Wojciech Smoczyński

Laringalų teorija
ir lietuvių kalba

Bibliotheca Salensis

Edenda curant
Axel Holvoet
Artūras Judžentis
Gina Kavaliūnaitė
Rolandas Mikulskas

Tomus II
Wojciech Smoczyński

Laringalų teorija ir lietuvių kalba

Vilnae MMVI

lietuvių kalbos institutas

Wojciech Smoczyński

Laringalų teorija
ir lietuvių
kalba

Vilnius 2006

1. G losem at ik a :

k a l ba ir k a l bot y r a paga l

H j e l msl evą

UDK 808.82(09)
Sm29

Leidybą rėmė:

L ietuvos R espublikos V yriausybė

L ietuvos

valstybinis mokslo ir studijų fondas

Autorizuotas vertimas iš lenkų kalbos
Iš rankraščio vertė Veslava Čižik-Prokaševa, Diana Šileikaitė
Moksliniai redaktoriai Diana Šileikaitė, Axel Holvoet
Kalbos redaktorė Janina Vileikienė

Dailininkė Giedrė Mikulskaitė
Maketavo Audronė Stanislovaitienė
Surinkta Charis SIL ir Gentium rašmenimis

ISSN 1822-3257
ISBN 978-9955-704-17-1
© Copyright Wojciech Smoczyński, 2006

1.1. K a l bos

st ru k t ū r a

Turinys

Pratarmė
Autoriaus
1. Įvadas

(9)
žodis

(13)

(11)

1.0. Bendros pastabos (13)
1.1. Standartinė laringalų teorijos versija (19)
1.2. Laringalas prieš balsį e (20)
1.3. Laringalinių priebalsių fonetinės ir fonologinės savybės (26)
1.4. Apibendrinimas (31)
1.5. Laringalas prieš balsį o (31)
1.6. Laringalas h₂ tarp dusliojo priebalsio ir balsio (35)
1.7. Laringalas prieš priebalsį ir prieš pauzę (37)
1.8. Laringalas priebalsių aplinkoje (57)
1.9. Tam tikri laringalinius priebalsius apimančių sekų raidos
nereguliarumai (67)
1.10. Laringalų teorija iš istorinės perspektyvos (72)
2. Indoeuropiečių prokalbės vokalizmo apybraiža

(85)

3. Laringalinių priebalsių atspindžiai lietuvių kalboje
3.1. Antevokalinis laringalas žodžio pradžioje (87)
3.1.1. H prieš e (87)
3.1.1.1. */h₁e/ > *[h₁e] > */e/ > liet. e (87)
3.1.1.2. */h2e/ > *[h2a] > */a/ > liet. a (89)
3.1.1.3. */h3e/ > *[h3o] > */o/ > liet. a (96)
3.1.2. H prieš o (97)
3.1.2.1. */h₁o/ > /o/ > liet. a (98)

(87)

3.1.2.2. */h2o/ > /o/ > liet. a (98)
3.1.2.3. */h3o/ > /o/ > liet. a (100)
3.1.3. H prieš i (100)
3.1.4. H prieš u (100)
3.2. Antevokalinis laringalas žodžio viduje (102)
3.2.1. H prieš e (102)
3.2.1.1. H prieš priesagą ‑e- / -o- (102)
3.2.1.1.1. H tarp glaido ir balsio: Cei̯H-V (103)
3.2.1.2. H prieš priesagą ‑ei̯e- (105)
3.2.1.3. H tarp nosinio intarpo ir tematinio
balsio (-n-H-e-) (106)
3.2.1.3.1. Galimi intarpinio prezenso pėdsakai (107)
3.2.1.4. H prieš vardažodinę priesagą -eto- (108)
3.2.1.5. H prieš kitas vardažodines priesagas (109)
3.2.1.6. Galūnė */-h2ei /̯
(109)
3.2.2. H prieš o veiksmažodinės kilmės žodžiuose (110)
3.2.3. H prieš priesagą ‑ah2- < -eh2- (112)
3.2.3.1. Iteratyviniai kilóti tipo veiksmažodžiai (112)
3.2.3.2. o laipsnio iteratyvai (113)
3.2.3.3. Priesagos -ah2- < -eh2- daiktavardžiai (113)
3.2.4. H prieš i (114)
3.2.5. H prieš u (115)
3.3. Laringalas tarp balsio ir priebalsio (115)
3.3.1. Pozicija po e (116)
3.3.1.1. Pozicija eh₁C (116)
3.3.1.2. Pozicija eh2C (121)
3.3.1.3. Pozicija eh3C (137)
3.3.2. Pozicija po o (139)
3.3.2.1. Pozicija */oh₁C/ > /ō/ > liet. úo (139)
3.3.2.2. Pozicija */oh2C/ > /ō/ > liet. úo (142)
3.3.2.3. Pozicija */oh3C/ > /ō/ > liet. úo (143)
3.3.2.4. Pozicija */oHC/ > /ō/ > liet. úo (144)
3.3.3. Laringalo išnykimas po i ir po u (145)
3.3.3.1. Pozicija iHC (145)

