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A peculiarity of Lithuanian word formation is that many suffixes, mainly those containing
sonorants (1, r, m,n, v) have apparently developed sigmatic varieties, e. g. -sla- alongside -la-,
-sra- alongside -ra- etc. Synchronically, the asigmatic variety is usually added to roots ending in an
obstruent, whereas the sigmatic variety is preceded by a vowel or a diphthong. It is argued in this
article that the apparent sigmatic varieties result from the resegmentation of certain verbal forms
(infinitives in -sti, presents in -sta, athematic presents in -sti and iteratives in -Styti) in which -sarises from dissimilation before dental obstruents, e.g., the resegmentation of ésti as és-ti gave rise
to a refashioned root és- evident in ésliis (to be segmented és-lis rather than éd-slis). In this way,
refashioned roots in -s- have developed alongside most roots originally ending in dental obstruents.
The sigmatic varieties ascribed in the literature to many suffixes can thus be dispensed with.

1. Jedna z osobliwosci stowotwérstwa litewskiego polega na tym, ze przy pewnych
sufiksach nominalnych odr6znia si¢ tu wariant asygmatyezny od wariantu
sygmatycznego, polegajacego na obecnosci spdtgtoski s przed wtasciwym sufiksem'.
Na podstawie materiatu zgromadzonego w monografii Pr. Skardziusa (1943: 162n.)
mozna powiedzie¢, ze zr6znicowanie tego rodzaju wykazuja glownie te z sufiks6w
litewskich, kt6re zaczynaja si¢ od resonantu (J, 7 m, n, v), por.
Forma asygmatyczna

Forma sygmatyczna

-la-: kréklas, mélas
-la-: déla, eila

-sla-: girslas, kaislas, krislas?
-sla-: g¥sla

-lé-: réplés, narplé

-slé-: déslés, piislé*

-lu-: veslis, tuklus, suoslis

-ra-: skudras, stipras, vairas

-slu-: déslis, éslis, goslis*

-sra-: gaisras, timsras

-ra-: kaitra, kantra, Sutra, taukra

-sra-: [kaisra, gaisra}°

-ma-: kélmas, skvafmas

-sma-: bilsmas, garsmas, jaiismas, varsmas®

2

Warunki pojawiania sig tego s nie zostaty, o ile mi wiadomo, nigdy sprecyzowane.
Sekundarne: mék-slas, pé-slas, ritk-Slas, tik-slas.
Sekundarne: ef-slis.

*
2

Sekundarne: patvar-slés, rauk-slé.
Formacje u SkardZiusa (1943) nie wymienione.

5

Sekundarne: bég-smas, dziatig-smas, link-smas, valk-smas, verk-smas.
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-mé-: dermé, rétmé, sekmé, tekmé

-smé-: bausmé, drausmé, giesmé, résmé,
Zosmé"

-na-: alpnas, drégnas, glébnas

-sna-: dosnas, skursnas*

-na-: dusna
-ni-: barnis, vilnis
-nu-: kaunus, kritnts, lepniis
-niu-: barnitis, miZnius, stisnius

-sna-: dzitisna, ésnos, skursna, varsna?
-sni-: kqsnis, kriisnis, pusnis™
-snu-: ésnus, skursnuis, rusnis'!
-sniu-: pirznius (*pirsnius)

-va-: efdvas, mulvas, Zelvas
-va-: dirva, kalva, sparva

-sva-: balsvas, judsvas, kiésvas, ritsvas'*
-svd-: brasva, Idisva, nausva

2. Sufiks asygmatyczny przystepuje przewaznie do picrwiastka zakonczonego

obstruentem zwartym (p, t, k, b, d, g), por. rép-lés, rét-mé, krék-las, gléb-nas, erd-vas,
drég-nas albo obstruentem szczelinowym (s, 5), por. dus-nd, suos-lits, méSlas, ves-lius".

Z kolei sufiks sygmatyczny taczy sig — z opisowego punktu widzenia — z pierwiastkiem
o wyglosie wokalicznym lub dyftongicznym. Por. samogtoske krotka w rasmeé, rusvas,
krislas, pusnis, samogtoske dtuga w k@snis, résmé, goslits, mislé, ptislé, dyftongi w kiésvas,
judsvas oraz kaislas, jatismas, dyftongi sonantyczne w bilsmas, gifslas, skursnas, varsna,
timsras, krimslé. Zasade te przetamuja derywaty sekundarne, w ktorych sufiks
sygmatyczny taczy sig z dowolnymi osnowami, zob. przypis 2 i nastepne.
3. Podezas gdy sufiks asygmatyczny wyraznie wyodrebnia si¢ wzgledem pierwiastka,
to w wypadku sufiksu sygmatycznego mamy do czynienia z tzw. weztem
morfologicznym: segment s wywodzi sig przez degeminacje z grupy *s-s-, w ktdrej
pierwszy fonem stanowit wygtos morfemu poprzedzajacego, zas drugi—nagtos morfemu
nastepujacego czyli sufiksu. SkardZius (1943), a po nim m. in. Otrebski (1965)
rekonstruuja dawna granice morfologiczna w formie sprzed asymilacji, mianowicie
jako *t-s lub *d-s. Oznacza to pierwiastek zakonczony zwarta spdlgtoska zebowa i
sufiks 0 nagtosie -s-, np. kifslas < *kirt-slas, bausmé < *baud-smeé.
4. Postulat sufikséw sygmatycznych jest nierozerwalnie zwiazany z hipoteza, ze
derywuja one nomina od osnéw werbalnych zakoniczonych na zwarta zgbowa. Otdz
trzeba powiedzie¢, ze hipoteza ta sprawdza sig jedynie w odniesieniu do nominéw
dewerbalnych, zawodzi jednakze przy probie jej rozciagni¢cia na derywaty
Sekundarne: ei-smé, ik-smé, verk-smé.

Sekundarne: kiip-snas, vilg-snas.
Sekundarne: liep-sna, rék-sna, valk-sna.
Sekundarne: kép-snis, lup-snis, mirk-snis, Zirig-snis.
Sekundarne: lak-snits, lip-inits, mil-sniis («= pamilti), ry-sntis (= ryti)

Sekundarne: Zilsvas = Zilas, Zal-svas = 2al(ijas.
3

Sekundarne: gausva, ydva, nastva.
Od tej reguly zdarzaja sie jednak wyjatki, por. kél-mas, bai-me, bar-nis, kau-nus, dir-va.
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czasownikowe nalezace do tych samych podstaw stowotworczych. Tak np. obok kifslas,
interpretowanego zwykle *kirt-slas, sa werba kirscioti i kirsnoti, a im nie sposdb
przypisa¢ struktury *kirt-Cioti, *kirt-noti. W wypadku czasownik6éw urabianych
neosufiksami

ze skladnikiem

-d-, kirsdinéti, kifsdinti, atsikirsdyti,

nie jest

prawdopodobne, zeby grupa [zd] na szwie morfologicznym wywodzita sie ze
zdysymilowanej grupy *t-d. Prosciej jest przyjaé tu osnowe kirs- jak w inf. kirsti i
antycypacyjne udzwiecznienie s spowodowane dotaczeniem sufiksu na -d- (por.
mesdamas = mésti); odpowiednie nomen kifslas naturalniej jest uja¢ jako kirs-las niz
jako *kirt-slas. Takie deverbativa, jak kdscioti, kdslioti, kdsnoti pokazuja samogtoske
4, ktora moZliwa jest tylko przed spirantem, por. inf. kdsti. To od razu wyklucza
rekonstrukcje ze zwarta zebowa, *kand-cioti, *kand-lioti, *kand-noti, i zaleca Taczej

analize kds-Cioti, kgs-lioti, kis-noti; odpowiednie nomen kdsnis latwiej wywodzi sie z

kqs-nis niz z *kand-snis.

