρ “rápido”, “veloz”. 

A presenza dun /i/ na forma grega pódese explicar seguindo a proposta que recolle 

Hackstein 2012: 110-112. Neste caso dito autor postularía a existencia dun grao cero 

(*h1k u -o-). El propón que neste constexto onde á laringal lle seguen dúas consoantes se 

produciu o desenvolvemento dun schwa secundum que é o que en grego deu orixe a ese 

timbre /i/. Esta explicación permite solucionar numerosos problemas reconstructivos, por 

exemplo, na problemática aparición dun /a/ no latín acando temos unha laringal *h1-. 
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Os compostos co termo grego son moi abundantes; temos, por exemplo ba uvrī is: λεύκ-

ιππορ “cabalo branco”, persoa que manda: ἱππό-δαμ-ορ “domador de cabalos”, compostos 

determinativos: ἱππο-ηοξόηερ “arqueiro montado a cabalo”, compostos nos que o segundo 

elemento se transformou: ἱππο-πόηαμορ < ἵππορ ποηάμιορ “cabalo de río”, “hipopótamo”, 

ἵππ-αγπορ < ἵππορ ἄγπιορ “cabalo do campo”, “cabalo salvaxe”. 

Derivados como: *h1ek u -(i)i o- > véd.   viya-,   vya- “dende o cabalo”, “consistindo en 

cabalos”, n. “manada de cabalos”, ásviyá- n. “manda de cabalos”; gr. ἵππιορ, -ον, e -α, -ον 

“cabalar”, “hípico” (Píndaro, Alceo); mic. i-qi-ja “carro”. 

Tamén no latín temos derivados de equus: equa “egua” (Plauto), eculeus “poldro” 

(Varrón), equāria “manda de cabalos” (Varrón), equitātus “cabalería” (Catón). 

 

*h1  -  -et- [lat. ariēs, -etis] m. “carneiro” (Plauto, Ennio +). 

umbr. acus. sg. erietu “carneiro”. 

O /a/ do latín pode deberse á influencia de termos como caper “macho caprino” ou aper 

“xabaril”. 

De Vaan 2008: 54 reconstrúe *h1r-i -(e)t-. Explica que *ariet- debeu dar *arīt, por 

apofonía, e que a secuencia -iet- debe provir de *iēt, ou dunha introdución analóxica de 

formas que conteñen *-iēt-. O nom. sg. do latín analízase normalmente como ariess, pero 

os escasos exemplos fiables de -ss atopámolos en Plauto (es /ess/ “es”; mīles /mīless 

“soldado”). Pero o grupo -ss moi pronto se abreviou e xa en Ennio atopamos es e mīles. 

No latín clásico seguiu sendo longa a última sílaba do nom. sg. (ariēs), pero explícase 

polo /e/ que se analizaba como longa. Pénsase que o paradigma orixinario alternaba entre 

*ar- e *er-. A forma itálica podería entón proceder da raíz *h1er-, pero é difícil 

reconstruír unha correspondencia completa. 

Schrijver 1991: 66 di que o vocalismo /a/ do termo latino, é unha desas formas con /a/ 

que non teñen unha explicación. Hai moitas teorías que intentaron explicar este 

vocalismo, por exemplo, pensábase que un antigo vocalismo /e/ ou /o/ daba no latín un 

/a/, antes do desenvolvemento  do acento indoeuropeo. 

 

*h1er-i-b
h
o- gr. ἔπιθορ “cabrito” (Ilíada +), en pl. nome dunha constelación de estrelas 

(Demócrito, Teócrito). 

A mesma raíz ca nos caso anterior, pero cun sufixo diferente. 

 

?*h1es-tu- gr. ἀπεζηύρ   ἀ ποσώπεζιρ “ausencia” (só en Hesiquio). 

A laringal non alonga nin colorea a vogal que lle segue. Explícase este termo como 

*h1es- mais un sufixo de nomen actionis. 

 

*h1órs-o- hit. ārra- “traseiro”. 

gr. ὄππορ m. “oso sacro” (Aristófanes +), en composición ὀπποπύγιον n. 

“extremidade da columna vertebral” (Aristóteles), xón. ὀπζοπύγιον 

“rabo”, “cola” (inscrición), παλίνοπζορ “que se lanza cara atrás”       

(Ilíada +). 

mic. wo-no-qo-so m., nome dun boi. 

xerm. *arsa- “traseiro”en nór.a. ars, ingl.a. ears, fris.a. ers, a.a.a., sax.a.    

ars(-belli). 

A laringal non alonga a vogal que lle segue. O grupo *-rs- mantívose no grego cando o 

acento o precedía (no ático pasou a -rr-). Así, no xónico mantívose o grupo *-rs-: 

ὀπζοπύγιον (cf. ὀπζοϑύπε). Cando o /s/ cae prοdúcese un alargamento compensatorio 

(cf. *h1ors-éh2- > gr. οὐπά, xón. οὐπή). 
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Etimoloxicamente, trátase dunha vella expresión para “fondo”, “traseiro”, evitada pola 

épica por tratarse dunha expresión vulgar. 

Os testemuños das linguas históricas, por exemplo: a.a.a ars, ingl.m. arse, arm. or , 

apuntan a un indoeuropeo *Hors-o-, *Hors-i-. Mentres, o irl.a. err, mostra un vocalismo 

/e/: *h1ers-h2-, pero este vocalismo explícase coma un desenvolvemento secundario. 

Neste último caso, tamén se pode entender coma una alargamento dunha raíz en -s: *h3er-

(o)s- “elevación”, podendo, así, ter un parentesco con ὄπορ “montaña”. 

 

*h1    2-es-to-  lat. vāstus, -a, -um “deserto”, “despoblado” (Plauto +). 

xerm. *wōsta- “deserto” en fris.a. wōst “devastado”. 

A laringal ante a semiconsoante nunca a alonga. Mentres, a laringal *h2 colorea e alonga 

o /e/ que lle precede: eh2 > ā. 

De Vaan 2008: 655 reconstrúe *h1u (e)h2-sto-. A cantidade larga da vogal non está moi 

clara, Walde (apud De Vaan 2008: 656) postula vās-, Ernaut e Meillet vas- (apud De 

Vaan 2008: 656).  

Outros estudosos distinguen vastus “vasto”, “extenso”, “enorme”, de vāstus “deserto”, 

“despoboado”. Puhvel (apud  De Vaan 2008: 656) propón unha conexión co hit. wa ta-
i
 / 

wa t- “pecar”, “ofender”, que Kloekhorst reconstrúe como *u osth2/3- / * u sth2/3-. Aínda 

que Puhvel di que o significado do verbo hit. é “perder” e o derivado wa tai- “vacío”, os 

significados non están fixados de maneira convincente. 

 

*h1    H-es- véd. váras- “extensión”, “zona extensa”. 

[gr. εὖπορ]  “anchura” (Odisea +). 

A laringal non alonga a semiconsoante. A semiconsoante ó atoparse en inicio de palabra 

caeu e produciuse un alongamento compensatorio. A outra laringal da raíz non lle afecta 

á vogal que lle segue. 

 

*h2   -er-i gr. ἄπι- en ἄπιζηον n. “almorzo” (Ilíada +). 

xerm. *ai iri “temperá”, “antigamente”, en gót. air, nór.a. ár, ingl.a.  

ǣr, a.a.a. ērac er “espertar cedo”. 

A laringal colorea a vogal: *h2é > /a/. A semiconsoante i  desaparece ó estar en posición 

intervocálica e a vogal  /a/ mais o /e/ contráense > /ā/. 

O termo grego procede da contracción do locativo ἆπι (< *αἴεπ-ι) e o grado cero de ἐδ- 

“comer” máis o sufixo -ηο-. 

 

*h2    - [lat. axis] m. “eixo” (Catón +). 

lit. a  s “eixo”. 

let. ass, -s “eixo”. 

prus.a. assis “eixo”. 

A laringal colorea a vogal que lle segue: *h2e- > /a/. 

 

*h2(e)   -on- gr. ἄξυν m. “eixo” (Ilíada +). 

mic. nom. pl. a-ko-so-ne. 

A mesma raíz ca no caso anterior. Quíxose establecer unha relación entre este termo e o 

verbo ἄγυ, pero descártase totalmente. Pode ser que si teña que ver con ἅμαξα. 

 

*h2    -leh2- lat. āla f. “sobaco”, “hombreiro” (Plauto +). 

  xerm. *a slō “axila”, en ingl.a. eaxel, sax.a. ahsla, a.a.a. ahsla, ahsala. 

Derivado das raíces anteriores, cun sufixo /l/. 
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*h2eb-(e/o)l- gr. Ἀβίλλιονglosa de Hesiquio). 

Obsérvase un grao pleno /e/ a coloración da vogal /e/ pola laringal *h2, tendo como 

resultado unha vogal de timbre /a/. 

 

*(-)h2e  - véd. -áj- en pr tanáj- “que conduce, dirixe a batalla”. 

lat. -ax, -ex en *navex m. “temoneiro”,proporcionado por navigium n. 

“barco”, “nave” (Cicerón +), remex, -igis m. “remeiro” (Plauto, Catón +) 

de remigium n. “fila ou orde de remos”, “remos”, aureax m. “xinete”, 

“cocheiro” (hapax Paulo de Festo). 

?lat. ambā ēs, -um “volta”, “sinuosidade” (Plauto +). 

En ámbolos dous casos a laringal atópase en interior de palabra. No latín, o resultado do 

timbre vocálico vacila entre /a/ e /e/. Nalgúns exemplos vese o peche do /a/ en /e/, este 

fenómeno fonético é habitual no latín cando a vogal /a/ se atopa en sílaba final pechada. 

Aínda que, tamén, se mantén o timbre /a/ nalgunhas ocasións como en aureax, onde se 

mantén por disimilación coa vogal contigua. 

A consonante dobre do latín procede da unión do /g / máis un /s/ de nomintivo. 

 

*    -h2   -(t)- véd. -íj- en vaṇíj- “comerciante”. 

gr. (ϝ)άναξ, -κηορ, pl. ϝάνακερ m. “señor”, “soberano”, “rei” (Ilíada +), 

(ϝ)άναζζα f. < *wanak(t)-i a “señora”. 

mic. wa-na-ka, xen. sg. wa-na-ka-to “título de xefe laico ou relixioso. 

Leumann (apud NIL: 271) propón que o significado orixinario do termo grego era 

“protector”, “salvador”. 