1.1. K a l bos

st ru k t ū r a

3.3.3.2. Pozicija uHC (153)
3.4. Intervokalinis laringalas (163)
3.4.1. Hiato atsiradimas išnykus laringalui (163)
3.4.2. Sekos su aukštutinio pakilimo
balsiais *EHiC, *EHuC (165)
3.4.2.1. Dvibalsių *Ei ,̯ *Eu̯ atsiradimas išnykus
laringalui (165)
3.4.2.1.1. Dvibalsis *Ei ̯ (165)
3.4.2.1.2. Dvibalsis *Eu̯ (165)
3.4.2.2. „Ilgųjų dvibalsių“ atsiradimas dėl laringalo metatezės
sekose *EHiC, *EhuC (166)
3.4.2.2.1. *Еi̯НС<*EHiC (166)
3.4.2.2.2. *Eu̯HC < *EHuC (167)
3.4.3. Sekos su aukštutinio pakilimo balsiais *iHV, *uHV
(vad. laringalinis hiatas) (168)
3.4.3.1. iHV > ii V
̯
(168)
3.4.3.1.1. Daiktavardinė priesaga ‑ija (170)
3.4.3.2. uHV > uu̯V (171)
3.4.3.2.1. Daiktavardinė priesaga ‑uva (177)
3.5. Antekonsonantinis laringalas žodžio pradžioje (177)
3.5.1. Laringalas žodžio pradžioje prieš rezonantą (178)
3.5.1.1. H prieš rezonantą r (178)
3.5.1.2. H prieš rezonantą l (180)
3.5.1.3. H prieš rezonantą m (181)
3.5.1.4. H prieš rezonantą n (181)
3.5.1.5. H prieš „pusbalsį“ i ̯ (182)
3.5.1.6. H prieš „pusbalsį“ u̯ (184)
3.5.2. H prieš sprogstamąjį obstruentą (185)
3.5.3. H prieš s (186)
3.6. Interkonsonantinis laringalas (187)
3.6.1. Laringalas tarp obstruentų (-CHC-) (187)
3.6.2. Laringalas tarp rezonanto ir obstruento
(liet. VR tipo dvibalsių akūtas) (188)

3.6.3. Pilnojo (EL, OL) laipsnio, (C)eRH-T tipo šaknies
dariniai (189)
3.6.3.1. *[erH] (189)
3.6.3.2. *[orH] (191)
3.6.3.3. *[elH] (192)
3.6.3.4. *[olH] (194)
3.6.3.5. *[emH] (196)
3.6.3.6. *[omH] (197)
3.6.3.7. *[enH] (197)
3.6.3.8. *[onH] (198)
3.6.3.9. *[ei H
̯ ] (199)
3.6.3.10. *[oi H
̯ ] (201)
3.6.3.11. *[eu̯H] (201)
3.6.3.12. *[ou̯H] (206)
3.6.4. Nykstamojo laipsnio formos (207)
3.6.4.1. *[irH] (207)
3.6.4.2. *[urH] (211)
3.6.4.3. *[ilH] (211)
3.6.4.4. *[ulH] (214)
3.6.4.5. *[imН] (215)
3.6.4.6. *[umH] (215)
3.6.4.7. *[inH] (216)
3.6.4.8. [unH] (217)
Rinktinė bibliografija
Sutrumpinimai
Rodyklės

(235)

(277)

(219)

Pratarmė

Laringalistinė indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos paradigma, kurios pirmtakas buvo žymusis struktūrinės lingvistikos pamatų kūrėjas
Ferdinandas de Saussure’as, beveik visuose pasaulio lyginamosios kalbotyros centruose pakeitė dar palyginti neseniai vyravusią, o Lietuvoje
tebevyraujančią jaunagramatikių paradigmą. Ji radikaliai atnaujina
mūsų indoeuropiečių prokalbės tiek fonologinės, tiek morfonologinės ir
morfologinės sistemų supratimą. Krokuvos komparatyvistas ir baltistas
Wojciechas Smoczyńskis naują laringalistinį rekonstrukcijos modelį jau
kelis dešimtmečius sėkmingai taiko baltų kalbų istorijai tirti. Siekdami
išpopuliarinti Lietuvoje jo darbo rezultatus ir apskritai šiuolaikinius lyginamosios kalbotyros metodus, antrosios Salų kalbotyros vasaros mokyklos rengėjai paprašė jį 2004 m. perskaityti kelias paskaitas apie
laringalų teorijos reikšmę baltų kalbotyrai. Jos ir davė pradžią šiai
knygai, kurią autorius maloniai sutiko išplėsti pateikdamas bendrą įvadą į laringalų teoriją. Nors ši knyga negali ir nesiekia pakeisti išsamesnio ir bendresnio lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros įvado, kurį
pateikti lietuvių kalba – svarbi ateinančių metų užduotis, ji, be abejo,
istorinei lietuvių kalbotyrai padės įveikti pastaraisiais dešimtmečiais susidariusį atsilikimą.
Axel Holvoet