5. Derywaty czasownika ésti tworza nastepujacy szereg:

és-dinéti
és-dinti
és-terti

és-ena
és-ka
és-lits
és-nos

és-nus
és-tivai
és-tlivas

Jest oczywiste, ze w catej tej serii osnowa jest neopierwiastek és- i Ze ten zostat
wyabstrahowany z formy infinitiwu és-ti (< *ét-ti < *éd-ti). Neopierwiastek nadaje
tej serii autonomie morfologiczna w ten sam spos6b jak pierwiastek prymarny éd- w
stosunku do serii derywacyjnej

éd-inéti

éd-inti
édz-ibti
éd-a

éd-éjas
éd-éné
éd-rtis

éd3-ios

6. Jesli teraz z serii és- wylacza sie forme éslits i przypisuje sie jej osnowe éd- (por.
*éd-slus u Skardziusa 1943: 166), to trzeba stwierdzié, ze jest to chwyt interpretacyjny,
kt6ry nie liczy sie z faktem, ze derywacja dewerbalna korzysta w jezyku litewskim nie
z jednej, lecz z dw6ch osnéw: éd- i és- (starszej i miodszej). Wziawszy to pod uwage,
porzucimy koncepcje sygmatycznych sufiks6w prymarnych -sl-, -sr-, -sm-, -sn- przy
osnowach na -t-/-d-. Zastapimy ja pojeciem neopierwiastka zakonczonego segmentem
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s wywodzacym si¢ ostatecznie z dysymilacji zwartej zebowej w formie infinitivi (-s-t
< *-t-ti). Ten neopierwiastek przybiera takie same sufiksy jak pierwiastek prymarny
z etymologicznym -s- w wygtosie, por. dla przyktadu és-ena jak dvés-ena (do dvésti,
dvésé) lub tis-ena (do fjsti, tiso), gies-mé jak ges-mé (do gésti, géso), és-tuvai albo vers-

tuvé jak praus-tuvé (do praustis, praiisés), kds-Cioti jak blés-cioti (do blésti, bléso).

7. Juz pobiezny przeglad stownika akademickiego (LKZ) utwierdza nas w
przekonaniu, ze niemal kazdemu pierwiastkowi zakonczonemu zwarta zebowa
towarzyszy neopierwiastek na -s-, wynikly z reanalizy infinitiwu na -sti. Z reguly jest
on udokumentowany kilkoma derywatami, nominalnymi i/lub werbalnymi, por. és- w
§ 5. Niekiedy jednak tylko pojedyncza formacja pochodna jest dowodem na istnienie
neopierwiastka. Tak jest np. przy gatis-mas <= gaiisti, gos-lis <= gosti, kiés-vas = kiesti,
mes-tinis <= mésti oraz triz-na (< *tris-na) = tristi. Podobnie jak pierwiastki prymarne
réwniez neopierwiastki podlegaja zréznicowaniu apofonicznemu, mianowicie
przybieraja one forme stopnia o: obok bris- (bristiné) jest bras- (brasta, brasva), obok
mis- (misa) jest mais- (maistas), obok kirs- (kifslas, kirscioti) jest kars- w izolowanym
sb. karsa.
8. Dalsze Zr6dta neopierwiastk6w na s.
Takie przyktady, jak bals-vas <= bdilsta (inf. balti), vyks-mas = vyksta (inf. vykti)
sugeruja, ze etymologiczne praesens na -sta- zostalo zreinterpretowane jako prs. na
-ta- oparte 0 osnowe na -s-, bdls-ta, vyks-ta; podobnie biis-ena zaktada prs. bits-ta

(zob. § 11). - Osnowa takich derywatéw, jak dés-Cioti, dés-lioti, dés-ena itp. ttumaczy

sie najlepiej przez forme atematycznego prs. dést(i) ‘ktadzie’, kt6re na wz6r infinitiw6w
na -sti mogto zostaé resegmentowane jako dés-ti (zob. § 12).— Derywaty typu kausdinti,
pjdusdinti podlegaja segmentacji ujawniajacej neopierwiastki kaus- ipjaus- w stosunku
do pwk. prymarnych kau- i pjau-. Dla wyjaSnienia tych neomorfem6w na -s- trzeba
siegnaé do formacji intensywnych na -styti i uznaé, ze ich segment s zostat pojety jako
wezet morfologiczny i zinterpretowany jako pierwotny styk *s-s: kdustyti = *kaus-sty-,
pjdustyti =*pjaus-sty- (§ 13).
9. Zbiér neopierwiastkéw na -s- przedstawia si¢ nizej w podziale na cztery grupy,
odpowiednio do zréznicowania formacji, kt6re staly sig punktem wyjscia dla
morfologicznej resegmentacji. Sa to: 1. infinitiwy na -sti, 2. praesentia na -sta, 3:
atematyczne praesentia na -sti, 4. intensiva na -styti.

10. Resegmentacja infinitiw6w na -s-t
NEOPWK.
aus-

IS

DERYWAT
dus-dinti

ataus-dyti
dustyti'

Przez degeminacje z *aus-styti.

ZRODEO NEOPWK.
dusti

PWK.PRYMARNY
aud-,

dudziu,

dudziau
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aus-tuve

baus-

baus-l¥s
baus-mé'®
baus-titvé

batsti

baud-, baudziti, baudziaii

bels-

bels-mas
béls-teléti
béls-teréti
bels-tukas

bélsti

beld-, béldziu, béldziau

bes-

bes-Ci6ti
bés-teléti
bes-tivas
bes-tiikas

bésti

bed-, bedi, bedziati

bils-

bils-Cioti
bils-dénti
bils-mas"?
bils-noti

bilsti, bilsta

bild-, bilda

bris-néti

bristi'®

bred- / brid-, bred, bridaii

bris-teléti

bristi, brista"®

brind-, pribrindo

draus-dinéti

dratsti

draud-, draudzin, draudziati

ésti

éd-, édu, édziau

bris-

brisdraus-

bris-terti
bris-tiné

draus-mé
draus-tinis
draustyti?

draus-tojas
draus-tivés
és-

és-dinéti
és-dinti

‘©

Skardzius (1943: 206): *baud-smé.
Skardzius (1943: 203) wymienit wsr6d wyrazow na -smas, jak bég-smas, rék-smas, verk-smas.
‘8
Stopniem 0 do bris- jest bras-, zob. nizej § 10.1.
*_
Jeszcze przed zmiana pralit. *inS w lit. iS praesens *brin -sta otrzymato insercje welarna:
> brinksta.
Nastepnie forme te resegmentowano jako brink-sta, czego swiadectwem jest prt. brinko i inf.
brinkti. W ten
spos6b neopwk. brink- ‘brzeknaé, nabrzmiewaé, pecznie’ stat si¢ synonimem neopwk. brjs-.
*
Przez degeminacje z *draus-styti.
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és-ena?!
és-ka”
és-ltis?
és-nos
és-nus**

és-terti

*6s-ttis?>
és-tiival
és-tlivas

gds-Cioti

gas-

gqs-dinti
nuogas-lits
isgas-tis

geis-las
geis-liis
geis-mas

geis-

gand-, issigandau

gausti

gaud-, gaudzitt, gaudziat

26

gatis-mas

gaus-

iSsigdsti

geisti

geid-, geidzitl, geidziai

pageis-tojas

gels-

gels-vas””

gelsti, gelsta

gelt-, pagelto

girs-

girs-las**

gifsti, iSgirsta

gird-, iigifdo

gys-

gys-mas

gysti, gysta”

gyd-, pragydo

glatisti

glaud-, glaudzit, glaudziau

girs-mas

glaus-

glaus-mé
glaus-nus

Wedtug SkardZiusa (1943: 234) jest to derywat z suf. -sena. Por. jednak és-ena z derywatami na -ena od
pierwiastkow zakoniczonych etymologicznym -s-: dvés-ena = dvesitt, dvésiau, dvés-ti; tisena = tisti, tisati,

v

1

tisti.