A laringal non lle afecta á soante por atoparse en grupo silábico distinto. A laringal 

colorea a vogal que lle segue, resultando unha vogal de timbre /a/. A soante vocalizou 

nunha vogal /a/, pero non desapareceu como soe acontecer no grego. A ξ procede do 

encontro da gutural máis a silbante. O grupo -κη- que aparece no xen.sg. débese á que o 

caso oblicuo se forma sobre un tema en -t e a gutural por influxo da xorda perdeu a súa 

sonoridade pasando a κ. 

Descoñécese a etimoloxía deste termo, posiblemente se trate dun substrato. As formas 

vanaktei do frix.a. e ουανακταν do fris.r., fan pensar que se tratan de préstamos do grego. 

O termo resulta importante para saber se wa-na-s˚ procede dunha raíz en -kt- ou dunha 

raíz en -k-. É probable que as formas sen /t/ sexan máis recentes. 

Pódense destacar algúns antropónimos compostos de ἄναξ: Ἀναξαγόπαρ, Ἱππῶναξ. 

 

*-h2e  -ét- ?[mic. ra-wa-ke-ta], título do xefe militar. 

?[gr. λᾱγέηᾱρ] m. “xefe”, “condutor do pobo” (Píndaro, Sófocles, Esquilo). 

?lat. indĭges, -etis (-itis) m., epíteto dalgúns deuses (Virxilio, CIL X 5779). 

No latín dáse de novo o fenómeno da apofonía co paso do /a/ inicial, resultado da 

coloración e desaparición da laringal (*ind-ăges), a /ĭ/, por estar en sílaba aberta en 

interior de palabra, onde por regra xeral as vogais cérranse en /i/. No grego non hai 

ningunha complicación: a laringal colorea a vogal que lle segue e desaparece. 

Hai quen propón que o termo latino é un derivado en *-o/et- do composto *endo-ag-o- 

“traballo dentro da comunidade”. Así indi itāre sería un verbo denominativo co 

significado “estar necesitado dos deuses”. 

 

*h2   -on- gr. ἀγῶν,-ῶνορ m. “reunión, “asamblea” (Ilíada +). 

lat. agōn, -ōnis m. “loita”, “combate” (escolio, Estacio: Tebaida); ind-āgō, 

-inis (f.) “batida”, “trampa”. (Virxilio). 

A mesma raíz ca no caso anterior. 
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Derivados de *h2e  -on- son as formas latinas agōnium (n.); agōnia (f.) < 

*h2eĝ-on-i o e 2-. 

 

*h2(e)  -tér- [gr. -άκηεπ] en ἐπάκηεπ m. “cazador” (Ilíada, Odisea). 

A reconstrución da laringal débese á teoría de que o fonema /a/ non existía en 

indoeuropeo, de aí que, en inicio de palabra, en contadas ocasións, se reconstrúa dito 

fonema. Seguindo esta reconstrución, a laringal pode ser o núcleo silábico, sen 

necesidade de reconstruír a vogal básica /e/. A raíz, entón, tería grao cero, fronte o pleno 

do sufixo (do tipo nomen agentis), esta postura é respaldada pola teoría que defende a 

aparición dun schwa secundum neste contexto. O acento recae no sufixo, ó contrario que 

en gr. ἄκηυπ,-οπορ “guía”, “condutor”, “xefe”, “príncipe” < h2é  -tor- > lat. āctor, -ōris 

“condutor”, “guía”, pois o grao pleno está na raíz (para o alargamento da vogal vid. 

āctus). 

Tanto no grego coma no latín a gutural sonora, polo influxo da dental xorda, 

enxordeceuse. 

 

*h2   -men- véd. ájman- “camiño”. 

[gr. eol. ἄσμαηα] n. ol. “fragmento”, “anaco de algo”; en composición ζύν-

αγμα,-αηορ “montón”, “masa”, “cálculo renal” (Corpus Hipocraticum). 

lat. agmen, -inis n. “exército en marcha” (Ennio +). 

A laringal colorea a vogal que lle segue. A mesma raíz que no casos anteriores, pero cun 

sufixo *-men-. 

 

*h2   -men-to-  lat. coāgmentum n. “unión, “conexión” (Plauto +). 

O /ā/ débese por estar en composición, di Perrot (apud NIL 272). 

 

*-h2   -smen-  lat. exāmen < *ex-a  -smen “enxame”, “multitude”, “acción de pensar”, 

“examinar” (Plauto +). 

 

*h2(e)  -ti- lat. adv. co-āctim de coactus (cō o de cum e ago) “de maneira apretada” 

(Sidonio Apolinar). 

Produciuse o enxordecemento da gutural ante a dental xorda. 

 

*h2(e)  -tu- lat. āctus, -us m. “movemento”, “acción de moverse”, “o feito de facer 

marchar o gando diante” (Catón +). 

A vogal obtida trala desaparición da laringal é un /ă/, mais nos termos testemuñados nas 

linguas históricas aparece un /ā/. A explicación ven dada, para os defensores da teoría 

glotal, pola perda da glotal: a gutural ó pasar, en contacto coa xorda, de sonora a xorda 

transfírelle as súas vibracións glotais á vogal anterior alargándoa, é dicir cando 

desaparece o trazo de glotalidade prodúcese unha especie de alargamento compensatorio. 

A alternativa á lei de Lachmanns é ver que se produciu neste termo unha presión 

analóxica por parte doutros termos que presentan unha gutural sonora na súa raíz, como 

por exemplo agmen, por iso nunha etapa non testimoniada a raíz debeu de contar cunha 

sonora, que ó enxordecerse pola presenza da xorda que lle segue, produciuse unha 

especei de alargamento compensatorio da vogal que lle precedía. 

A nova explicación que recolle Hackstein 2012 é un exemplo de que a raíz, como se 

mostra na reconstrución dada ó comezo, se pode presentar con grao cero. Así, para 

Hackstein o /a/ sería o resultado do schwa secundum. Polo tanto, non sería necesaria a 

reconstrución con grao pleno como propoñen moitos autores, entre eles Weiss. 
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A partires de actus temos o adverbio act tum “enseguida”, “agora mesmo” (Nevio, 

Plauto, Terencio +). 

 

?*h2e  -us-ih2- gr. ἄγςια “rúa”, “camiño”, “barrio”, “poboación” (Ilíada,      

Odisea +). 

A laringal colorea a vogal, pasando a ter un timbre /a/. Vemos a formación do feminino 

sobre un tema en -u. O sufixo ten grao cero, mentres que a raíz un grado pleno. Estamos, 

entón, ante un tipo acentual acrostático. 

 

?*(-)h2e  -ó- véd. ajá- “controlador”. 

gr. ἀγόρ m. “condutor”, “xefe”, “caudillo” (Ilíada +); en composición en 

dór., arc. ζηπαηᾱγόρ; xón., át. ζηπαηεγόρ “xeneral”, “estratego”      

(Esquilo +); λοσ-αγόρ “xefe dunha centuria” (Sófocles, Xenofonte +). 

O resultado da laringal é unha vogal de timbre /a/. En *(-)h2eĝ-ó- temos o sufixo da 

declinación temática. 

  

*h2   -eh2- gr. ἀγή f. “transporte” (Quios). 

lat. abiga f. “nome da pranta do aborto”, “mirabel” (Plinio. Nat. 24, 29: 

“Chamaepitys Latine abiga vocantur propter abortus”). 

A mesma raíz que no caso anterior, pero co sufixo de feminino.  

O termo latino é un derivado de abigo “botar lonxe”, “botar fóra”, a súa vez composto 

ab-ago, o que tivo lugar foi un peche do /a/ en /i/ por atoparse en sílaba interior aberta 

(cf. lat. prōd-igus). 

 

*h2   -mo- véd. ájma- “curso”, “camiño”. 

gr. ὄγμορ m. “liña”, “fila” (Ilíada, himno a Ceres +). 

Cando á laringal lle segue unha vogal de timbre /o/, a laringal non lle transmite o seu 

timbre, como se pode observar no caso do grego. O /a/ do védico é o resultado dun /ŏ/ 

orixinario.A correspondencia que se ve entre o termo grego - ὄγμορ- e o sánscrito -ájma-, 

demostra que o resultado regular de *h2o- no grego é /ο/, non /α/ como sostiña Ruijgh. 

Podemos destacar a alternancia cualitativa que existe entre esta raíz e as anteriores. 



*h2o  -m-i  o- gr. Ὄγμιορ, en composición ἐπόγμιορ(epíteto de Deméter). 

Estamos ante a mesma raíz ca no caso anterior, pero cun sufixo derivativo *- ii o. 

 

*h2e  -ro- véd. ájra- “chaira”, “terreo”, “campo”. 

av.r. azra- en azro. daiδīm acus.sg., epíteto dunha loba? 

gr. ἀγπόρ m. “campo”, “campo como oposto á cidade” (Ilíada,  Odisea +). 

arm. art*, xenitivo singular artoy “campo”. 

lat. ager, a rī m. “campo, “terra”, “territorio” (Plauto +). 

xerm. *akra- “campo”, en gót. akrs; nór.a. akr; ingl.a. aecer; fris.a. ekker; 

sax.a. akkar; a.a.a. ackar. 

A maioría de estudosos están de acordo en facer derivar este termo da raíz *h2eĝ- 

“conducir”, “levar”.  O resultado vocálico pola coloración da laringal é o regular en todas 

as linguas. Pero pode debaterse se se trataría dun grao pleno ou cero. Según o que xa 

comentamos do recollido por Hackstein podería tratarse dun grao cero e onde se 

desenvolveu un schwa secundum, estando a laringal seguida por dúas consoantes. 

No latín tivo lugar o fenómeno fonético coñecido como samprasarana (termo tomado da 

gramática sánscrita), consistente en que, ante a síncopa dunha sílaba, cando lle precede á 
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vocal sincopada unha soante, esta convértese no centro silábico, co cal o número de 

sílabas non diminúe. 

Do gr. ἀγπόρ deriva o adxectivo ἀγπόηεπορ “silvestre”, “agreste”, en mic. a-ko-ro-ta. O 

lat. agrestis “relativo ó campo”, “campestre”, parece que ven da forma *agr-estris, onde 

o elemento -es- está tomado de terrestris. No entanto, no NIL: 275: -estis < *-sth2-í-,       

*-steh2-. 