Autoriaus

žodis

Šios knygos pagrindą sudaro paskaita „Laringalinių priebalsių atspindžiai lietuvių kalboje“, skaityta 2004 m. Salų dvare (Rokiškio
rajone) vykusioje kalbotyros vasaros mokykloje „Academia Grammaticorum Salensis“ jos rengėjo profesoriaus Axelio Holvoeto kvietimu.
Pirminis paskaitos tekstas papildytas dviem požiūriais. Viena,
parinkti lietuvių ir latvių kalbų pavyzdžiai, iliustruojantys tam tikras prokalbės struktūras, kurių sudėtyje būta laringalinių priebalsių, antra – nutarta, jog lietuvių kalbos medžiagą būtina pateikti
indoeuropeistiniame kontekste. Rezultatas – keliasdešimties puslapių šiuolaikinės laringalų teorijos apybraiža, sudaranti pirmąją knygos dalį. Joje išdėstyti iš esmės bendrai žinomi faktai ir tik kai
kuriais atvejais remiamasi atskirų mokslininkų teorijomis; tuo paaiškinama, kodėl bibliografinės nuorodos šalia cituojamų pavyzdžių
pateikiamos gana retai. Apie lietuvių kalbos medžiagą pasakytina,
kad visur, kur tik buvo įmanoma, nurodyti jos atitikmenys latvių
ir/ar slavų kalbomis. Šiuo požiūriu knyga gali pasiūlyti skaitytojui
daugiau, nei nusako jos pavadinimas.
Baigdamas norėčiau padėkoti profesoriui Axeliui Holvoetui ne
tik už pasiūlymą paskelbti mano paskaitą, bet ir už kantrybę, su
kuria jis priimdavo vis naujus šios paskaitos papildymus. Daktarei
Dianai Šileikaitei dėkoju už pagalbą redaguojant vertimą į lietuvių
kalbą.
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1. Į vadas

1.0. Bendros pastabos
1.0.1. Indoeuropiečių prokalbės fonemų sistemą sudarė:

(a) balsiai: e, a, o;

(b) dvibalsiai: ei̯, ai̯, oi̯ ir eu̯, au̯, ou̯;
(c) rezonantai: sklandieji r, l; nosiniai n, m; vadinamieji „pusbalsiai“ (glaidai) i̯, u̯ (su alofonais ṛ, ḷ, ṇ, ṃ, i, u, galinčiais sudaryti
skiemenį);
(d) obstruentai:
(da) sprogstamieji:
labialiniai		
p
b
bh
dentaliniai		
t
d
dh
palataliniai		
ḱ
ǵ
ǵh
veliariniai		
k
g
gh
labioveliariniai
ku̯
gu̯
gu̯h
(db) sibiliantas: s
(dc) laringaliniai: h1, h2, h3 .

1.0.2. Indoeuropiečių prokalbės leksemos sandara
Vienas iš laringalų teorijos teiginių sako, kad indoeuropiečių prokalbės leksema (šaknis) dažniausiai turėjo trifonemę struktūrą
C1eC2-: skiemens centrą sudarantis balsis e iš abiejų pusių buvo
supamas priebalsių. Turint omenyje, kad simboliu C žymimi ir tran-
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kieji (T), tarp jų ir laringalai (H), ir balsingieji (R), galima patikslinti, kad tekste realizuojami šie modelio C1eC2- variantai:
(a) TeT, pvz.: *bhegu̯- „(pa)bėgti“, *bhes- „kramtyti“, *dhegu̯h„(su)deginti“, *gu̯hedh- „prašyti“, *ku̯eḱ- „žiūrėti“, *ped- „žengti;
kristi“, *peḱ- „virti, gaminti (maistą)“, *tep- 1. „būti šiltam“, 2.
„tepti“; *sed- „sėsti“, *seku̯- „sekti, eiti iš paskos“, *seg- „segti“,
*seǵh- „įveikti“, *ses- „ilsėtis, miegoti“.
(b) TeH, pvz.: *bheh1- „šildyti“, *bheh2- „šviesti; kalbėti“, *deh1„megzti, rišti“, *deh3- „duoti“, *deH- „pjauti“, *dheh1- „dėti“, *peh2„saugoti“, *peh3- „gerti“, *seh1- „sėti“.
(c) TeR, pvz.: *bher- „nešti“, *gu̯hel- „praryti“, *gu̯em- „eiti“ ,
*gu̯hen- „mušti, smogti“, *ten- „įtempti“, *ḱei̯- „gulėti“, ku̯ei̯- „rinkti, tvarkyti“, *seu̯- „spausti (sultis)“.
(d) HeT, pvz.: *h1es- 1. „būti, egzistuoti“, 2. „mesti“, *h2eǵ- „ginti, varyti“, *h3ed- „kvepėti“, *h3eku̯- „žiūrėti“, *h3ep- „gaminti“.
(e) HeR, pvz.: *h3er- „judinti, priversti judėti“, *h3el- „maitinti“,
*h1em- „imti“, *h2en- „semti“, *h1ei̯- „eiti“, *h1eu̯- „žiūrėti“.
(f) HeH, pvz.: *h2eh1- „būti karštam“, *h2eh3- „tikėti, pasi
tikėti“
(g) ReT, pvz.: *ret- „bėgti, ristis“, *leǵ- „rinkti, skaičiuoti“, *lep„lukštenti, lupti“, *negu̯- „temti“, *i̯es- „virti, kunkuliuoti“, *i̯et„išsidėstyti, išsirikiuoti“, *u̯eǵh- „būti vežamam, važinėtis, važiuoti
su vežimu“, *u̯eku̯- „pasakyti“, *u̯eḱ- „norėti“.
(h) ReH, pvz.: *reh1- „duoti, dovanoti“, *leh2- „loti“, *meh1- „matuoti“, *neh2- „išsigąsti“, *i̯eh2- 1. „vykti kur“, 2. „prašyti (išmaldos),
maldauti“, *u̯eh2- „suktis“.
(i) ReR, pvz.: *mer- „nykti, mirti“, *men- „manyti“, *mei̯- „mainyti“, *i̯em- „ištiesti ranką, įteikti“, *i̯eu̯- „laikytis atokiau, vengti“,
*u̯el- „suktis“, *u̯en- „įgyti“.
Šaknų formos bei jų reikšmių apibrėžtys čia ir toliau cituojamos pagal Lexikon der
indogermanischen Verben = LIV 2 (Rix 1998).
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1.0. B e ndros