2

Skardiius (1943: 124): *éd-ska. — Adi. éskis a. éskus sa racze} derywatami na -us od sb. éska “apetyt”
nizeli formacja dewerbalna *éd-skus, jak chciat Skardzius (1943: 124). Por. tez ésk-ena = éska.
3
SkardZius (1943: 166): *éd-slis.
+

>

SkardZius (1943: 225): *éd-snus.
Formacja * és-itis zostata przeksztatcona przez insercje k w *ékstits, nastepnie przez zmiane ks > ki w
ékstis ‘wybredny w jedzeniu; stabowity’. Forma u SkardZiusa (1943) nie uwzgledniona.

% — SkardZius (1943: 166): *gand-slus.
Skardzius (1943: 377): *gelt-svas.
8
9

Skardzius (1943: 163): *gird-slas.
Por. w § 12 giesmé od prs. atemat. giest(i).
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glaus-tyti(s)*
priglaus-tojas
glos-

glos-nis

glos-teléti

glosti

glod-, glédziu, glédziau

glostyti*!
gos-

gos-lis®

gosti

gres-

gres-ttivas

grésti

grend-, gréndziu, gréndziau

graus-

gratis-mas*

grdausti

graud-, grdudzia, graudé

g riaus-

gr 1aus-mas
7
griaus-tinis

gr idusti

er iaud-, 81 gridudzia, Srl gridudé

gristi

grind-, grindziti, grindziati

griisti

grud-, griidu, griidau

gris-

graus-tinis

gris-dinti
gris-lai

god-, godziu, godziau

gris-mas

gris-tas

gris-tinis
gris-tojis

griis-

grits-lys

grus-mé
griis-tas
griis-tiné
griis-tis
griis-tiné

griistyti*

gris-tiikas
grits-ttiké
grus-titvas

griis-tuvé
grtis-tivis

grus-tuvys
©
*!
32

*
“

Przez degeminacje z *glaus-styti.
Przez degeminacje z *glos-styti. Alternatywna metanaliza glost-vti wytwarza neopwk.
glost-: glostinéti,
glostinis, z kolei glosty-ti prowadzi do glosty-dinti.
Derywaty: goslduti ‘gosliam, geidulingam bati’, goslyba ‘gaSlumas, geidulingumas’.
Skardzius (1943:
166): *god-slus.

Warianty: gratizmas, gratidzmas.
Przez degeminacje z *griis-sty-.
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gurs-tas®
gurs-teréti

gursti, gursta

jais-ena

jaus-lis
TT
jatis-mas
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Jjausti

gurd-, gu7do

jaut-, jauciu, jauciai

36

Jaus-meé
kais-

uzkais-dinti
kais-las*’
kais-ra

kas-

kds-Cioti®

uzkaqs-dinéti

kaisti, kaista

k@sti

kait-, pakaito

kand-, kdndu, kéndau

k@s-dinti
k@s-lioti
k@s-nis/-nys
k@s-noti

kqs-teléti

keis-

keis-dinéti
keis-ena
kéis-lioti
keis-mas

keisti

keit-, keiciu, keiciati

keis-tinis
keis-tinys

kes-

apkes-dinti

kés-mas
kés-teréti

késti

kent-, kencitt, kendciati

késti

két-, kétt, kétatt

kés-terti
kés-

kés-Cioti
késéti??
kés-las®

38
3

SkardZius (1943: 322): *gurd-smas.
SkardZius (1943: 203): *jaut-smas.
SkardZius (1943: 163) wymienia ten wyraz w grupie formacji z suf. -sla-.

38
3%
“©

Por. starsze iteratywy oparte o kand-, kandyti i kandiioti.
Przez degeminacje z *kés-séti. Por. verséti s. v. vers-.
Tuwyjatkowo Skardzius (1943: 163) si¢ waha: ,,gali biti kiles i8 *kés-slas ir *kés-las, plg. késintis*.
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kiés-vas*!

kirs-

kirs-Cioti

atsikirs-dinéti
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kiet-, sukieto, uzkieto
kert- / kirt-, kerti, kirtaii

nukirs-dinti

atsikirs-dyti

kirs-las®
kirs-mas
kirs-né
kirs-noti
kirs-tas**

kirs-teléti
kirs-teréti
kirs-tinas
kirs-tis

kirs-tojas
kirs-tukas
kirs-ttivas

krés-

krés-Cioti

krés-dinéti

krésti

kret- / krét-, krecin, kréciaii

krés-noti
krims-

krims-Cioti

krimsti

kremt- / krimt-, kremti,

krimtaun*®

krims-dinti

krims-éti
krims-lé

krims-nis
krims-noti

krims-teléti
krims-telti

krims-tiikas

kris-

kris-dinéti
kris-dinti

‘1

kristi

krit-, krinti, kritati

Skardzius (1943: 377): *kiet-svas.
Podstawa derywacji jest vb. denominativum urobione od przymiotnika sufiksem -sta-. Tak jak kiés-vas
“twardawy’ objaSniaja sie r6wniez adi. balsvas ‘biatawy’, gelsvas “Z6ltawy’, judsvas ‘czarniawy’, melsvas
‘sinawy’, ratisvas ‘rézowy’, Zalsvas ‘zielonawy’, zilsvas ‘siwawy’. SkardZius (1943: 377) i Otrebski (1965:
§ 121) niestusznie postuluja dla catej tej grupy sufiks -svas.
*
SkardZius (1943: 164): *kirt-slas.— Wariant kerslas jest wt6rny; wokalizm zostat wyréwnany do prs.
kertit (SkardZius 1. c. postuluje *kert-slas, tj. derywacje od osnowy praesentis, co malo prawdopodobne).
44
Wariant kefstas jest wt6rny; wokalizm zostat wyr6wnany do prs. kertit.
45
Jest r6wniez odpowiedni neopwk. na stopniu 0, zob. nizej krams-, § 10.1.
42
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kris-las*®
kris-liai

kris-noti

kris-teléti
leis-

léisti

leid-, [éidziu, léidau

liésti

liet-, lieciti, lieciau

lis-dinéti

listi

lind-, lendii, lindai

mels-dinti
mels-ena
mels-mas

melsti

meld-, meldzitt, meldziau

mesti

met-, metti, meciau

leis-dinéti
léis-dinti

léis-dyti / -dyti
léis-ena
léis-teléti
léis-tereti
léis-terti

leis-tiniai
leis-tiniai
leis-tojas
apléis-tojas*’
leis-ttivas

lies-

liés-mas

lies-teleéti

lies-tkas

lis-

nulis-dyti
lis-ena**

mels-

uzmels-tojas
mels-tuvé

mes- / mez-

mes-Cidti”