 

h2e  -reh2- gr. ἄγπαxón. ἄγπε f. “caza”, “cacería”, “pesca”, “presa” (Odisea), en 

composición κπε-άγπα “tenazas, gancho para sacar a carne da pota” 

(Aristófanes), πςπάγπα “tenazas para o fogo” (Ilíada, Odisea). 

No DELG: 14 rexéitase unha conexión co indoiranio e co céltico, argumentando que os 

termos desas dúas linguas non teñen o significado de “coller”, “atrapar”, como si o ten o 

grego. Chantraine defende tamén que a relación que existe entre ἄγπα e ἀγπέυ non é moi 

clara, pero que ἄγπα debe ser un nome deverbativo. Pola contra, Schwyzer (apud Beekes 

2010: 15), defende que ἀγπέυ é un verbo denominativo. 

A existencia de compostos como αὐηάγπεηορ e αὐϑαίπεηορ podería indicar que están 

relacionados o verbos ἀγπέυ e αἱπέυ, o que explicaría algunhas variantes formais como   

-αίγπεηορ. 

 

*h2e  -r-(i)   -  véd. ajríya  “situado na chaira”. 

gr. ἄγπιορ “agreste”, “silvestre” (Ilíada, Odisea +). 

A laringal de novo colorea a vogal básica /e/, resultando unha vogal de timbre /a/. Nesta 

 caso, á raíz engadíuselle un sufixo derivativo *- (i)i o. 



*h2e  -  o- véd. -ájiya-, en pr tanájiya- “apuro para a loita” “para a competición”. 

arm. -ac (sufixo nomen actionis), gorcac “traballar”, “traballo”. 

lat. exagium n. “pesada”, “peso” (CIL VI 1770). 

irl.m. aige “levar”; “empuxar”, “correr”, “maratón”. 

lat. exagium , hai quen defende que ven do hipotético exago -por exigo- < 

*ex-ago. 

A laringal colorea a vogal, e a raíz contén un sufixo derivativo. 

 

*h2   -u- véd. nom. acus. sg. ā yu n. “vivir”, “duración da vida” en 

dīrgháyu- “lonxevo”, “duradeiro”. 

véd. āyú- “vivo”, m. “home”, “ser humano”, “descendente”. 

av.a. nom. acus.sg. āii ; av.r. āiiu “vivir”, “vida”; av.a. en darƏ āiiu “larga 

duración”. 

gr. οὐ “non” (Ilíada +). 

mic. o-u- “non”. 

Desaparición da semivogal i  en posición intervocálica en grego. A laringal non colorea a 

vogal de timbre/o/. O /a/ do védico e o /ă/ longo do avéstico proceden dun /ŏ/. 

Beekes 2010: 1123 reconstrúe *h2ei u- “vida”, “duración”, “longo período”. 

A etimoloxía de οὐ é incerta. Wackernagel (apud DELG: 835) di que se trata dun 

préstamo. Durante moito tempo pensouse nunha orixe pre-grega, ata que Cowgill (apud 

DELG: 835) relacionouno con αἰών, supoñendo unha expresión do tipo *ne h2oiu k
w
id, 

onde *ne é o elemento negativo, e o segundo elemento perdeu o seu significado. Este 

mesmo procedemento explicaría o arm. o ʻ e alb. as. 

Outras formas gregas son máis doadas de explicar: Homero οὐ-κί, que contén o pronome 

indefinido *k
w
id, que é a forma máis antiga. A partir desta forma temos οὐκ -por elisión-, 

οὐσ -con aspiración- e οὐ-σι -coa partícula indoeuropea *  
h
i-. 
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*h2e  -u- gr. adv. αἰεί “sempre” (Ilíada), át. ἀεί chip. αιϝει eól.αἶι(ν), ἄφ(ν) 

(inscrición tesalia); dór. αἰέρ(Aristófanes, Bión e nunha inscrición aparece 

ἀέρ); tarent. αἰή “sempre”. 

Desaparece a u  en posición intervocálica. Enténdese como un caso oblicuo de tema en -u: 

αἰ(ϝ)εί < dat.sg. *h2ei -u -ei , αἶ(ϝ)ι < loc.sg. *h2ei -u -i -fronte a un loc.sg. *h2i-eu -[i]. 

 

*h2e  -  -on- gr. αἰών, ῶνορ m. “tempo”; “duración da vida” (Ilíada +), como segundo 

termo: δολισαίυν “que vive un longo tempo”, “inmortal” (Empédocles). 

A laringal colorea a vogal, resultando unha vogal de timbre /a/. Beekes 2010: 46-47 

apunta que procede de *αἰϝών, un tema en -n, que se pode apreciar no loc. αἰέν “sempre”. 

O tema en -n, coexistiu cun tema en -s: αἰῶ, αἰερ. 

 

*h2e  -  -o- ?gr. δεν-αιόρ “de longa vida po duración”, “vello”, “antigo” (Ilíada +). 

lat. aevum n.(Ennio +), aevus m. (Plauto +) “duración ilimitada do tempo”, 

“eternidade”. 

xerm. *aiwa-, en gót. aiws; fris.a. ē-; sax.a. ēo “lei”. 

O diptongo /ai/ evolucionou no latín clásico a /ae/. De Vaan 2008: 29 reconstrúe para o 

latín *h2ó/éi -u -, *h2i-éu - “duración da vida” > *h2ei -u o- “tempo”. Schrijver 1991: 39, fai 

derivar aetās desta mesma raíz: aetās < *aiotās < *aiu otāt-, onde se produciu a perda da 

semiconsoante ante a vogal de timbre /o/, e a perda de dita vogal por síncopa. 

 

*h2  -u-h3en- véd. yúvan-, nom.sg. yúvā, ac.sg. yúvānam, xen.sg. yúna   “mozo”, 

“adolescente”. 

av.r. acus.sg. yuuānǝm “persoa nova”. 

[lat. iuvenis, -is m. “mozo” (Ennio +). 

Esta raíz presenta, a diferenza cás anteriores un grao cero na primeira sílaba. De Vaan 

2008: 317-318 reconstrúe *h2i -ou-Hn-o-. A primeira laringal non colorea a vogal que lle 

segue nin a alonga. A diferenza que presentan ámbalas dúas reconstrucións é a posición 

do grado pleno /o/. Tamén, a reconstrución do NIL (*h2i -u-h3en-) reconstrúe con certeza 

unha laringal *h3- para a última sílaba, mentres que DeVaan non está seguro do seu 

timbre. Outra proposta é a que fai Schrijver 1991: 320-322: *h2iu-h1en- ou *h2iu-h1n-V- > 

*h2iu  1n- > *(h2)iu an- > *iuu an (?) > lat. iuven-is. O que teñen en común todas as 

reconstrucións é o sufixo posesivo coñecido como sufixo de Hoffmann (nestes casos:     

*-h3en; *-Hn; *-h1en). Tamén, todos pensan que se trata dunha orixinal raíz en -n, que se 

reestruturou como unha raíz en -i. Ningún dos estudosos nos aclara a procedencia do 

vocalismo /e/ (iuven-is) no lugar do vocalismo /i/ (*iuvin-is). De Vaan propón un 

vocalismo /e/ analóxico co que temos en iuvent s. 

Temos derivados destacados como I nō “Xuno” (Plauto +) < *h2i -u -h3n-on-, i nīx “vaca 

pequena” (hapax en Persio) < *h2iu-Hn-ih2-. 

 

*h2i-u-h3   -  ó/eh2- véd. yuva  - “mozo”, “adolescente”. 

lat. iuvencus m. “touro novo”, iuvenca f. “vaca nova” (Varrón +). 

umbr. iuvengar “vaca nova”. 

xerm. *junga-, en gót. juggs; nór.a. ungr; ingl.a. geong; fris.a., 

sax.a., a.a.a. jung “mozo”. 

Schrijver 1991: 321 propón a seguinte reconstrución *h2i-u- n  -k ó eh2-. Analiza a raíz da 

seguinte maneira: *h2iu- (cf. aevum < *h2eiu-o-), mais o sufixo “Hoffmann” *- n -, mais 

sufixo -k ó eh2-. 

Para De Vaan 2008: 317 iuvencus podería explicarse como un sabelismo, ou pola 

influencia de iuvenis e iuventus. 
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* h2é  -mon- véd.   man “pedra”.

av.r. asman- “ceo”, “pedra”. 

pers.a. asman- “ceo”. 

gr. ἄκμυν, -ονορ m. “bigornia” (Ilíada), ἄκμυν·οὐπανορ (Hesiquio). 

A laringal colorea a vogal básica resultando unha vogal de timbre /a/. O termo parece ser 

unha forma de para “pedra”, significado que encontramos en moitas linguas 

indoeuropeas, aínda que tamén se emprega co significado de “ceo”. 

 

?*h2e  -  -no- lat. acernus, -a, -um “de pradairo”, “madeira de pradairo”, “de acebo” 

(Virxilio +). 

xerm. *ahurna- en a.a.a. ahorn “pradairo”. 

A sonante vocaliza nunha vogal de timbre /o/, que sofre apofonía por estar en cercanías 

dun /r/, xa que o /e/ ten un punto de articulación máis próximo a mencionada consoante. 

A súa etimoloxía é moi insegura, unha das posibilidades que se barallan é a seguinte: 

*acer-inos, termo no que tivo lugar o fenómeno da síncopa. O sufixo -ino é común na 

formación dos nomes das árbores: gr. ἄκοπνα (f.) “especie de acivro” (Teofrasto), 

ἄκαπνα˙ δάθνε(Hesiquio). 

 

* h2   -r-i- lat. ācer (ācris, ācre) “agudo”, “cortante” (Nevio, Ennio +). 

Como  se pode observar procede da raíz vista anteriormente *h2ek -, que podemos atopar 

en acēre, acidus, acerbus, acies, acus; gr. ἄκπορ, lit. a (t)r s, lit.a. a tras “agudo”< 

*h2ek -r-o-. No lat.a. ocris, umbr. ocar “montaña escarpada”, irl.m. ochair “lado”, “beira”, 

véd.   ri- “beira”, gr. ὄκπιρ “cima”, “pico”, ἄκπιρ “cima da montaña” < *h2ok -r-i- / 

*h2ek -r-i-. 

Semella imposible identificar lat. ācer con *h2ek -r-o-, pola desinencia e a vogal longa, e 

con h2e ok -r-i-, polo significado e pola vogal longa. Schindler (apud Schrijver 1991: 

132), afirmou que ācri- é un derivado en vr d i da substantivación adxectiva *h2ek ro- (cf. 

av. x aodri- “alcohólico”, x udra- “alcohol” (substantivo), “líquido” (adxectivo)). Aínda 

así, o propio Schindler fixo obxeccións á súa proposta. Polo tanto, ācer carece dunha 

explicación convincente. 