pa sta bos

1.0.2.1. Išvestinės struktūros
Pagrindinė struktūra C1eC2- išplečiama pridedant vieną ar du priebalsius ties kairiąja arba dešiniąja skiemens riba. Dėl to šaknys
toliau diferencijuojamos taip:
(a) CC1eC2(C), pvz.: *bhu̯eh2- „būti, egzistuoti“, *drem- „miegoti“,
*dhmeH- „pūsti“, *ǵneh3- „(at)pažinti“, *gu̯hreh1- „kvepėti“, *h1reh1„irkliuoti“, *h2meh1- „pjauti dalgiu, pjautuvu“, *h2neh3- „peikti“,
*h1neḱ- „gauti, (pa)imti“, *h2neḱ- „pasiekti“, *h2u̯ei̯- „bėgti“,
*h2u̯eh1- „pūsti, vėtyti“, *h2u̯es- 1. „dienoti, aušti“, 2. „nakvoti“,
*mneh2- „pagalvoti“, *steg- „dengti, gaubti“, *steh2- „stoti“, *steu̯„girti, šlovinti“, *su̯ep- „miegoti“, *u̯i̯eku̯- „dėti, talpinti kur“, *u̯i̯eh1̯„apvynioti“. – Šaknies baigmenyje dažnai pasitaiko ‑CC tipo samplai
ka: *h1seu̯t- „virti, kunkuliuoti“, *h2seu̯s- „džiūti“, *h2u̯ei̯d- „giedoti“,
*h2u̯elk- „vilkti“, *mi̯eu̯h1- „išjudinti, paliesti“, *pneu̯H- „atsipeikėti“,
*su̯eh1d- „įgyti skonį“.
(b) CCC1eC2(C), pvz.: *ksneu̯- „galąsti“, *pster- „čiaudėti“. – Šaknies baigmenyje paprastai pasitaiko samplaika ‑CC: *ku̯su̯ei̯b- „mojuoti, mosuoti“, *h3slei̯d- „pasvirti, paslysti“, *h2u̯i̯edh- „užgauti,
sužeisti“, *sku̯eh1t- „kratyti“, *strengh- „sukti (virvę)“, *streu̯g„įstrigti“.
(c) (C)C1eC2C, pvz.: *denḱ- „kąsti“, *ǵembh- „(su)draskyti“,
*ǵenh1- „gimdyti“, *ǵerh2- „(pri)nokti“, *ǵeu̯s- „ragauti“, *ǵhers„šiauštis, stabarėti“, *h2eu̯H- „autis“, *leh2p- „šviesti“, *seu̯h1- „išjudinti“, seu̯ḱ- „čiulpti“. – Dažnai šaknies pradžioje eina CC- tipo
samplaika: bhlei̯ǵ- „smogti“, *ghreh1u̯- „griūti“, *ghrei̯bh- „griebti“,
*Hi̯eu̯dh- „kovoti“, *h2lei̯H- „tepti“, *h2merd- „skriausti“, *peu̯H- 1.
„valyti“, 2. „pūti, smirdėti“, *pteh2k- „susiriesti, pritūpti“, *snei̯gu̯h„prilipti, prisišlieti, prisiplakti“, *sneu̯bh- „tuoktis, vesti“.
2
Plg. *ǵ her- šalia *ǵ h-e-rH-, *ǵ h-e-rs-; *peḱ- šalia *speḱ-, *preḱ-; *men- šalia *mn-eh 2-; *sreb h- šalia *str-e-b h-; *u̯ e n- šalia *u̯ - e-nh 1-; *h 2u̯ e i̯ - šalia *h 2u̯ e -i̯ d -; *seu̯ - šalia *s-eu̯ H -, *s-e-u̯ ḱ -.
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(d) (C)C1eC2CC (pats rečiausias tipas), pvz., *h2ei̯sd- „garbinti,
gerbti“, *h2ei̯sh2- „stiprinti; raginti“, *i̯eu̯ǵH- „nerimauti“, *meu̯sH„pakelti, nuimti“. Taip pat pasitaiko pradinė samplaika CC-:
*bhrei̯Hk- „šiauštis, stabarėti“, *stembH- „remtis; stiprinti“.
Pradžios ir baigmens samplaikos susideda daugiausia iš trijų priebalsių. Šaknis, rekonstruojama kaip *spti̯-e-u̯H- „spjauti“ (LIV2, 583),
nukrypsta nuo šio modelio ir yra visiškai izoliuota. Vietoj to geriau
teigti esant du reguliarios darybos variantus: (1) pide. *spi̯-e-u̯Hkaip liet. spjáuti, sbžsl. pljujǫ, lot. spŭō ir *sti̯-e-u̯H- kaip ved.
aṣṭaviṣam. – Modelio C1eC2- priebalsiniai plėtiniai atsirado dėl tam
tikrų morfologinių struktūrų – kaitybinių ir darybinių formų, – reanalizės, taigi galų gale juos galima kildinti iš prokalbės afiksų (formantų), plg. tokias neošaknis su baigmeniu -i̯- kaip *peh3-i̯- „gerti“
(LIV2, 462) ⇐ *peh3- „gerti“, išabstrahuotas iš ‑i̯e/i̯o- prezensų, neošaknis su baigmeniu -u̯-, pvz., *melh2-u̯- „traiškyti“ (LIV2, 433) ⇐
melh2- „malti“, – iš ‑u- prezensų, ir neošaknis su baigmeniu ‑dh-, pvz.,
*kleh3-dh- „verpti“ (LIV2 ,362) ⇐ *kelh3-, – iš ‑dhe/dho- prezensų.