mes-dinéti

ismés-dinti
mes-dyti
més-liava™

50

SkardZius (1943: 164): *krit-slas.
do Aldusiu, kldusti.
Te starolitewskie wyrazy por. z klaus-tojas SD* 372 «pytacz, percontator, rogator»
Por. wyzej przypis do és-, ésena.
wzdtuzonego go p por. fot. metat
P'
meéCcioti (*mét-id- |, Jjak imétyti.
h Co do stopnia
To obok starszego SI iteratywu
‘rzucaé, miota@ i cs. vdmeétati, pomeétati.
w tym
Sufiks -liava wyabstrahowano z formacji méliava ‘pora wozenia nawozu w pole’, mianowicie
momencie, gdy zostata ona odniesiona do vb. meésti, méZiu ‘gnoic, nawozi¢’. Pod wzgledem
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méz-liava
mes-muod*!
mes-teléti
mes-teréti
mes-tivai

mesmispers-

mes-tinis

mesti

ment-, mencitt, menciat

mis-a>>

misti

mit-, mint, mitan™®

peérs-teléti

peérsti

perd- / pird-, pérdziu, pérdziau™*

*pirsti, *pirsta

perd- / pird-, *pirdo™

pers-tuvai

pirs-

pirs-Cioti
pirs-kius

pirs-kus*®
pirs-la | -la
pirs-nis

pirs-noti

pirs-teléti

pirs-teréti
pifz-nius*’
plaus-

plés-

platis-mas

plausti

plaud-, plaudziu, plaudziau

plés-enos

plesti

plet- / plét-, plecin, pléciai

platis-tas*
plaustyti>?

etymologicznym jest mésliava derywowana sufiksem -tava od sb.
méslas

ten byt drw. od inf. mésti, nie zas od pwk. més- Jak to sugerowal SkardZius‘gn6j, mierzwa’ < méé-las; wyraz
(1943: 164) przez rekonstrukcje

*mez-slas. Na wz6r stosunku mé5-ti :: més-liava pojawily sie rozmaite
formacje analogiczne, por. nésti =>
néSliava, vésti = vésliava (wt6rnie vé Zliava ), rinkti = rinkliava.
Wariant do met-muo, czeSciej pl. met-menys ‘osnowa w tkaninie’.
“wyciag ze stodu, brzeczka, z kt6rej za pomoca fermentacji wyrabia
sie piwo’. Zgodne z fot. misa.
Por. neopwk. mais-, o formie stopnia 0 do mis-, §10.1..
Co do stopnia zanikowego pird- zob. nizej neopwk. pirs-.
Co do stopnia e zob. wyzej neopwk. pers-. Stopien zanikowy w idaé
w pirdinti, pirdzioti oraz w nominach
pirda, pirdalas, pirdiinas, pirdzius.
Paralelna budowe pokazuj e smifs-kus <= smirs(ti), zob. nizej. Skardzius (1943:
124) odtwarza jednak
*pird-skus.

Z sonoryzacji *pirs-nius (sufiks Jak w sits-nius <= sisti). Paralela:
triznius s. v. tris-. SkardZius (1943: 226)

58
59

odtwarza *pird-dnius (sufiks taki nie istnieje!)

SkardZius (1943: 321): *plaud-tas.
Przez degeminacje z *plaus-styti.
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issiplés-ena
plés-mas

plis-

aa
pliis-ena

plisti, pliista

plid-, pliido”

prasti

prat-, prantu, pratau

plus-mas®!

plis-teléti
pliis-teréti

pras-

pripras-dinéti
atpras-dyti

supras-dyti
pras-ena
pras-lus
pras-ma

pras-mas
pras-mé

pus-

pus-nis®
pus-tas

pusti

put-, puntt, putaii

pusti

put- / pit-, pucit, piiciat

rasti

rad-, randu, radau

pustyti®

pus-

piis-cioti™
pus-dinti
pus-dyti
piis-lé®
pis-lioti
pus-lys
pus-noti

pits-teréti

ras-

ras-dinéti
ras-dinti
ras-dytis
ras-lus®

ras-mé

Obok tego jest neopwk. pliist- : pliist-éti, -a, -€jo, pliistbumnis ‘kas plusta, koneveikia, nepraustburnis’.
Przy zatozeniu ekspresywnego skrétu pliis- > plus- mozna by tu jeszcze zaliczyé plus-cioti ‘chodzi¢ bez
celu, watesaé sie’ (= plits-cius ‘len, obibok, watesa’).
SkardZius (1943: 221): *put-snis (tak samo Otrebski 1965: 170).
8
Przez degeminacje z *pus-styti.

Por. starsze piicioti < *piit-ia-.
§kardZius (1943: 170): *piit-sleé.
®
6 — SkardZius (1943: 166): *rad-slus.
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rés-vas™
rés-mé*
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résti

ret-, refita, réto

res-

rés-dinti
res-tinis
res-tojas®

résti

rent-, rencitt, renciau

ries-

ries-Citoti
ries-mé”
riés-mas
riés-tas

riésti

riet-, rieciti, rieciati

ris-dinti
ris-tas
ris-vas

risti

rit-, ritit, rita

rus-nis’*
rus-vas™?

rusti

rud-, rundi, rudati

sés-lys

sésti

séd-, sédu, sédau

statisti

siaut-, siaucit, siaucian
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ries-tinis

ries-ttvas
riés-vas"
ris-

ris-tuvai
ris-tlivas

sés-ltis™
SéS-tas

pasés-té”
siaus-

7

68
69

”
7)
%
%
*
%

siats-dinti
Siaus-liis

Skardzius (1943: 377): *rét-svas.
Skardzius (1943: 206): *rét-smé. — Por. stopien wzdtuzony rét- w rétmé a. rétma ‘rzadkie miejsce (w
lesie)’, rétis ‘rzeszoto, sito z duzymi otworami’ (zwane tez retasis), rétys ‘cztowiek matomowny’.
Obok res- istnieje neopwk. rgst-: rdstas. Wyabstrahowano go z intens. *rqst-yti = *rqs-styti (osnowa rés-

ti).

SkardZius
SkardzZius
SkardZius
SkardZius

(1943:
(1943:
(1943:
(1943:

206):
377):
225):
377):

formacja na -smé.
*riet-svas.
*rud-snus.
*rud-svas.

SkardZius (1943: 166): *séd-slus.
SkardZius (1943: 331): *paséd-sté albo *paséd-té.
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siatis-mas
siatis-teléti

siaustyti”®

slaus-tivas
sius-

sius-ltts
silis-mas
sius-na
sius-ta
Ssitts-tas
sitis-teléti

SiLSti

siut-, siuntu, siutati

sius-

siqs-dinti”

Siljsti

siunt-, siuncit, siunciat

siys-lys

siys-tinis
siystyti’®

siys-titvas
skaus-

skats-dinti
skatis-mas”
skaus-noti

skatsti, skaista

skaud-, skatida, skaudziu

skers-

skers-dinti
skers-tojas
skers-tives®

skefsti

skerd-, skerdziu, skerdziai

skés-

skés-Cioti

skésti

sket- / skét-, skecin, skéciati

skifsti, skiFsta

skird-, skifdo

skés-noti

skés-teléti
skés-tinis

skés-tiivas
skirs-

skirs-ena
skirs-kelé

skirs-mas
skirs-nis

7% — Przez degeminacje z *siaus-styti.

7

Obok tego siuntinéti.