Por outra banda, Schrijver recolle o publicado no artigo Die Laryngaltheorie (1988: 195-

197) de Hamp sobre a orixe da vogal longa. Hamp intenta demostrar que o /ā/ xorde nos 

compostos con primeiro elemento */o/. Na súa opinión, *-o-h2ok ri- procede de *-aakri- > 

*-ākri-, e que posteriormente se empregou non só nos compostos. Hamp analizou o termo 

indā ō < *endo-h2(e)g-ōn-, e extendeu esta explicación a ambā es, contā es, compā es, 

contā ium, adā ium, así a vogal longa de *ākri- (xunto a *h2ek ro- > *akros no gr. ἄκπορ, 

lat. ăcer-bus) extendeuna a *sākri- “expiatorio” (xunto a *sakro- en săcer). O proceso 

atopa un claro paralelo no grego: ἱππᾱμολγόρ < *-o-h2molgó-, e ζηπαηεγόρ < *-o-h2(o)  o-

, a vogal longa destes compostos estendeuse a, por exemplo, ἐπεμοιβόρ (xunto ó regular 

ἐπᾰμοιβόρ). En opinión de Schrijver, é imposible que *-oh2o- dea en lat. *-ah2a-. Con 

seguridade *h2o- en inicial de palabra dá no lat. /o/. A segunda crítica vai contra a idea de 

que se trate dun segundo membro dun composto, pois non hai ningún testemuñado (aínda 

que este reparo non se sostería se *h2ék ro- > ἄκπορ fose orixinariamente un substantivo 

“punta”). Á conclusión que podemos chegar, e á que chegou Schrijver, e é que ācer si 

reflexa un grado alargado, pero a súa orixe é descoñecida. 

 

*h2   -es- ?[gr. -ήκερ, -ερ], en ηανςήκερ “de longa punta”, “de punta alargada” 

(Ilíada, Odisea). 

lat. acus, -eris n. “as barbas do trigo” (Catón, Varrón +). 
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xerm. *ahiz- “espiga”; gót. ahs; nór.a. ax; ingl.a. ēar; fris.a. ar; sax.a. ehir; 

a.a.m. ah. 

toc. A āk; B āke “final”, “punta”, “cima”. 

Temos a mesma raíz que en casos anteriores. O composto grego presenta un grao 

alargado secundario. 

 

*h2   -ont- gr. ἄκυν, -ονηορ m. “dardo”, “venabre” (Ilíada +). 

Considerouse o termo como un derivado en -n de ἀκή, pero, agora, pénsase que o sufixo  

-nt- pode ser orixinario.  

 

*h2   -ó/áh2- gr. ἀκή f. “punta”, “fío” (ἀκμὴ ζιδήπος, Suidas) 

xerm. *a ō- en a.a.a., a.a.m. aga ā? “urraca”; ingl.a. agu “urraca”. 

?toc. B āk(a) “cabeza”. 

Probablemente se trate dunha raíz nominal. Deriva dunha raíz ἀκ- “afiado”, 

“punteagudo”. 

 

*h2   -mo/ah2- gr. ἀκμή f. “ounta”, “extremidade do corpo”, “fío”    (Píndaro +) 

xerm. ahma- no dialecto suec.  m “pantano”. 

Derivado en -μή da raíz ἀκ-. 

 

*h2   -  éh2- lat. acia f. “febra”, “fío para coser” (Titinio +). 

xerm. *a jō- en nór.a. egg; ingl.a. ecg “agudeza”, “fío”, “cuchilla”; fris.a. 

egg, egge “fío”, “espada”; sax.a. eggia; a.a.a. egga, ecka “fío”, “espada”. 

Acéptase, polo xeral, que acia deriva de acus “agulla”, pero as semánticas non son tan 

obvias: un fío non é afiado. Un podería pensar nun significado como “o que pertence á 

agulla”. Deste xeito, un esperaría *acu -iā- (*h2ek -u -ii e 2-). 

 

*h2(e   -téh2- gr.ἀκηή f. ”costa ou beira alta e escarpada”, “acantilado”; “trigo”, “cebada 

moída”, “fariña” (Ilíada +). 

Vemos que se pode discutir a presenza dun grao cero ou pleno. Este é un dos problemas 

cos que un se atopa cando de intenta levar a cabo unha reconstrución, é dicir, atopar 

argumentos que respalden ou non os diferentes graos. De novo se podería facer referencia 

neste caso o desenvolvemento dun schwa secundum coma no caso de āctus. 

É discutida a pertenza etimolóxica dos termos “costa”, “beira” e “trigo” á raíz *h2ek -, 

aínda que se lles pode atopar paralelos. Parece que o sufixo -t está presente nos nomes de 

plantas, aínda que isto tamén se debe por en dúbida: gr. ἀκηέα “sabugueiro” 

(Empédocles); gal.m. eithin “xesta”, este palabra parece provir do céltico *axtīnos         

(< * h2ek -tiHno-), irl.a aittenn. O máis prudente é pensar que se trata dunha palabra de 

substrato. É posible unha comparación co vasc. ote “xesta”. 

 

 

*h2    
h
-i- gr. ἄγσι adv. “xunto a”, “cerca” (Ilíada +), en compostos ἀγσί-αλορ 

“próximo ó mar”, “situado nun mar próximo” tamén nome propio     

(Ilíada +). 

A laringal transmítelle o seu timbre á vogal que lle segue, dando como resultado unha 

vogal de timbre /a/. 

O termo considérase o caso locativo da raíz nominal relacionada con ἄγσυ “estreitar”, 

“estrangular”, ou unha derivación directa de ἄγσυ, precedida de πέπι, ἄνηι. 

 

 



 

21 

*h2    
h
-os- lat. angor, -ōris m. “presión”, “tormento”, “angustia” (Cicerón +). 

Tivo lugar o fenómeno do rotacismo latino. É un nome deverbativo (de an ō). O seu 

testemuño é relativamente tardío, pode server de base para a formación do adxectivo 

angustus “angosto”, “estreito”, a partir do tema en -s. 

 

*h2  -   gr. ὄναπ n. “soño”; “acción de soñar” (Ilíada +), adv. “en soños” (na 

traxedia). 

Beekes 2010: 1082 reconstrúe *h3en-r . As dúas propostas deixan ver que non hai un 

consenso real á hora de reconstruír o vocalismo /o/. Beekes mostra a alternancia 

cuantitativa que hai nas ráices: lesb. ὄνοιπορ, cret. ἄναιπον < *h3n-r -io-; ὄνειπορ < 

*h3n-er-io-, grao pleno no sufixo. E o NIL: *h2on-r -i -o- > lesb. ὄνοιπορ; *h2ón-er-i o- > 

gr. ὄνειπορ. Na reconstrución do NIL, a raíz non sofre alternancia, pois en todas recolle 

un grao pleno /o/. A alternancia mostraa na reconstrución das formas cretenses: *h2én-r-> 

ἄναπ˙ ὄναπ, *h2en-r -i o- > ἄναιπον˙ ὄνειπον; trátase dunha alternancia cualitativa. 

En todas as formas se produciu unha metátese, este fenómeno ten lugar en grego no 

encontro de nasal ou líquida mais iode. 

 

*h2énh1-mo- gr. ἄνεμορ  m. “vento” (Ilíada +). 

mic. a-ne-mo “vento”. 

lat. animus m. “alma”, “espíritu”, “principio vital”, “mente” (Nevio +). 

osc. anams “espíritu”. 

A primeira laringal colorea a vogal que lle segue, mentres que a segunda vocaliza nunha 

vogal de timbre /e/. 

Ruijgh (apud Schrijver 1991: 317) reconstrúe *h2onh1mo-, porque, na súa opinión, o grao 

/o/ é común nas raíces de derivados en -mo-. Beekes (apud Schrijver 1991: 317, cre que 

ese factor non é decisivo. Kortland (apud Schrijver 1991: 317) di que *h2o- ou *oh2- non 

poden dar como resultado un /a/, a non ser que se trate dunha laringal *h2- restituída 

nunha etapa posterior, e que tomara como modelo a formas con *h2e- e *eh2- (cf gr. ἀγορ 

< *h2o  os, onde *h2o- está tomado do *h2- de ἄγυ). Entón, poderíase pensar que a *h2- 

de *h2onh1mo- foi tomada de *n-h2nh1(e)m- > νενεμία. Pero que se restituíse tanto no 

grego coma no latín resulta pouco convincente. Polo tanto, a proposta de Ruijgh 

descártase, ademais non contamos con ningún modelo de restitución no latín. 

Por outra banda, se no latín *HRHC dá RăC-, non aRaC-, é pouco probable que o lat. 

animus veña de *h2nh1mo-. 

Schrijver pensa que é posible partir dunha protoforma *h2nh1em-o- que evolucionou a * 

h2enh1emo- > *anemo > animus. 

Schrijver conclúe que animus non pode proceder nin de *h2onh1mo- ou *h2nh1mo-, nin de 

*h2enh1mo-, se non que, a mellor opción é*h2nh1emo-, que explica tanto o grego coma o 

latín, 

 

*h2      -u-ro-  gr. ἄπγςπορ m. “prata”, “diñeiro” (Ilíada +). 

mic. a-ku-ro “prata”. 

Non sería necesaria a vogal básica neste caso para o grego. A laringal, ou ben vocaliza 

nunha vogal de timbre /a/, ou pode ser o resultado dunha /r /. 

Trátase dun tema en -u, igual que o gr. ἄπγςθορ < *h2(e)r  -u-b
h
h2-o- “branco”, 

“resplandecente”. Algunhas linguas tamén presenta un tema tematizado en -nt: lat. 

argentum < *h2r  -nt-o-. 
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*h2erh3-  r-ih2- gr. ἄποςπα f. “terra de labor”, “terra de labranza”, pl. “terra”, 

“país” (Ilíada +). 

mic. a-ro-u-ra “campo”, “terra de labranza”. 

A primeira laringal transmítelle o seu timbre á vogal que lle segue. A segunda laringal 

non alonga á semiconsoante porque está en grupo silábico distinto.  