1.0.2.2. Iš šių teiginių kyla du tolesni. Pirma, nebuvo leksemų,
kurios būtų prasidėjusios balsiu (VC-). Antra, nebuvo leksemų su
balsiniu baigmeniu (CV-). Jeigu istoriniais laikais randamos tokios
šaknų formos kaip gr. ἐσ-, ἀγ-, ὀζ- (žr. § 1.2.1), jos laikytinos antrinėmis, t. y. atsiradusiomis iš pirminių formų *h1es-, *h2eǵ- ir *h3ed(kurių vienoda sandara HeC yra modelio CVC- realizacija) dėl tam
tikrų fonologinių procesų, iš kurių vienas buvo fonemų h1, h2, h3
išnykimas prieš balsius. Toliau, jeigu istorinė medžiaga paliudija
tokias šaknų formas kaip gr. θη-, στᾱ-, δω- (žr. § 1.7.1.1), tai priežastis yra ta, kad, įvykus garsiniam pokyčiui – pailgėjus balsiui ir
taip kompensavus laringalinės fonemos išnykimą sekoje -VH(C) –


Plg. šaknų *p-e-u̯ H - „pūti“, *pu̯ - e-h 2- „smogti“ sandarą.
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prokalbės modelį CVC(C) = CVH(C) pakeitė istoriškai paliudytas
modelis CV̅(C), plg. pide. *dheh1-C, *steh2-C, *deh3-C.