Przez degeminacje z *siys-styti.
% — Skardiius (1943: 204) wymienit wsréd wyraz6w na -smas, por. wyzej uwage do bilsmas.
Wt6rna osnowe skers- widaé jeszcze w sb. skerstujis albo skerstijis ‘ostatni miesiac w roku, grudzien’;
objaSnienie formantu nasuwa jednak trudnosci.
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skirs-nus

skirs-teléti®!
skles-

sklés-tas

skros-

skros-dinti
skr6s-tinis
skros-tojas
skros-ttivas

skrosti

skurs-

skurs-dinti
skurs-na*
Skufs-nas®
skurs-nus**

skursti, skursta

skus- |

skus-Cioti
skus-teréti

skusti

skud-, skuvida, skido

skus- 2

nuskis-dinti
skus-terti
skus-tis
skus-t6jas
skus-tttkas
skus-titvas

skusti

skut-, skutn, skutau

skus-

apskijs-dinti
skys-mas

skijsti

skund-, skundziu, skiindziau

sl¥sti, slysta

slyd-, slydo

sklésti

sklend-, sklendziti, sklendziaii
skrod-, skrédziu, skrédziau

— skurd-, skufdo

Skijs-tis

skijs-tojas

slys-

slys-Cioti
sl¥s-dinti
slys-mas
slys-teréti

smirs-

smirs-dinti

smifsti, smifsta — smird-, pasmirdo®

Z metanaliza prs. skirsta jako skirst-a sa natomiast zwiazane drw. skirsé-iotis, skirst-é, skirst-yti, skirsttkas, skirst-ts.

*

SkardZius (1943: 220) wymienit wsr6d wyrazéw z sekundarnym sufiksem -sna, jak liip-sna, kup-sna,
liep-sna.

SS
“

Skardzius (1943: 219): *skurd-snas.
SkardZius (1943: 225): *skurd-snus.

S

Zob. nizej neopwk. na stopniu o: smars-, § 10.1.
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smurs-noti

smirs-teléti
smirs-telti
smirs-teréti
smirs-kus®®
spaus-

spaus-dinéti

spdaus-dinti

spausti

spaud-, spdudziu, spdudziau

sprausti

spraud-, spradudziu, spradudziau

Sprésti

sprend-, spréndziu, spréndziau

spdaus-ena
Spatis-mas
Spaus-muo
spdus-tai / spaiis-

spdaus-teléti

Spaus-teréti

spdustyti®’

Spaus-tojas
spaus-tikai
Spaus-tivai
Spaus-tivé
spraus-

spraus-lé

spraus-mas
spraus-mé

Spraus-muo
sprdus-tas

spraus-titkas
spraus-tivai*®
spres-

sprés-dinti
sprés-ena

spréz-lis®

Sprés-mas
Spres-ttivai

Spres-tuvas
svies-

86
87

svies-dy'ti
svies-tas®

sviesti

svied-, sviedziu, sviedziau

Por. wyzej pirs-kus.
Przez degeminacje ze *spaus-styti.

Od pwk. praus- ‘myé (si¢)’, z etymologicznym -s-, jest odpowiednio praustuvé a. praustitvé ‘miednica’.
Ze *spres-lis, z sonoryzacja grupy sl jak w mézliava < més-liava (zob. s. v. mes-/mez-), kremzlé obok
kremslé ‘chrzastka’ (neopwk. krims- / krems-).
*
Otrebski (1958: § 471): *svied-tas.
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svies-teléti
svies-tiné

svies-tynés

svys-

svys-teléti

Svysti, sv¥sta

svyd-, svydo

Sts-dinti
Sus-tiniai

Susti

Sut-, Sunti, Sutati

Sveisti

Sveit-, Sveici, Sveiciati

Sviésti

Sviet-, Sviecit, Sviecian

SVYS-teréti

Sus-

Sus-tinis

Sus-tiikai
Sveis-

Sveis-Citioti
Sveis-dinti

Sveis-tinis

nuSveis-tojas
Sveis-tikas
Sveis-tiivas
Sveis-tuve

Svies-

Svies-a”!
Sviés-as

Sviés-dinti
Sviés-dyti
Svles-é

Svies-éti
Sviés-inti | -inti

Sviés-is
Svies-tlivas
Svies-ulys
Svies-uma
Svies-tumas

Svies-ls

tris-

triz-na

*tristi

trid- / tried-, *trindn, *tridai;

wtornie trystu

trydau, trysti”
a1

92

< *trind-stu,

SkardZius (1943: 310): *sveit-sa.
Wbrew SkardZiusowi (1943: 219) wyraz trizna ‘biegunka; osoba na nia cierpiaca’
nie moze byé
wyprowadzony z prototypu *trid-dna z tej prostej przyczyny, ze sktadnik -dna
nie pojawia sig jako sufiks w
zadnym wyrazie litewskim. Bardziej naturalny bedzie tutaj wyw6d triznd z praformy
trisna, mianowicie przy
uwzglednieniu antycypacyjnej sonoryzacji sn > zn. To nieregularne zjawisko fonetyczne
dokumentuja takie
paralele, jak z jednaj strony uéznai < udsnai, nuolaiznus < nuolaisnis, z drugiej
strony grazmé < grasmé,
gratizmas < gratismas, juozmud < juosmud. Formacja *¢ris-nd tak sie ma do inf. ris(ti)
jak sius-na do
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versti

vert-, vercill, verciau

vesti

ved-, vedi, vedziati

vés-a
vées-Cioti
atvés-dinéti
vés-dinti
atvés-inti
vés-ulys

vésta, vésti

ved-, védo

zais- |

Zais-las*
Zais-mas
Zdis-tojas

Zaisti ‘bawié sie’

zaid-, Zaidzint, Zaidziati

zais- 2

Zais-tis®®
Zaiz-dé

Zaisti ‘lepié z gliny’ zaid-, Zaidziu, Zaidziaun”®

vers-dinéti
vers-dinti

pérvers-dyti
vers-ena

verséti?®
vers-las

vers-mas

vers-tuvé
ves-

vés-

ves-dinéti
ves-dinti
ves-dyti
vés-imas / -ima
ves-tives

vés-uma
ves-uumas
vés-ls

sitts(ti) oraz jak dzitis-na do diiits(ta) i stlit. duos-na do prs. atemat. diios(ti).- Drw. triznius ‘osoba cierpiaca

&

¢é

2

na biegunke’ sprowadza sie do *tis-nius. Ze i tutaj chodzi o wt6rna sonoryzacje, przekonuje nas paralelaw
postaci pifznius ‘pierdzioch’ z *pirs-nius, to do pirs- = *pifsti (zob. wyze}). Por. stisnius od stisti. Inaczej
Otrebski (1965: § 298), gdzie proponuje si¢ praformy *trid-snius i *pird-snius, z sufiksem sygmatycznym,
kt6ry jednak trudno uznaé za stary i/lub prymarny.
Przez degeminacje z *vers-séti. Por. wyzej késéti s. v. kés-.
SkardZius (1943: 164): *zaid-slas.
‘miejsce przy piecu chlebowym, przypiecek’ (LEZ... 88). Pokrewnym wyrazem jest tu Zaidas ‘ognisko
kowalskie’.
% — Gwarowe Zaisti ma si¢ doliter. Zésti ‘lepié, formowaé z gliny’ w przyblizeniu tak jak gwar. Zaisti ‘raniC’
ma sie do Zeisti ‘ts.’ Z uwagi na stopien o mozna Zaisti, Zaidzia interpretowaé jako czasownik quasiprymarny,
tj. taki, kt6ry ustalit sie na miejscu iteratywu *Zaidyti, odmieniajacego sie w praesens z suf. -ia-: Zaidzia (por.
stlit. typ prs. mdkia do mokyti, rédzia do rédyti, Otrebski 1965: § 639).
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Zaiz-dé”
Zaiz-ra