O termo é un derivado en -ια do nome verbal *άπο-ϝαπ “aradura”, “arada”. É un tema en 

r/n (*h2erh3-u r, xen. *h2rh3-u en-s), que podemos ver tamén no irl.m. arbor < *aru r , irl.a. 

xen. < *aru ens “cereal”, “gran”. Unha formación similar témola no lat. arvum < 

*h2erh3-u o- “campo para sementar”. 

 

*h2erh3-tér- gr. ἀποηήπ m. “labrador” (Ilíada +). 

A laringal *h2 colorea a vogal que lle segue. A laringal * h3 vocaliza nunha vogal de 

timbre /o/. 

Á raíz engadíuselle un sufixo nomen agentis: -ter. No latín reconstrúese, aínda que con 

pouca certeza, a mesma raíz e sufixo para arātor “labrador” < *h2erh3-tor. O /ā/ do termo 

latino pode deberse ó influxo de arāre. 

 

*h2erh3-ti- ?gr. ἄποζιρ f. “terra de labor” (Ilíada +). 

xerm. *ardi- en a.a.a. art “arar”; fris.a. raeferd “arar”. 

xerm. *arÞi- en ingl.a. ēarŏ, īerŏ, īrŏ “arar”. 

Os resultados das laringais son os esperados. Vemos, tamén, que tivo lugar o fenómeno 

da asibilación no grego: -ηι > -ζι (nomem actionis). 

 

*h2erh3-tu- gr. *ἀπαηύρ “tempo de arar”, aparece sempre na forma locr. Ἀπάηςορ 

“nome dun mes” (inscrición). 

O vocalismo /a/ resultado da segunda laringal parece deberse ó influxo de ἄπαηπον. 

 

*h2erh3- -     2- gr. át. Ππο-επόζια f. “nome das festas celebradas antes da 

labranza” (Hipérides +). 

O termo é unha formación hipostática de ππὸ ἀπόηος, con alargamento do /a/ pola 

formación do composto. 

 

*h2erh3-tro- gr. ἄποηπον n. “arado” (Ilíada +); ἄπαηπον (leis de Gortina). 

arm. arōr “arado”. 

[lat. arātrum] n. “arado” (Catón +). 

xerm. arÞra- en nór.a. arŏr “arado”. 

Derivado con sufixo de nomen instrumenti (-tro). Para o vocalismo /a/ de ἄπαηπον cf. 

Beekes 1969: 261. E o vocalismo largo do termo latino pode ser secundario, é dicir, 

puido tomalo do vocalismo do verbo arāre. 

 

*h2    -men- lat. augmen,-inis n. “aumento”, “incremento” (Lucrecio). 

A laringal colorea á vogal que lle segue. O termo deriva do verbo au eō “aumentar”. A 

gutural non perde a sonoridade por ir seguida doutra sonora. 

 

*h2    -tor- lat. auctor m. “que dá valor a algo”, “responsable”, “autor” (Plauto +). 

Preséntasenos a mesma raíz que no caso anterior, pero a gutural perdeu a sonoridade por 

que a segue unha xorda. Temos o sufixo de nomen agentis. 
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*h2   -i- véd. ávi- “ovella”. 

gr. ὄιρ, xen.sg. οἰόρ, ὄιορ, nom.pl. ὄιερ m. / f. “ovella” (Ilíada +). 

arx. acus.pl. οϝινρ, át. οἶρ “ovella”. 

lat. ovis, xen.sg. ovis m. / f. “ovella” (Catón +). 

lit. avìs  “ovella”. 

Se reconstruímos como no NIL unha laringal *h2ó-, a laringal non lle transmite o seu 

timbre á vogal. Beekes 2010: 1060-1061e De Vaan 2008: 437-438 postulan a presenza 

dunha laringal *h3e-: *h3eu i-. O problema de reconstruír unha laringal *h2ó- é que o 

vocalismo /o/ emprégase, en moitos casos, para a formación de substantivos, mentres que 

o vocalismo /e/ na formación de verbos (ex. λόγορ, λέγυ). Polo que se seguimos o 

postulado no NIL, estamos afirmando a existencia dun verbo cá mesma raíz de “ovella”, 

e tal verbo non existe. Resumindo, non me parece necesaria a reconstrución dunha 

laringal *h2-, e a reconstrución dunha laringal *h3- é respaldada polos datos que nos 

ofrece o sánscr. ávi-, con /ă/, onde vemos que non actuou a lei de Brugmann. 

Hai quen defende que a presenza do vocalismo /o/ se debe á analoxía cos casos oblicuos: 

dat. sg. *h2ou -i -ei -. 

O que podemos extraer de toda esta controversia, é que a raíz para “ovella”, é un dos 

maís discutidos. 

 

*h2   -  -    - véd. avyyáy “produtos de ovella”. 

gr. οἴεορ, -ε, -ον “de ovella” (Heródoto). 

toc. B. aiyye “parte das ovellas”, “ovellas”. 

Temos a raíz para ovella máis o sufixo derivativo -ei o, trátase do sufixo -i o para a 

derivación de adxectivos a partires de substantivos, pero con grado pleno. Vemos que, 

tanto a semiconsonante /u / como a semicaonsonante /i / desaparecen en posición 

intervocálica. De novo se presenta a polémica reconstrución da raíz: *h2óu -i  / *h3eu i-. 

 

*h2   -(i)  -o/eh2- véd. āvī- “das ovellas”. 

gr. ᾤα f. “pel de ovella co seu vélaro” (na comedia de Hermipo, 

Teopompo). 

Neste caso a semiconsonante /u / non desaparece, senón que contrae coa vogal /o/ no caso 

de seguir esta recosntrución, e coa /e/ no caso de *h3eu i-. Temos o sufixo de derivación 

de feminino. 

 

?*h2    -os- gr. át. οὖρ, [xen. sg ὠηόρ] n.“orella”, “oído” (Ilíada, xónico-ático); dór. ὦρ 

(Teócrito +), xen. ὠηόρ e οὔαηορ, -αηα (Simónides +); en compostos 

ἀμθῶερ “de dúas orellas”, “de dúas ás” (Teócrito +). 

mic. ti-ri-jo-we “de tres orellas”, qe-to-ro-we “de catro orellas”. 

Os nominativos οὖρ e ὤρ poden derivar da forma indoeuropea * ōus. O timbre da 

laringal inicial é determinado polo latín auris, aus-cultō, etc., que debe vir dun grado /e/: 

*h2eu s-s-ih1 > *h2us-ih1 → *h2au s-i- > lat. auris, -is. Este grado /e/ pódese atopar tamén na 

glosa ἆηα, se vén de *αὔζ-αηα, e en παπειαί < *par-aus-(i )ai. Isto apunta que o vocalismo 

/o/ de οὖρ se deu por analoxía co vocalismo do termo para “ollo” (ὀθϑαλμόρ). 

Nunha inscrición en ático antigo atopamos ΟΣ. Non pode tratarse dun ditongo herdado 

*ou-, polo que parece ser, entón, unha contracción: *ōwo-. Sobre esta base reconstruíuse 

un tema en -s: *h2ous-os, que atopamos no antigo eslavo eclesiástico ucho “orella”, xen. 

u ese < *h2eu sos, xen. *h2eus-es-es. Con todo, a forma do át.a pódese interpretar como 

ὦρ, resolvendo o problema da hipotética contracción. O resto das formas poden proceder 

de raíces como *h2ous-nt- > οὔαηορ. 
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En resumo, as formas homéricas mostran pegadas dunha raíz nominal orixinaria *h2ōus-, 

mentres que o resto das formas gregas puidéronse ser construídas sobre un tema en -n: * 

h2ous-n-. 

?*h2    - -       2- gr. παπειαί f. pl. “cara” (Ilíada +), παπειά “meixelas” (himno 

homérico). 

O termo é un composto de οὖρ (co grado /e/ orixinario) máis παπά, e o sufixo -io. As 

formas do protogrego serían: *par-au s-ā, *par-au s-ii o- “o que está ó lado das orellas”. 

Szemerenyi  (apud DELG: 857-858) reconstrúe para a forma homérica *παπεαί > παπεαί, 

de onde sae a grafía παπειαί por necesidades métricas, seguramente. Chantraine 

reconstrúe un dobrete: *παπ-ᾱςζ-ιᾱ > παπᾱϝιᾱ de παπ-ᾱςζ-ᾱ > παπᾱϝςᾱ. 

 

*h2uks-o- gr. αὐξο-μείζιρ f. “marea” (Estrabón), αὐξο-βίορ “obter riquezas” 

(Catalogus Codicum Astrolorum). 

A laringal vocaliza nunha vogal de timbre /a/. Beekes 2010: 170 reconstrúe *h2eug-s-. 

 

*h2uks-eh2- gr. αὔξε f. “crecemento”; “aumento” (Platón +). 

A mesma raíz ca no caso anterior. Trátase dun nomem actionis. 

 

*h2e   -os- iran. *au a -, en waxi yi īy  “de mañá cedo”; balu i pō ī “pasado mañá”. 

gr. en Homero ἠώρ, xen. ἠοῦρ; át. ἕυρ, xen. ἕυ; lesb. αὐυρ, xen. αὐυρ; dór. 

ἀϝώρ; xen. ἀϝυ f. “aurora”, “alba”, “primeira luz”, “romper do día”  

(Ilíada +). 

Wackernagel (apud Beekes 2010: 493) di que a baritonese en ἕυρ pódese explicar pola 

influencia do adverbio ἕυϑεν. A aspiración inicial atribúea a unha metátese, ó igual que 

ocorre en εὕυ. Pero creo que é máis probable que se deba á influencia de ἑζπέπα, como 

apuntan outros estudosos. 

No protogrego: *ἀςhώρ < *h2eu s-os > lat. aurōr-a. 

A mesma raíz atopámola en sánscr. pero con grao cero: uṣás- “alba”, “amencer”. Tamén 

en grego atopamos un tema en -r: *h2eu s-r- > αὔπιον, ἄγσ-αςπορ, *h2u s-r- > sánscr.    

usr-á-. 

As formas homéricas con ε débense a unha especie de alargamento pola existencia dunha 

dobre u : como se observa nas formas do lesbio e dórico. 

 

*h2    -er-(i)- gr. ἦπι “cedo” (Ilíada, Odisea +), en compostos ἠπιγένεια “nacida cedo”, 

“filla da mañá”, “a deusa Mañá” (Odisea +). 

A laringal colorea a vogal que lle segue, resultando unha vogal de timbre /a/. O ε que 

aparece no gr. é produto do alargamento compensatorio provocado pola perda da 

semiconsoante, entón, o ᾱ > ε. 