1.0.2.3. Laringalų teorija taip pat leidžia paaiškinti daugelį nereguliarumų, kurių ankstesnės apofonijos, t.y. balsių kaitos tos pačios
(leksinės arba gramatinės) morfemos alomorfuose, teorijos paaiškinti negalėjo. Laringalų teorija, beje, teigia, kad trys balsių tembrai
e, a, o kildintini iš vieno (e), suponuodama, kad pasireiškė kontekstinis trijų skirtingų laringalinių fonemų poveikis (§ 1.2). Antra vertus, ši teorija eliminuoja iš rekonstruojamos prokalbės ilguosius
balsiu ē, ā, ō. Jie laikomi šalutiniu produktu, atsiradusiu išnykus
sekose VHC/# (t. y. balsis +laringalas + priebalsis / pauzė) buvusiems laringalams, o tembro skirtumai aiškinami trejopo laringalinio konteksto poveikiu (§ 1.7.1). Laikantis tokio požiūrio, reikšmės
netenka alternacijos e :: o ir tokių atvejų, kaip a :: o (bei o :: o, t. y.
tariamo alternacijos nebuvimo) skyrimas. Istoriškai paliudytų ilgumų srityje nelieka skirtumo, viena vertus, tarp alternacijų ā :: ō ir
ē :: ō, kita vertus, tarp alternacijų ō :: ō (tariamo alternacijos nebuvimo) ir ē :: ō. Istorinių laikų morfonologinėse alternacijose dalyvaujančių balsių santykius aiškina šios formulės:
e :: o < h1e :: h1o
a :: o < h2e :: h2o
o :: o < h3e :: h3o (žr. § 1.5.3)
ē :: ō < eh1 :: oh1
ā :: ō < eh2 :: oh2
ō :: ō < eh3 :: oh3 (žr. § 1.7.2.6)
Kaip matyti, kokybinės apofonijos mechanizmas yra labai paprastas. Kiekvienu atveju alternacija sieja pagrindinį balsį e ir apofoninį tembrą o. Bet kaip atrodys šios alternacijos istoriškai paliudytas produktas, priklausys nuo e ir o vokalizmą lydinčio laringalinio
priebalsio.
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1.0.3. Šaknies struktūra ir apofonija nėra vienintelės sritys, kuriose
laringalų teorija verčia iš esmės pakoreguoti ligšiolines žinias. Šiame kontekste taip pat minėtina fonologinė rekonstrukcija ir pide.
žodžių darybos rekonstrukcija. Laringalų teorija daug tiksliau nei
ankstesnės teorijos leidžia atskirti inovacijas nuo archaizmų, taisyk
lingus fonetinius tęsinius nuo analoginio išlyginimo sukeltų nukrypimų. Be to, ši teorija leidžia patikslinti santykinę fonetinės, morfologinės ir analoginės diferenciacijos procesų chronologiją tam
tikrose indoeuropiečių kalbose.
1.0.4. Iš lietuvių ir kitų baltų-slavų kalbų duomenų matyti palyginti nedaug laringalinių priebalsių pėdsakų. Jiems priskirtini šie atvejai:
(a) balsis a, tęsiantis du prokalbės balsius *a ir *o, atsiradusius
per tarpinę raidos fazę *h2a, *h3o iš pide. sekų *h2e ir *h3e (plg.
§ 1.2.1).
(b) ilgieji balsiai ė, o ir uo, kurių tembrą (*ē, *ā, *ō) ir ilgumą
nulėmė (antekonsonantiniai) laringalai, < pide. *eh1C, *ah2C,
*oh3C, išplėtoti iš *eh1C, *eh2C, *eh3C (plg. § 3.3).
(c) Ei ,̯ Eu̯ ir ER (§ 3.6.3) bei iR / uR (§ 3.6.4) tipų dvibalsiai su
akūtine priegaide.
1.0.5. Laringalų teorijos pagrindą sudaro graikų ir indoiranėnų kalbose atrasti reiškiniai:
(a) balsinė protezė (graikų, armėnų kalbose, plg. § 1.8.1);
(b) anaptiksė RHC ir CHC tipo samplaikose (graikų, senojoje
indų, lotynų kalbose, plg. §§ 1.7.4, 1.8.2);
(c) sudurtiniuose žodžiuose esančių trumpųjų balsių pailgėjimas
prieš °H-, sudariusį sudurtinio žodžio antrojo dėmens pradžią (indoiranėnų kalbose, plg. §§ 1.7.1.6, 1.7.2.5, 1.7.3.6);
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(d) augmento (e-) ir reduplikacinio skiemens (CV-) balsių pailgėjimas prieš °H-, sudariusį veiksmažodinės leksemos pradžią (indoiranėnų, graikų, lotynų kalbose, žr. §§ 1.7.4, 1.8.2);
(e) Brugmanno dėsnio išimtys (senojoje indų kalboje, plg.
§ 1.10.7 (7) punktą);
(f) dusliųjų priebalsių aspiracija (indoiranėnų kalbose, plg.
§ 1.6).
Atradus hetitų kalbą, J. Kuryłowiczius (1927) nustatė, kad joje
būta fonemos /h/ (užrašomos <ḫ> arba<-ḫḫ->), kuri atitinka
antrąjį laringalą (h2).

1.0.6. Vokalizmo srityje (§ 1.0.4) lietuvių kalbos liudijimas paprastai sutampa su kitų, tarp jų ir senųjų, kalbų duomenimis, bet jis
teturi papildomo liudijimo vertę. Tai reiškia, kad vien tik lietuvių
kalbos duomenų nepakanka nei prokalbės laringalo klausimui išspręsti, nei unikaliam įrodymui (koks, pvz., yra sanskrito kalbos
dusliosios aspiratos arba graikų kalbos protetiniai balsiai) pateikti.
Nepaisant to, lietuvių kalbos vertė yra didelė dėl jos konservatyvios
fonotaktinės ir morfologinės struktūros. Kad skaitytojui lengviau
būtų susiorientuoti laringalų teorijos argumentacijoje, iš pradžių
bus pristatyti pagrindiniai laringalų atspindžiai kai kuriose senosiose kalbose (§§ 1.2.–1.9).