Zaizdra”*
Zis-

2s-Cioti

3is-dinti

Zisti

zind-, Zindu, Zindau

ZOsti

zod-, Z6dziu, Z6dau

3is-lioti
3is-loti

Zis-tlikas
zos-

Z0s-Cioti
Z6s-las

Zos-mé”
Z6s-té

10.1. Dodatek: formacje na stopniu o

bras-

bras-ta
bras-tas\™

bristi

bred- / brid-, bred, bridaii

bras-va
bras-tva

bras-

bras-a'!
bras-va'*

brésti, brésta

brend- / brind-, pribréndo,
pribrindo

brqs-tva

gais°7

gais-as'°

*gisti, *gysta — *gied- / gid-, por. giédras,
gaidris

Wariant wyrazu Zais-tis ( LKZ,., 90). Da sig on wywies¢ z *Zais-té przez okazjonalna sonoryzacje w
pozycji po. To samo odnosi sig do wyrazu Zaizda albo Zaizdé ‘rana’, < *ais-ta/-lé < gwar. Zais(ti) ‘rani’.
‘ognisko kowalskie’, szerzej znane jako masc. Zaizdras (LKZ,,, 90-91). W Zaizré mamy do czynienia z
formacja na -ra- od inf. Zais(ti), tj. *Zais-ra. Od wypadku takiego, Jak kais-ra = kaisti (zob. wyzej) odréznia
nasz przyktad udzwiecznienie s (co do tego por. sprézlis s.v. spres- oraz trizna s.v. tris-). Mtodszym

wariantem jest natomiast Zaizdra, pochodzaca z udéwiecznienia *Zaistra < *zais-ra (-t- epentetyczne jak np.

w gaistras ‘tuna na niebie’, po udzwiecznieniu: gaizdras). Catkiem inaczej Skardzius (1943: 301): *Zaiddras, z fikcyjnym sufiksem -dra- (wariant Zaizra nic zostat w tym kontekécie uwzgledniony). W
monografiach $. Ambrazasa (1993, 2000) nie znajduje wyraz6w Saizra, Zaizdra, Zaizdras (ani tez kaisra,
sprézlis, trizna, gaizdras).
” — Skardzius (1943: 206): *Zod-smeé.
‘0
Przy obu tych derywatach na -f- méwimy o stosunku apofonicznym bras- = bris-. Brak formacji intens.
Tbrastyti wyklucza mozliwosé analizy +brast-a, tbrast-as.
101
SkardZius (1943: 310): *brand-sa.
12
Skardzius (1943: 378): *brand-sva.
"8"
Skardzius (1943: 310): “gaid-sas. Wyrazowi litewskiemu odpowiada tot. gaiss ‘powietrze’.
103
Prs. “gysta mozna rozumie¢ jako odnowienie starego prs. infigowanego (*gind-sta = *ginda ‘rozjasnia
sig, wypogadza sie’) w paraleli np. do isvy'sta (*vind-sta = *vinda ‘spostrzega, zauwaza’), gdzie vys- stanowi
osnowe dla stopnia o vais-, zob. nizej vdiskus.
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gais-ra'
gais-ras'°°
gais-is

gars-

gars-as

gars-inti
gars-inti

girsti, ifgirsta

gird-, girdi, iSgirfdo

gars-mas\”
kars-

kars-a@'°8

krams-

kréms-éioti'

kirsti
krimsti

krams-éti

kert- / kirt-, kerti, kirtati
kremt- / krimt-, kremtt,
krimtau'°

krams-lé
kramz-lé""
krams-lys
krams-liis
krams-noti
krams-6ti
krams-telzti / -telti
krams-teréti

kramstyti'?

krams-tiukas
krams-ts

las-

lqs-ta
IGs-tas'3

listi

lend- / lind-, lendt, lindati

Idis-Cioti

léisti

leid-, /éidziu, léidau

Iqs-tis
lais-

lais-dinti
10S
16
7
8
109

Budowa jak kaisra = kais(ti), zob. wyzej s.v. kais-.
Skardzius (1943: 301): *gaid-sras.
SkardZius: (1943: 203): *gard-smas.
SkardZius (1943: 310): *kart-sd. Co do apofonii por. nizej narsa, tamsd, vésa oraz brasa s.v. bras-.
Obok tego krdém-Cioti ‘kasaé; przezuwac’. Zdaniem SkardZiusa (1943: 519) krdms-cioti derywowano
sufiksem -ioti od wykrzyknika kramst. — Jesli kogos nie przekonuje derywacja krams- od krims- formy
infinitivi, to moze si¢gnaé do intensivum kramstyti, by droga reanalizy *kram-sty- wydobyé zen potrzebny
neopierwiastek (paralele na to wymieniono nizej w § 13).

ne
"1
12

Por. wyzej neopwk. krims-.
Wariant udzwieczniony, por. wyzej sprézlis.
Przez degeminacje z *krams-sty- = krims-. Por. tot. kramstit ‘mit den Zahnen etw. EBbares zu erlangen
suchen, greifen, haschen nach etw.; zugreifen, stehlen’.

13

§kardZius (1943: 321): *land-tas.
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ldis-va'"*
lais-vas">

Iaistyti'®
laizdyti'”
maismas-

mais-tas''8
sumastyti'?

nars-

nars-a'?

misti

mit-, mint, mitai

mesti

met-, meti, meciati

sunirsti, -nifsta _ nert- / nirt-, nirto

nars-as

smars-

Svais-

smars-as'

smifsti, smirsta

§vais- a'”

Svisti

Sviet- / Svit-, Sviecitu; Svintt'™

Svais-Cioti

— smird-, pasmirdo

§vais-inti
Svais-yti

Svaistyti!**
Svais-us

vais-

vais-kus'>

isvysti, iSv¥sta

vyd-, isvydo

vars-

vars-na!*6

versti, virsti

vert- / virt-, vercit; virsti

vars-mas

11. Resegmentacja form praesens na -s-ta
NEOPWK.

bals4

115.
116
Ny

DERYWAT

bals-vas'?7

PRS. NA -Sta

FORMA PRT., INF.

bdlsta

bal-, balo, balti

Skardzius (1943: 378): *laid-sva.— Co do stopnia o przy sufigowaniu -va por. kalva od kéltis, narva od

kéltis, narva od nérti, sparva od spirti.

SkardZius (1943: 377): *laid-svas.
Przez degeminacje z *ldis-sty- =léis-.
stlit. ‘pata¢ ogniem’ (DP). Pisownia fonetyczna dla lais-dyti.
Skardzius (1943: 321): *mait-tas. Por. wyzej neopwk. w formie stopnia zanikowego mis-.
‘sples¢, skreci¢, zmotac’, przez degeminacje z *mas-sty- = mes-. Por. métmenys ‘osnowa w tkaninie’.
SkardZius (1943: 310): *nart-sa.
Por. wyzej nars-as = nirs(ti). Skardzius (1943: 310): *smard-sas.