 

 *h2    (-[e]s)-t(e)ro- lat. auster, -trī m. “vento do norte” (Ennio +). 

xerm. acus.sg. *austra
n
- “cara ó este”, en sax.a., a.a.a. ōstar, fris.a. 

āster. 

xerm. loc.sg. *austre “no este”, en nór.a. austr, a.a.a. ōstar. 

O primeiro que chama a atención é a semántica diferente do latín e do xermano, pois un 

indica o vento do norte, mentres o outro o do este. Aínda así, podemos afirmar que 

proceden dunha mesma raíz, pero con diferente sufixo, no caso do xerm. -ro, e no lat. -tero 

(sufixo comparativo). 
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*h2us-er- véd. usr-, uṣar- “aurora” 

gr. ἀήπ, ἀέπορ f. “aire”; Homero ἀήπ, ἠέπορ (Ilíada +); xón. ἠήπ; eol. 

αὐήπ;  acus. ἀβήπ (Hesiquio). 

Temos a mesma raíz ca nos casos anteriores, pero con grado cero. A laringal vocaliza 

nunha vogal de timbre /a/. O nominativo ἀήπ con ᾱ xorde por disimilación. 

Meillet (apud Beekes 2010: 27) di que o significado orixinal era “suspensión”, e que era 

derivado de ἀείπυ “erguer”, “subir”, pero este razoamento non explica a vogal longa da 

sílaba inicial. 

Kiparsky (apud Beekes 2010: 27) fai derivar a palabra de *ausēr, pois  αὔπα < *h2eu s-r-

h2- aínda ten o significado de “néboa da mañá”. 

 

*h3ig
h
-no- gr. ἴσνορ n. “pegada”, “sinal”, “rastro” (Odisea +). 

A laringal non colorea a vogal que lle segue, nin tampouco a alarga. 

A orixe do termo é descoñecida. Contén un sufixo *-nos-, que atopamos en ἔπνορ, 

κῆηνορ. Hai quen relaciona o termo con οἴσομαι. Tamén se pensa nunha relación con εἶμι 

ó crer que detrás de ἴσμαηα·ἴσνια (Hesiquio), se esconde ἴϑμαηα. 

 

*h3ōk
  
-   gr. ὤτ* “vista”, “rostro”, acus. sg. εἰρ ὤπα “na cara”(Ilíada, Odisea, 

Hesiquio), καηενῶπα adv. “enfronte de”, “en presenza de” (Ilíada, 

inscrición órfica). 

Temos un grado pleno /o/ alargado por tratarse dun nome, fronte o grao pleno /e/ da 

forma verbal: *h3ek
u 
-. 

Trátase, polo tanto, dunha vella formación da raíz *h3ek
u 
- “ver”, pero con grao alargado. 

A soante é o centro vocálico (no acusativo). 

 

*(-)h3ōk
  
-ih2- [gr. -υπιρ, -ιδορ], f. en βοῶπιρ “de ollos de boi”; “de ollos grandes” 

(Ilíada +), ελικῶπιρ “de ollos movibles, “de ollos vivos” (Ilíada +). 

Temos a raíz do verbo “ver”, pero con grao alargado, coma no caso anterior. Neste caso 

cun sufixo de feminino dun tema en -i, con grao cero. 

 

*(-)h3ōk
  
-eh2- gr. ὠπή “acción de ver”, “vista”, “mirada” (Apolodoro de Rodas, 

Nicandro). 

De novo a raíz de ver, pero neste caso formando un nome de acción. 

 

*(-)h3ok
  
- gr. ὄτ, ὀπόρ f. “mirada”, “rostro”, “aspecto” (Empédocles, Antímaco de 

Colofón). 

mic. wo-no-qo-so “nome dun boi”. 

Temos a mesma raíz ca nos casos anteriores, pero sen o grao alargado. 

 

*-h3ōk
  
-o- gr. ππόζυπον n. “cara”; “rostro” (Ilíada +). 

mic. o-po-qo “mirada”. 

É unha forma hipostática de *πποηι-υπ-ον. Pódese interpretar coma un nome verbal pola 

súa conexión con πποηι-όζζομαι, ππορ.ότομαι, ὄπυπα. 

Formalmente coincide coas formas do toc. A pratsak, e toc. B pratsāko “peito” (ak-, ek- 

“ollo”), e co sánscr. pr tīka- “cara”, “rostro”, de práti = ππόηι, e con grado cero *-h3k
w
-. 

Se para o grego asumimos esta reconstrución, temos que admitir que *Cih3C dá en 

protogrego *Ci ōC, o cal é moi dubidoso. É posible que en grego se formase a partir de 

ππόηι e ὄτ. 
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*h3ok
  
-men- [gr. ὄμμα, -αηορ]; eól. ὄππα “ollo”, “mirada”, “rostro” n. (Ilíada, en 

poesía). 

Temos a raíz de “ver” sen grao alargado. Tivo lugar unha asimilación progresiva, a 

gutural asimilouse á labial. Mentres que, no eol. produciuse unha asimilación regresiva. 

O gr. ὄμμα pode ser unha raíz verbal en -μα, da raíz ὀπ- “ver”, polo que, orixinariamente 

debeu significar “aspecto”, “vista”. Pero, tamén podería tratarse dun alargamento do 

nome-raíz. 

 

*(-)h3ok
  
-(e)lo- lat. oculus, -ī m.“ollo” (Plauto +). 

lit. āklas “cego”. 

No NIL reconstrúese un grao /e/, pero a maioría dos estudosos postulan como posibles 

tanto un grao /e/ como un grao /o/. 

De Vaan 2008: 425 di que podería derivar tanto dun nome raíz *h3e/ok
w
-, dunha raíz 

tematizada *h3ok
w
-o-, ou do verbo “ver”. 

 

*h3enb
h
-on- lat. umbō, -ōnis m. “embigo” (Ennio +). 

  xerm. *amban-, en sax.a. acus. pl. ambom “abdome”. 

A laringal colorea a vogal que lle segue, resultando unha vogal de timbre /o/. No latín 

producise un peche da vogal polo que pasa a /u/. A nasal ante /b/ asimílase a /m/. 

Ou ben se trata dunha formación itálica sobre a base do nome raíz indoeuropea *h3nb
h
-, 

ou se trata dunha innovación xunto co xermano. 

 

*h3eh1-es- hit. ais, xen. sg. issās “boca”. 

  véd. ā s- “boca”. 

  lat. ōs, xen. sg. ōris “boca” n. (Livio Andronico, Ennio +). 

A laringal colorea a vogal dando lugar a unha vogal de timbre /o/. A cor da laringal 

interior sábese polos datos do hit. ai  (-i- < *-e-). No caso do xen.sg. tivo lugar o 

fenómeno do rotacismo. 

 

?*h3eh1-s-n-o- lat. prōnus “inclinado cara adiante”, “en pendente”, “en declive” 

(Varrón +). 

A reconstrución deste termo non é moi segura. O vocalismo longo é debido á laringal 

interna que segue á vogal de timbre /o/, que resultou da coloración pola laringal *h3-. No 

termo latino non se reflexa a silbante porque ante consoante distinta de /r/ desaparace, 

tendo lugar primeiro a súa sonorización. 

 

*h3eh1-s-eh2-  lat. ōra f. “borde”, “contorno” (Ennio +). 

De novo temos a coloración da vogal básica, e o seu alargamento porque lle segue unha 

laringal. Trátase dun tema en -s, máis o sufixo de formación de feminino. Obsérvase o 

rotacismo latino. Procede de ōs, ōris. 

 

*h3eh1-s-eh2-tlo- lat. ōrāculum n. “oráculo”, “resposta dun deus” (Acio +). 

Nome deverbativo, de ōrō, -āre “falar”, “dicir”, “rogar”, “suplicar”. Temos a mesma raíz 

que no caso anterior, pero co engadido dun sufixo -tlo- 

Leumann (apud NIL 2010: 389), dinos que orixinariamente se refería ó lugar da petición. 

 

*h3eh1- -       - lat. ōstium n. “porta”, “entrada”, “desembocadura” (Plauto +). 

A laringal inicial colorea a vogal básica, que é alargada pola laringal interior. 
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Este substantivo fai presupor un anterior adxectivo *ōs-to. A formación é igual a que 

temos en i stus a partires de i s, un derivado en -to. De dito adxectivo derivouse este 

nome neutro en - i o. 

 

*h3eh1- -        2- lat. TP Ōstia, -ae pl. “desembocadura do Tíber” (Ennio +). 

Temos o mesmo derivado ca no caso anterior, pero neste caso o sufixo é o empregado na 

formación de femininos. 

Leumann (apud NIL 2010: 390), dinos que en orixe eran nomes colectivos. No CIL I 

2216 atopamos austia, é dicir un inicio con au-. 

 

*   -   -h3ēn- gr. NP Κοίπυν. 

O termo deriva dunha antiga palabra para “exército”. Na reconstrución vemos o sufixo 

Hoffmann. 

 

*mad-isth2o- gr. -μάδιζηορ en ὁλο-μάδιζηορ “completamente calvo” (Ciranides). 

Adxectivo en grado superlativo, do verbo μαδάυ “ser ou estar húmido”, “estar calvo”, 

“quedarse calvo”. Beekes 2010: 889, reconstrúe a raíz verbal como *meh2d-. A laringal 

*h2 non colorea a vogal /o/. 

O sufixo *- isth2o- é o máis antigo para expresar o grado superlativo. Non sería necesaria 

a reconstrución da laringal (*-isto). Máis tarde, no grego, aparece -ηαηορ, que é un cruce 

entre *-tmos e *-isto. 

 

*    -isth2o- véd. m  is t  a- “o máis grande”. 

  av.a., av.r. mazi ta- “o máis grande”. 

gr. μέγιζηορ, -ε, -ον “o máis grande”, “o máis alto”, “o máis poderoso” 

(Ilíada +). 

  mic. me-ki-to-. 

De novo temos un adxectivo en grado comparativo do adxectivo μέγαρ. 

 

*(-)mis-d
h
h1-ó- véd. mīḍhá- “loita”, “prezo”, “botín”. 

Mitanni *miẓḍ
h
a- en hurrit., acad. mi tannu “recompensa pola 

captura dun fuxitivo”. 

   av.a. av.r. mī da- “salario”, “xornal”, “prezo”. 

gr. μιζϑόρ m. “retribución”, “soldo” (Ilíada), en composición 

ἄμιζϑορ “non pagado”, “sen soldo”, “sen recompensa” (Hesiquio). 