1.1. Standartinė laringalų teorijos versija
Standartinėje laringalų teorijos versijoje, pripažintoje, pvz., Mayrhoferio knygoje Indogermanische Grammatik (1986, 121 t.), MeierBrüggerio vadovėlyje Indogermanische Sprachwissenschaft (2002, 106
t.) ir Rixo išleistame Lexikon der indogermanischen Verben (1998, 2
leid. 2001), postuluojami trys „laringaliniai“ spirantai /h1/, /h2/,

19

1. Į va da s

/h3/, įeinantys į indoeuropiečių prokalbės priebalsių sistemos sudėtį. Ši rekonstrukcija iš dalies remiasi hetitų kalbos, kurios spirantas (ḫ) paprastai tęsia pide. /h2/, empiriniais duomenimis.
Skaitmeniniai žymenys 1, 2, 3 reiškia, kad pide. laringalai skyrėsi vienas nuo kito tam tikrais distinktyviniais požymiais. Bet tiksliai
nustatyti šiuos požymius nėra taip lengva, kadangi istorinė medžiaga leidžia daryti išvadas tik netiesiogiai. Šios išvados remiasi alofonijos procesais, kuriuos pide. balsis /e/ patirdavo atsidūręs šalia
laringalinių fonemų. Čia skiriami, viena vertus, /e/ junginiai su
/h1/, kita vertus – /e/ junginiai su /h2/ arba /h3/. Laringalas /h1/
nedaro balsiui /e/ jokio asimiliacinio poveikio, o dėl /h2/ ir /h3/
gretimo /e/ tembras atitinkamai pasikeičia į [a] ir [o]. Balsiai [a],
[o] yra perseveracinės, arba kitaip dar progresyvine vadinamos
asimiliacijos rezultatas: */h2e/ > [h2a], */h3e/ > [h3o]. Tai ypač
pabrėžtina todėl, kad priešingu atveju, kai laringalinis priebalsis
eina po balsio, asimiliacija yra anticipacinio (regresyvinio) pobūdžio, o rezultatas vis dėlto yra panašus, plg. */eh2C/ > *[ah2C],
*/eh3/ > *[oh3C], žr. § 1.7.1.

1.2. Laringalas prieš balsį e
Fonemos
*/h1e/
*/h2e/
*/h3e/

Alofonai
> *[h1e]
> *[h2a]
> *[h3o]

Laringalui išnykus
> */e/, pvz., gr. ε
> */a/, pvz., gr. α
> */o/, pvz., gr. o

Išnykus prokalbės laringalams, ėjusiems prieš pagrindinį balsį e,
atsirado trys istoriškai paliudyti balsių tembrai: gr. ε, α, o, lot. e, a,
o. T. p. plg. liet. e, a (susiliejo ide. *a, *o), sbžsl. e, o (o iš pbsl. *a
< ide. *a, *o), sind. a (susiliejo ide. *e, *a, *o).
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1.2.1. Žodžio pradžia (#HV-)
Kaip pavyzdžiai čia bus pateiktos trys lygiagrečios darybos veiksmažodinės formos. Visos trys – tai pirminiai prezensai, kurių bendrą apofoninį bruožą sudaro e laipsnis vienaskaitos paradigmoje.
Šis e laipsnis realizuojamas trimis būdais, trimis balsių tembrais:
e, a, o, plg.:
gr. ἐστί „yra“ < pide. *h1és-ti, plg. sliet. e͂sti „būna“, lot. est
(antrinis vokalizmo pakitimas: het. ēszi, ved. ásti, got. ist).
gr. ἄγω „vedu, vedžioju, kreipiu, vadovauju“ < pide. *h2eǵ-e-,
plg. lot. agō „vedu“, ved. ájati 3 sg. „varo“, sisl. aka „važiuoti“.
gr. ὄζει „kvepia, atsiduoda“ < pide. *h3ed-i̯e-, plg. lot. odor, -ōris
m. „uoslė, kvapas“ < *h3éd-os-.
Balsių tembro diferenciacija e-, a-, o- pasireiškia trijose veiksmažodžių šaknyse, kurios prokalbėje turėjo identišką struktūrą, t. y.
C1eC2-. Istorinės epochos balsių diferenciacija atspindi trijų prokalbės laringalinių priebalsių, realizavusių aukščiau pateiktos schemos
C1 segmentą, diferenciaciją. — Turint omenyje, kad trankiųjų priebalsių klasės ribose laringalas yra artimiausias dantiniam spirantui
s, galima rasti ką tik pateiktų pavyzdžių struktūrinių paralelių:
(a) *h1es- plg. šaknį *ses-: het. seszi „miega“, av. hahmī „miegu“;

Kad žodžio pradžioje būta laringalinio h 1, įrodo esamojo laiko dalyvis, sujungtas su
neiginiu: ved. ā ́sat „nesamas“ iš *aH.sat-, pamorfemiui: *a-Hs-at- < pide. *ṇ-h 1s-ṇt-. Be
to, šis pavyzdys dar rodo, kad laringalai išnyko vėliau nei įvyko vokalizacijos reiškinys
*ṇ > a. — Dar plg. 3 pl. *h 1s-énti žodyje gr. dor. ἐντί (§ 1.8.1.1). — Augmento ilgumas
žodyje ved. ā ́sam impf. „buvau“ aiškintinas kontrakcija *a-a(s)-, bet pridurtina, kad šią
kontrakciją sukėlė hiatas, savo ruožtu atsiradęs, išnykus laringalui. Rekonstrukcija: *é-h 1es-ṃ > *e.He.sa > *e.e.sa > *ēsa, plg. gr. homer. ἦα (ved. -am galūnė kyla iš tematinės konjugacijos).