126

Skardzius (1943: 310): *Svait-sa.
Por. nizej gais-ma ‘Spiew’ od gies-ti 3 os. ‘Spiewa’ (pwk. gied-), § 12.
Przez degeminacje z *Svais-sty-ti = Svies-.
Budowa jak pirs-kus = pifs(ti), smirs-kus =smirs(ti), zob. wyzej. SkardZius (1943: 124): *vaid-skus. Co
do stopnia o por. vaidinti, vaidéntis, vaidilas, vaiduoklis.
Skardzius (1943: 220): *vart-sna.

Por. nizej Zals-vas do zdlsta.
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biis-ena

biista’®

ba-, bivo, biiti

diiiis-kis
dzitis-la
dZitis-na

dzitista

diziu-, dito, dziuti

diiiis-na

diitis-nas'*°

girs-

girs-Cidti

links-

links-éti

girs-noti™
girs-telti
links-mas
links-né
lifiks-nis
links-6ti
links-té

girsta

linksta

ger- / gir-, apgiro, girti'”

lenk- / link-, lifko, linkti'”

links-tinis
links-tis

mis-

imjst-i*
pamijst-i'**

*mista<*min-sta min-, *mino, *minti

ruks-ena

riuksta’®

mis-lé'5

ruks28

ruk-, riko, rukti

Qbok biis- jest neopwk. bast-, ktéry wyabstrahowano droga reanalizy prs. bii-sta jako biist-a. Por. takie
derywaty, jak biist-as, biist-iné, stlit. biist-imas DP, biist-imé DP. - Gdy w pewnym momencie rozwojowym

biisena zaczeto kojarzyé z biiti zamiast z bitsta, pojawila sig segmentacja bit-sena (jest ona zgodna z

obecnym poczuciem jezykowym).
Pojawia sie w tej grupie rowniez wokalizm (ekspresywnie) skrécony: dZiiisas, dZiusna, dziusnis, dzitsnius,
diiusra, dzitsris. Segment -s- nalezy w kazdym razie uwaza¢ za presufiksalny, jak w osnowie synchronicznej
diiiis-ta. Inaczej S. Ambrazas (1993: 125, 133), kt6ry operuje sufiksami sygmatycznymi -sn- i -sr-.
apgirti ‘upié sig’, pragirti ‘rozpié sig, sta¢ sie pijakiem” (LKZ,,, 350-351).
130
Skardzius (1943: 220), ktory przemileza obecnoSs¢ girs-cioti i girs-telti, thumaczy girsn6ti jako girsn-6ti, tj.
31
czasownik denominatywny od *gir-sna ‘picie’.
Por. nizej neopwk. lanks-, § 11.1.
82
Inf. ‘zgadnaé, odgadnaé (zagadke)’.
33
Inf. ‘zadaé zagadke’. Z tego inf. na -sti wyabstrahowano pwk. mijs-, widoczny w prs. misa ‘zgaduje
G4
zagadki’. Por. As mjsti mjsle. Misles beminsant radau. Nebus dorai, jei neimjsi. AS pamjsciau, ans anctiktum.
Zob. LKZ,,, ‘VIII 284, gdzie jednak podano falszywe formy na prs.: minicia albo minsia ina prt.: mifité (brak dla
nich okazowych zdan).
435
Q allomorfie na stopniu o zob. nizej s.v. mqs-, § 11.1.
Paralelna reanaliza nikst-a (prs. na -a-) generuje neopwk. niikst-, widoczny w takich formacjach, jak
136

29

rikst-éti (kaminas riikstéja), riikst-énti (riiksténa pirtis), rakst-otas (diena ritkstota).—-Gdy w pewnym
momencie riiksena zaczeto kojarzyé r rukti zamiast z niksta, pojawila sie segmentacja ruk-sena.
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ruks-éti

ruks-mas
ruks-noti
sprogs-

Sprogs-ena

sprogsta'*?

sprog-, sprogo, sprogti

tims-

tims-ras\*°
tims-ras'*?

*timsta / témsta

tem- / tim-, sutémo, témti'*'

tiks-mé!8
liks-na

uksta

uk-, ko, itkti

vyks-mas

vyksta

vyk-, vyko, vykti

Zals-ganas

Zalsta

Zal-, 2alo, 2alti

Zilsta

Zil-, Zilo, Zilti

tiks-

sprogs-ena*s
sprogs-mas'**

tiks-né
uikstyti'**
vyks-

zals-

vyks-nis
vyks-teléti
Zalz-ganas

Zals-teléti

24ls-telti / -terti
Zals-vas'5

Zils-

3ils-ganas
2ils-teléti

2ils-teréti
87
88
‘8
0

‘!

Gdy w pewnym momencie sprdgsena zaczeto kojarzyé ze sprogti zamiast ze Sprogsta, pojawita sie nowa
segmentacja sprég-sena.
Okazjonalna zmiana [ks] > [k8].
Obok tego sprog-mé ‘pusta, nieporosta krzakami przestrzen’.
Por. gais-ras od *gis(ti), kais-ra od kais(ti). Skardzius (1943: 301) analizuje ten wyraz jako tim-sras.
Uderza pominigcie timsras w monografii S. Ambrazasa (1993: 132-133) (sufiksy -(s)ra, -(s)ris).
Skoro segment s wymienionych derywat6w pozostaje w zwiazku z metanaliza formacji praesens na -sta-,
(= “tims-ta, *téms-ta), to staje pod znakiem zapytania zwiazek form lit. tams4a i timsras z pie. tematem na

*-es-/-s-. Por. wed. tamas-, loc. sg. témasi ‘w ciemnosci’, tac. temere ‘po omacku’, wed. tdmisrah ‘ciemnos¢’,

0 czym blizej Smoczynski (2001: 106).
142
LKZ,.., 365, z okazjonalna zmiana msr > mir. — Opr6cz tims-, kt6ére zaktada obecnosé prs.
ingresywnego *tim-sta ‘zmierzcha sig’ do témti, mamy jeszcze dwa dalsze neopierwiastki: tems- (zob. nizej
tamsa, § 11.1) itemst- (por. témsta ‘zmierzch, mrok’). Polegaja one na dwutorowej metanalizie (nowego)
prs. témsta: jako téms-ta albo jako témst-a.
"8
SkardZius (1943: 206): ak-smé od akti.
"4
Przez degeminacje z *aks-sty-.
8
SkardZius (1943: 377) uwaza za drw. denominalny z suf. -svas od Zalias ‘zielony’.
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Zils-terti

Zils-vas'*°

11.1. Dodatek: formacje na stopniu o
lenk- / link-, lifiko, linkti'**

lanks-ci6ti'”
lanks-mas

liiksta

mas-

mgas-lé'*°
mas-lus
mastyti'*!

*mista<*min-sta min-, *mino, *mifiti
(wtdrnie mijsti)

tams-

tams-a'**

*timsta | témsta

lanks-

lankstyti?”

tem- / tim-, sutémo, témti’*

11.2. Wypadki szczegdlne na -5
nir- jako neopierwiastek do nirt-: jnifSta, nirSo, nirsti ‘wziaé sig do czegos zazarcie,

z zaciektoscia; sta¢ sie zawzigtym; rozochocié sig’. Paradygmat ten polega na formie

prs. inifsta (prt. -nifto, nirsti ts.), w ktorej doszto do fonetycznego zastepstwa rs przez

rs.

Sirg- jako neopierwiastek do Sird-: prt. si7So sktania do analizy prs. Si7Sta jako formacji
na -ta: sif§-ta. Grupa r§ pochodzi tu ze zmiany rs. Dany neopwk. jest wi¢c wariantem

do Sirs-, por. sifsta < *Sirdsta, Sifdo, Sifsti ‘rozgniewaé sig, rozsierdzi¢ sie’ (denom. od

Sirdis ‘serce’).