No NIL reconstrúese a raíz cunha laringal interior, mentres que na proposta de Beekes 

2010: 957 se prescinde dela. No caso de reconstruíla, a laringal non lle afecta á vogal que 

lle segue nin no timbre nin na cantidade. Creo que non hai necesidade de postular, neste 

caso, a existencia dunha laringal. 

Trátase dun antigo termo para “premio”, “recompensa”, que como se reflectiu arriba, 

existía en moitas outras linguas indoeuropeas. 

Meillet (apud Beekes 2010: 957) di que o xénero orixinario do termo foi o feminino. 

Chegou a esta conclusión ó ver que no xermano e eslavo o termo era feminino: a.a.m. 

Miete “renda”, esl.a.ecles. mъzda “salario”, “soldo”, “renda”), mentres, no resto de 

linguas ten un xénero neutro ou masculino coma no grego. Se se confirmase a teoría de 

Meillet, o fenómeno do cambio de xénero sería digno de investigar. 

O gr. μιζϑόρ co significado de soldo, salario, foi reemprazado por ὀτώνιον na época 

helenística (DELG: 705-706). 

Vemos a través deste termo a evolución da sibilante en cada lingua. No véd. a sibilante 

non se mantivo por estar en posición ante dental e tras vogal. A sibilante nun primeiro 
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paso converteuse en sonora e despois en cerebrada. O efecto da súa desaparición 

móstrase na vogal que a precedía, pois alargouse a súa cantidade. Nas linguas satәm a 

sibilante palatalizouse por cercanía de ruki (regra ruki). Nas linguas centum, como o 

grego, mantívose a sibilante orixinaria. 

 

?*nog
u
-o-d

h
h1-o/eh2- lat. n dus, -a, -um “espido”, “ó descuberto”, “vestido só ca 

túnica” (Ennio +). 

xerm. *nak
w
ada- en gót. naqaÞs “espido”, a.a.a. nackot 

“espido”. 

    isl.a. *nøkkviðr “espido”. 

De Vaan 2008: 417-418 e Schrijver 1991: 274-275 non reconstrúen unha laringal tras a 

dental aspirada, como si aparece no NIL: 513. 

Schrijver dinos que non hai consenso entorno á parte final do termo, é dicir, todos os 

estudos coinciden, soamente, na reconstrución de *nog
u 
- > *nou -. Na súa exposición 

sobre este termo recolle algunhas propostas: *nog
u 
-edo-, *nog

u 
-od

h
-o-, *nog

u 
-ed

h
-o. 

Os datos do xerm. deixan ver un sufixo *-od
h
o-, mentres que o isl.a. un sufixo *-ed

h
o-. 

Para Schrijver non resulta plausible a idea da existencia dun sufixo con ablaut ata 

despois do protoxermánico, ademais o adxectivo é un tema en -o, polo que non hai 

ablaut (a antigüidade do tema en -o vese no latín). Así, Schrijver chega a conclusión 

de que a reconstrución correcta do termo é *nou odos- < *nog
u 
od

h
os.  Defende a idea 

de que non se produciu a síncopa do /o/ interno, senón que o apéndice vocálico 

mantívose, desaparecendo a gutural ante vogal (*nou o-),  polo que a semiconsoante 

desapareceu entre vogais e isto levou a contracción das dúas vogais dando como 

resultado un /ō / que se pechou no latín en /ū/. 

 

*néh2-u- véd. náu-, nom. sg. náuḥ, acus. sg. návam, instr. sg. nāv , instr. pl. naubhíḥ 

“barca”, “barco”,”buque”. 

av.r. en nauuāza- “navegante”. 

gr. ναῦρ, xen. sg. dór. ναόρ, na épica. νεόρ, át. νεώρ, acus. sg. át. ναῦν, ep. 

νῆα, dat. pl. át. ναςζί, ép. νεςζί f. “barca”, “nave” (Ilíada +). 

  mic. en na-u-do-mo “construtor naval”. 

  arm. nawā “barca”, “balsa”. 

[lat. nāvis, -is], acus.sg. nāvem, abl. sg. nāvi, xen. pl. nāvium f.“nave”, 

“embarcación” (Livio Andronico +). 

  célt. *nāu -ā en ir.a. nau, xen. sg. noë “barco”, “barca”. 

  xerm. *nōwa-, en nór.a. nór “barca”. 

A laringal colorea e alarga a vogal que lle precede. Non lle afecta á semiconsoante por 

estar en grupo silábico distinto (no caso de estar no mesmo grupo silábico, tampouco tería 

ningún efecto a laringal ante a semiconsonante). 

Os datos mostrados das linguas históricas permiten unha doada reconstrución. A súa 

presenza en todas estas linguas, pon de manifesto a importancia do mar como medio de 

contacto e supervivencia. 

Schrijver 1991: 269 reconstrúe unha vogal longa na raíz (*nē 2-u-), que considero non 

necesaria. 

 

*néh2-  -o- gr. NP Κλςηό-νεορ (Odisea). 

  mic. NP o-ku-na-wo. 

Temos a mesma raíz ca no caso anterior, pero agora formando un composto 

determinativo, a súa tradución sería algo así como “famoso polas súas naves”. 
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*néh2-  -         2- véd. nāviyá- “lancha para cruzar”. 

   av.r. nāuuiia- “nome para a auga”. 

   pers.a. nāvija- “transitable só por un barco”. 

   gr. νήιορ, (-ε), -ον, dór. νάιορ “naval “, “marítimo” (Ilíada +). 

   toc. A new “marea alta”, “preamar”. 

Á raíz *néh2-u - engadíuselle un sufixo derivativo *i o- (no caso do grego), que forma un 

adxectivo a partires dun substantivo. 

 

*ped-h1  -ó- gr. πεδόρ “pedestre”, “que vai a pé”, “que combate a pé”, “de infantería” 

(Ilíada +). 

A laringal non lle afecta á semiconsoante, de feito, Beekes 2010: 1161, non postula a 

existencia dunha laringal. 

Temos a raíz *ped- > πούρ “pé”, e un sufixo derivativo * ió-. O termo grego é idéntico ó 

do sánscrito, con excepción do acento. 

 

*ph2ur-éh2- gr. πςπά, xón. πςπή f. “pira “, “altar”, “fogo que arde sobre o altar”   

(Ilíada +). 

Temos unha formación de feminino a partires do neutro πῦπ, πςπόρ. A raíz está en grao 

cero, porque o pleno está no sufixo. A laringal do sufixo colorea a vogal e alárgaa. 

 

*ph2ur-h2- gr. πςπά, n. pl. “fogos”, “fogueiras” (Ilíada +). 

A laringal non afecta á semiconsoante. A raíz ten grao cero, ó contrario que no neutro 

singular (*peh2-ur). Outra diferenza entre o nom., acus. singular e o nom., acus. plural é 

que o plural pasa á declinación temática (-o), e a ser unha palabra oxítona, cando o 

singular é para paroxítona. 

 

*ph2ur-e-tó- gr. πςπεηόρ m. “ardor”, “febre” (Ilíada +). 

A mesma raíz ca nos casos anteriores, pero cun sufixo -to, dando lugar a unha adxectivo 

verbal (do verbo πςπέζζυ “ter febre”). 

 

*   -sth2-i- av.r. par ti “espalda”; “lombo”. 

  lat. postis, -is m. “xamba da porta” (Plauto, Catón +). 

  ingl.a. fyrst “cima”, “ó pricipio”. 

A laringal non colorea a vogal /i/. O termo é un composto de *pr   “lonxe” ou *po- 

“subir”, “arriba”, máis a raíz *steh2- “levantarse”, “estar de pé”. 

 

*     2-u- véd. pr t ú- “ancho”, “amplio”. 

  av.a., av.r. pәrәϑu- “ancho”, “extenso”. 

  gr. πλαηύρ “ancho”, “plano”, “liso”, chá” (Ilíada +). 

  lit. platùs “ancho”, “amplio”. 

  esl. *plytъkъ “chá”, “pouco profundo”, en polac. plytki, sánscr. plítak. 

A laringal non alonga o /u/. A sonante é o centro silábico, polo que vocaliza nunha vogal 

de timbre /a/. 

 

 *     2-  -ih2-  véd. pr t iv   - “terra”, “mundo”. 

   av.r. pәrәϑβī- en  pәrәϑu- “ancho”, “amplio”. 

   gr. TP Πλάηαια, Πλαηαιαί “Platea” (Ilíada +). 

Temos a mesma raíz ca no caso anterior, pero agora co sufixo para a formación do 

feminino, así, ó tema en -u engadíuselle o sufixo -ih2. 
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A laringal é o centro silábico na segunda sílaba, polo que vocalizou nunha vogal de 

timbre /a/. A semiconsoante /u / desapareceu por atoparse entre vogais. 

No célt. temos un grado pleno na segunda sílaba: *pl t 2e-u -ih2-. 

 

 *pléth2-es- véd. práthas- “extensión, “anchura”. 

  av.r. fraϑah “extensión”, “anchura”. 

[gr. πλάηορ] n. “anchura”, “extensión”, “superficie”, “latitude”  

(Simónides, Empédocles +). 

A laringal non afecta á vogal que lle segue por atoparse en grupo silábico distinto. 

Neste caso temos a mesma raíz que nos casos anteriores, pero con grado pleno na sílaba 

inicial. 

 

*priH-ó- véd. priyá- “propio”, “independente”, “aparte”, “querido”. 

  av.a., av.r. friia- “querido”, “amigo”. 

?lat. en pro-prius, -a, -um “propio”, “exclusivo”, “individual”, “persoal” 

(Ennio +). 

A laringal alonga a vogal que lle precede como se ve no exemplo do véd. ou do av., no 

lat., aínda que longo nun principio, abrevia posteriormente pola lei de vocalis ante 

vocalem corripitur. 

Szemerényi (apud NIL: 571) di que o termo xorde a partires de sintagmas como *pro 

priō(d)  tī a rō. Forssman (apud NIL: 571), fala de que pode tratarse dunha forma dada a 

partires do verbo popriāre “apropiarse”, “facerse dono” (en Festus hapax propriāssit). 

O que podemos saber con claridade é que se trata dun tema en -i tematizado. 

 

*rot-h2-ó- véd.rátha- “coche”, “carro”, “lancha”, “carro de guerra de dúas rodas”. 

  av.r. raϑa- “carro”, en raϑαē tā- “guerreiro”. 

Mitanni *tu ai  arat
h
a en NP tu-i -e-rat-ta (composto bahu-vrī i) “que ten 

un carro impetuoso”. 

  pers.a. uraϑa- “un bo carro”. 

  lat. bīrotus “que ten dúas rodas” (Nonio Marcelo, Códice Teodosiano). 

A laringal non colorea á vogal que lle segue, polo que o timbre /o/ permanece ata o seu 

peche no latín en /u/. 

O termo latino é un composto de bis < *du is “dúas veces” e rota < *roth2- “roda” do 

verbo roto < *ret-e/o “correr”, “rodar”. No composto que analizamos, a raíz está 

tematizada. 

 

*h2o-sd-o- gr. ὄδορ m. “rama”, “xermolo” (Ilíada +). 

  arm. ost “ramo”, “rama”. 

  gót. asts “rama”. 

A laringal non colorea a vogal. De novo, nesta raíz hai discusións en canto a súa 

reconstrución. Beekes 2010:1050 propón unha laringal *h3e- (*h3e-sd-o-). 

Temos un composto co prefixo ὀ (moitos estudosos chaman a atención sobre o feito de 

que en grego non existe dito prefixo) máis o grado cero de *sed-. Pódese comparar co 

latín nīdus “niño” < *ni-sd-o. 

Lubotsky (apud Beekes 2010: 1050) di que se trata dun composto, pero cun primeiro 

elemento *h3est(H)- “óso”, “espiña”. 

 

*sónd
h
h1-o- gr. ὄνϑορ m. / f. “esterco de animal” (Ilíada, Hesiquio +). 

A laringal non colorea a vogal que lle segue. Poucos estudosos ofrecen unha 

reconstrución do termo, posto que a súa etimoloxía é descoñecida. 
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Temos o composto ὀνϑο-θόπορ, que demostra a antigüidade do termo. Máis tarde o termo 

foi substituído por κόππορ. 

 

*-sth2-ó- véd. -sthá- “estar de pé”. 

  sánscr. du  st a- “estar mal”. 

  gr. δύ-ζηορ “infeliz”, “triste” (hápax en Herodiano). 

  arm. harowst “poderoso”, “forte”, “inmenso”. 

?lat. adv. prae-stō “ó alcance da man”, “que está á disposición”, 

“presente” (Plauto +). 

xerm. *fasta- “sólido”, “forte”, “robusto” en nór.a. fastr, ingl.a. fæst, sax.a. 

fast. 

Tanto no latín coma no grego temos compostos ca raíz do verbo “estar de pé”, 

“erguerse”. A laringal non lle afecta á vogal que lle segue. O termo grego contén o 

prefixo δςζ- < *dus- “malo”, “mal”. A forma δύ-ζηορ equivale a δύζηενορ. Ο latino 

conta cun prefixo prae- < *prai- < *preh2i- co significado de “enfronte de”, “ante”. 

 

*d   -sth2-o- [gr. *διζηο- en διζηάδυ “dudar”, “vacilar” (Platón +). 

xerm. *twista- en nór.a. tvistr “melancólico”, “triste”, b.a.m., fris.a. twist, 

a.a.m. zwist “discordia”, “dasacordo”. 

  toc. A wast, B wost “unha e outra vez”, “dobre”. 

Estamos ante a mesma reconstrución ca no caso anterior, so que nesta forma temos o 

prefixo *du i-. Considerouse durante moito tempo un verbo denominativo, de *δι-ζη-ορ = 

sánscr. dvi-s t  -a- “dobre”. Pero tamén pode ser un derivado de δίδυ “dubidar”, “vacilar”. 

 

*trito- sth2-o- [lat. testis m. “testemuña” (Lei das XII Táboas, Ennio +). 

  osc. trstus “testemuña”. 

  irl.a. tress “terceiro”. 

Á raíz dos casos anteriores engadíuselle o sufixo *trito- “terceiro”, polo que o seu sentido 

orixinal sería “o terceiro que está”.  A pre-forma pode ser *tri-sth2-i- (produciuse a 

haploloxía da sílaba *-to-) > *tristis > *terstis > testis. 

 

*(-)st(e)h2-   -o- gr. ζηαςπόρ “estaca”, “estacada” (Ilíada +). 

   nór.a. staurr “estaca”, “estacada”. 

lat. *-stauro- en instaurāre “renovar, “repetir”, “volver a empezar” 

(Cicerón, Tácito +). 

A raíz, a mesma que nos casos anteriores, ten grado pleno. A laringal transmítelle o seu 

timbre e alargaa. 

 

*stoh2-  -     2- gr. ζηοά f. “pórtico”, “galería de columnas”, ζηοιά , ζηυφά (át.), en 

composición πποζηῷον “pórtico”, “galería de columnas” (át., 

inscrición). 

   toc. A s tām, B stām “árbore”. 

A laringal non colorea nin alarga a vogal que lle segue nin a que lle precede. A 

semiconsoante desaparece entre vogais. Á raíz engadíuselle o sufixo derivativo de 

feminino. 

A raíz ten un grao pleno /o/, mentres que na forma anterior tiñamos un grao pleno /e/. Un 

grado cero atopámolo en ζηῦλορ < *sth2-u-lo-. 

 

 

 



 

32 

*    d
h
h1-os- gr. ἔϑορ n. “costume”, “hábito” (ático e xónico). 

A laringal non colorea a vogal. Beekes 2010: 378, non reconstrúe a laringal. Propón a 

seguinte evolución: *su ed
h
-os- > *ϝέϑορ > ἔϑορ (tivo lugar unha disimilación por lei de 

Grassmann), e compara a forma co sánscr. svad ā - “costume”, “natureza”. Tamén a 

comparou cá forma lat. sodālis < *su ed
h
h1-eh2-li- (lat.a. nom. pl. soudālēs) cun sufixo 

itálico “compañeiro”, “colega”. 

A base de *su ed
h
- pode estar no reflexivo *s(u )e-, e o alargamento *d

h
- podería derivar 

da raíz *d
h
eh1- “por”, “colocar”. 

 

*   ēd
h
h1-os- gr. ἦϑορ n. “morada”, “lugar habitual”, “habitación”, “residencia”, “patria” 

(Ilíada +). 

Temos a mesma raíz que no caso anterior, pero agora cun grao alargado. 

 

*  H-   - gr. nom. sg. ςἱύρ (Gortina, laconio, inscrición), nom. sg. ὑύρ / ὕρ m. “fillo” 

(át. inscrición), acus. sg. ςἱύν (Gortina), xen. sg. ςἱέορ (Gortina, Ilíada +), 

nom. pl. ςἱέερ (Gortina, Ilíada +). 

 gr. nom. sg. ςἱόρ m. “fillo” (Ilíada +), nom. sg. át. ὑόρ (inscrición), acus. 

sg.  ςἱόν (Ilíada +), voc. sg. ςἱέ (Ilíada +), xen. sg. ςἱοῦ (inscrición, 

Odisea), dat. pl. ςἱοῖζιν (Odisea). 

 toc. A nom. acus. sg. se “fillo”, xen. sg. seyo, B nom. acus. sg. soy “fillo”, 

xen. sg. seyi. 

A laringal alarga a vogal /u/. O tema en -o de ςἱόρ é secundario, pode ser que se orixinase 

por disimilación. Na declinación de ςἱύρ (tipo acentual histerodinámico) atopamos un 

grao pleno /e/, mentres que en ςἱόρ (tipo acentual proterodinámico, e desprazamento 

eólico do acento) un grao cero. 
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A primeira conclusión tralo traballo realizado é o gran número de raíces nas que  

aparecen laringais ante vogais.  Este considerable grupo fai que existan moitas e diversas 

explicacións para os efectos das laringais en cada unha das raíces, ó que se lle engade o 

feito de que en cada lingua se produciron múltiples e dispares fenómenos que impiden 

postular unha única regra para cada posición das laringais.  

A segunda conclusión á que cheguei é a negativa, da gran maioría de estudosos, a 

postular a existencia de vogais en inicio de palabra. Na miña opinión, no reducido 

número de raíces que puiden analizar, non considero que todas as vogais iniciais as 

teñamos que reconstruír a partires de laringais. Pois como indiquei no traballo, existen 

raíces, nas que dificilmente, se poida reconstruír unha laringal. 

A primeira dificultade coa que un se atopa á hora de reconstruír unha raíz  e a falta de 

consenso entre os estudosos. Esta cuestión pon de manifesto, primeiro, que o estudo neste 

terreo está vivo, e segundo, que existen, aínda, moitas incógnitas por despexar. Pódese 

chamar a colación, a modo de exemplo, as raíces nas que se vacila entre a reconstrución 

dunha laringal *h2o- ou dunha laringal *h3e-: *h2óu -i- / *h3eu i- > gr. ὄφρ, lat. ovis 

“ovella”. É dicir, postular a existencia dun vocalismo /o/ orixinario, ou facelo proceder 

dunha vogal básica coloreada pola laringal que lle precede. En casos como este resulta 

complexo defender unha postura ou outra. Cando nos atopamos nesta dicotomía, vimos 

que as linguas anatolias arroxan unha pouca claridade sobre o problema. 

O punto máis dabatido foi o das alternancias, é de destacar unha das propostas que 

recolle Hackstein ó reconstruír un grao cero en moitas das raíces nas que se pensaba que 

había un grao pleno, por exemplo, no caso de āctus < *h2  -to- no lugar de *h2e  -to-. 

O traballo permitiume ver que que todo está suxeito a revisión, e que non hai que 

aceptar como inomovibles as leis ou teorías máis antigas, ou noutros casos hai que 

remontarse a elas. 

Sen dúbida, o descubrimento de Saussure revolucionou o estudo das linguas, e puxo 

de relevo a importancia que tiveron os distintos tipos de alternancias, que, como el 

supuxo correctamente, se reducían a unha mesma alternancia. 

Este traballo revela que a lingüística comparativa supuxo un grande avance para o 

estudo das orixes das linguas históricas.  

A nivel persoal destacaría, do conxunto da traballo, o mostrarme a etimoloxía, á par 

cos problemas e dificultades que supón postular cada fonema e as súas disitintas 

evolucións, cos que traballei, como puideron evolucionar semanticamente, e como cada 

un deles se asentou nas linguas históricas. 
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