12. Resegmentacja form praesens atematycznego na -s-ti
NEOPWK.

dés46
47

DERYWAT

PRS. NA -Sti

FORMA PRT., INF.

dés-Cioti

dést < désti

dé-, déjau, déti

Skardzius (1943: 377) uwaza za drw. denominalny z suf. -svas od 3ilas ‘siwy’.
Alternatywne thumaczenie: */ankst-id-, iter. od neopwk. lankst- jak w lankst-yti.

48

Por. wyzej neopwk. links-.
Synchronicznie moze byé oceniane jako *lanks-styti = links(ta). Diachronicznie: lankst-¥ti, tj. derywat
iteratywno-kauzatywny na stopniu o do osnowy linkst- jak w prs. intrans. lirikst-a (= link-sta).
Por. z LKZ,,, 893-894: Uzminsiu dabar tokiq masle, kad nei vienas neatspésta. Minu minu masle, katé
10"
veza pusle.
Przynajmniej w znaczeniu ‘zgadywaé zagadki’ pochodzi przez degeminacje z *mas-sty- = mis(ti)
‘1
‘zgadywae (zob. wyzej neopwk. mjs-). Por. AS mastau, ar neiminsiu, kas tq padare. Misles masto. Mastykime
misles. Natomiast mastyti w znaczeniu ‘mysle¢, rozmyslac’ moze wywodzic si¢ z *man-styti = ment, miniti
‘pamictac’.
Pomija sie tu takie formy, jak tamsinti, tamstioti, tamsiis, poniewaz sa to derywaty od tamsa. - Stosunek
‘82
tams- & tims- | tems- jest podobny do krams- = krims- / krems- (zob. wyzej). Dla abstractum na -@
nasuwaja sie jako paralele dwie formacje utworzone od inf. na -s(ti): Kars-@ = kirsti, nars- @ = nifsti. —
Skardzius (1943: 310) analizuje tam-sd ze wskazaniem na fémti jako osnowg.

49

83

Por. wyzej neopwk. tims-, timsras,§ 11.
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dés-ena
dés-lés
dés-li
dés-lioti
dés-ni'™
duos-

dtios-ena
duos-liis
duos-na
duos-nis
duos-nus'6

dtiost < dtosti‘*

duo-, daviai, diioti

g ais-

& ais-ma'?

& iest < gl giesti

g ied-, & giedu, gl giedoti

gies-

gies-ena'®
gies-mé'

giest < giesti'®

—_gied-, giedu, giedoti

gies-noti

13. Resegmentacja czasownik6w na -styti

NEOPWK.
kaus-

DERYWAT

CZASOWNIK NA -Styti — PWK. PRYMARNY

kaus-dinti

kdustyti = *kaus-sty-

kau-, kduju, kéuti

narstyti = *nars-sty-'°

ner-, neritt, nérti

kaus-ena'

kaiis-té | -té'

nars'*

nars-la

Obok dés- istnieje neopwk. dést-: désteléti, déstinéti. Wyabstrahowano go z intens. dést-yti = dé-styti
(osnowa déti).

®S_Gdy w pewnym momencie dtiosena zaczeto kojarzy¢ z inf. diioti zamiast z prs. atematycznym dtiost(i),
pojawita sie nowa segmentacja dtio-sena.
86
Obok duos-istnieje neopwk. duost-: duost-eléti, diiost-urti. Wyabstrahowano go z intens. dtiost-yti = dtioStyti (osnowa dtioti).

157

158
159

‘©
‘!

_ ‘Spiew, Spiewanie’ (u Dowkonta, LKZ,, 35). Morfem gais- stanowi allomorf na stopniu oo do gies- jak w
Sles-ti 3 os. ‘Spiewa’ (zob. nizej gies-mé § 12). Derywacje ai < *ei, lit. ie ilustruje np. stosunek Svais-4 =
svies(ti), Sviecitt. Obok tego mamy starszy allomorfizm gaid- :: gied- , por. gdida ‘melodia, stuch muzyczny’,
gaidas daw. ‘Spiewak’, gaidys ‘kogut’ jako derywaty pierwiastka gied-, giedu, gied6ti ‘Spiewae’.
SkardZius (1943: 234) wymienit ten wyraz w grupie formacji na -sena, wraz z ei-sena, j6-sena oraz dug-

sena, bég-sena.

Por. wyzej gysmas od gysti, gvsta, § 10.
Skardzius (1943: 206): *gied-smé. — Paralela z pierwiastkiem na -s-: ges-mé ‘ledwo tlacy sig zar’ = géso,

gesti.

Gdy w pewnym momencie kausena zaczeto kojarzyé z kduti zamiast z kdustyti, pojawita sie nowa
segmentacja kdu-sena.
162
W znaczeniu ‘skrzynka z narzedziami do kucia koni’. Modliwa tez analiza kaust-é i przynaleznosé¢ do
neopwk. kdust-, to z resegmentacji kdu-styti jako kdust-yti.
Alternatywna metanaliza *ndrst-yti wytwarza neopwk. narst-, ktory widaé w nafst-as albo panafst-is ‘bicz,
rzemienna cz¢é¢ bata, to co sie przytwierdza do biczyska’, pandrsta ‘botago sunarstymas. kad bitu
trumpesnis; narple, narstas’ (LKZ,, 325).
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panars-la'*
nars-lai
pjdus-dinti

pjaus-

pjdus-ena’®*
sklgs-ta

sklas-

pjdustyti = *pjaus-sty-

pjau-, pjdunu, pjauti'®

*sklastyti = *sklqs-sty-

sklésti, sklendziti, sklendziau

sklqs-tas

sklgs-tis'”

sklqs-titvas

spas-

spqs-lai'®*

spqstyti = *spqs-sty-

spésti, spéndziu, spéndziau,
por. iter. spdndyti

spras-

spras-tis'®

sprdstyti = *sprqs-sty-

sprésti, spréndziu, spréndziau,

uos-

uos-lé'”
uos-lys
uos-lis

tiostyti = *tos-sty-

tosti, iodziu, iodziau

spas-nos

por.iter. sprandyti

uds-nat
uds-tai

tios-teléti

SKROTY
adi. —adiectivum
gwar.

— gwarowe

inf. — infinitivus
neopwk. — neopierwiastek
prs. — praesens
prt. —praeteritum
pwk. — pierwiastek
sb. —substantivum
suf. - sufiks
vb. —verbum

16§ — §. Ambrazas (1993: 98): sufiks -sla-.
wano go
Qbok pjaus- istnieje neopwk. pjaust-: pjdust-inti, pjaust-inéti, pjaust-iklis, pjaustinys. Wyabstraho
‘65
z intens. pjdust-yti = pjdu-styti (osnowa pjduti).

166
167

sie nowa
Gdy w pewnym momencie pjdusena zacz¢to kojarzyé z pjduti zamiast z pjdustyti, pojawila
segmentacja pjdu-sena.
Skardiius (1943: 330): *skland-stis albo *skland-tis.

168 — SkardZius (1943: 164): *spand-slai.
Skardzius (1943: 330): *sprand-stis albo *sprand-tis.
69
Wyraz nie uwzgledniony u Skardziusa (1943: 163) ani u S. Ambrazasa (1993: 99).
170
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SD*— Dictionarium trium linguarum ... [3 wyd.], Vilnae M.DC.XLII. Cytowane za K. PAKALKA (red.),
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