Kad žodžio pradžioje buvo laringalas, rodo pailgėjęs reduplikacinis balsis darinyje ved. ī ́jate < pide. *h 2 i-h 2ǵ-e-toi ̯ (žr. § 1.7.3.7).

Dėl *h 3 e- žodžio pradžioje plg. formų gr. ὄψομαι „pamatysiu, pastebėsiu“ ir ved.
ī ́kṣate „pastebi, pamato, įžiūri“ santykį (§ 1.7.3.7).
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(b) *h2eǵ- plg. šaknį *seg-: liet. segù, ved. āsájati „prijungia, prisega“ arba šaknį *selǵ-: het. salkzi „minko, spaudžia“, ved. sṛjáti
„išleidžia, išsiunčia“;
́ ati „atsisė(c) *h3ed- plg. šaknį *sed-: ved. ásadat „atsisėdo“, sī d
da“.

1.2.1.1. Žodžio pradžia #Hei ̯, #Heu̯
Išnykus laringalui istoriškai paliudytose formose atsiranda pradinis
dvibalsis Ei ,̯ Eu̯. Tais atvejais, kai nykstamajame laipsnyje dvibalsis
redukuojamas iki i, u, turime ir tokių pavyzdžių, kai laringalas išnyksta prieš aukštojo pakilimo balsius, plg., pvz.:
gr. εἶμι „eisiu“, sliet. eimi „einu“, ved. émi (*ai̯mi) < pide. *h1éi̯-mi. — NL *h1i-: 1 pl. gr. ἴμεν, ved. imáḥ (3 pl. yánti < *h1i̯-énti).
gr. εὕω „svilinu kiaulę“, h metatezės būdu iš *euhō < *eu̯sō <
*h1eu̯s-o-h2. Identiškos darybos yra lot. ūrō „sudeginti“ < *ūsō <
*ou̯sō < *eu̯sō, plg. sind. óṣati „degina“ iš *au̯sati < *eu̯seti <
*h1eu̯s-e-ti. — NL *h1us-: lot. ustus „sudegintas“, ved. uṣṭá- „t. p.“,
vva. usel(e) f. „rusenantys pelenai“.
gr. αἴθω „uždegu, įžiebiu“ < *h2ai̯dhe- <pide. *h2ei̯dh-e-. Atitinka ved. édhate „šviečia, spinduliuoja“ < *ai̯dhe-toi̯. – NL ved. indhé
„uždega, įžiebia“ < *h2i-n-dh-.
got. aukan „didėti“, liet. áugu, áugti (§ 3.1.1.2) < pide. *h2eu̯g-e-. Vardažodis su EL: ved. ójas- „jėga“, av. aojah- „t. p.“ < pide.
*h2eu̯g-es-. – NL ved. ugrá- „stiprus, galingas“ < *h2ug-ró-.
gr. οἴχομαι „einu, ateinu; nueinu, išvykstu“ < *oi̯kh-e- < pide.
*h3ei̯gh-e-, plg. liet. áigytis „nenustygti, sukinėtis“ (§ 3.1.1.3).
lot. auus, -ī m. „senelis, protėvis“ < pide. *h2eu̯H-o-, plg. arm.
haw „senelis“, sisl. æ „prosenelis“, liet. avýnas (§ 3.1.1.2). – NL het.
huhhas „senelis“ < *h2uH-o-.
Ved. íṣu- m. f. „strėlė“ < *h2ish2-u- atspindi nykstamąjį laipsnį
iš *h2ei̯sh2- „skubinti, siųsti“ (ved. eṣ-).
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1.2.2. Antevokalinių sekų atspindžiai hetitų kalboje
1.2.2.1. Pide. */h1e/ : *h1 hetitų kalboje išnyksta be pėdsakų; *e
patiria įvairių kombinatorinių pakitimų, pvz.:
het. ēszi = [ēstsi] „yra“ < pide. *h1és-ti (kirčiuotas e > ē), plg.
gr. ἐστί „yra“.
het. ēzti = [ētsti] „valgo“ < pide. *h1éd-ti (kirčiuotas e > ē),
plg. gr. ἔδομαι „suvalgysiu“.
het. ār(s)tsi „teka“ < pide. *h1érs-ti, 3 pl. arsanzi (pakitimas *er
> *ar, pailgėjimas kirčiuotoje pozicijoje), plg. ved. arṣati „teka“.
het. īdar „kelias“ < *éi̯tar < pide. *h1éi̯-tṛ (monoftongizacija ei̯
> ī), plg. sliet. еĩt(i) „eina“, gr. εἶσι „eis“, ved. éti „eina“ < pide.
*h1ei̯-ti bei lot. iter, itineris n. „kelias“, toch. А ytar „t. p.“
1.2.2.2. Pide. */h2e/ > */h2a/ dažniausiai tęsiama kaip het. ha,
pvz.:
het. hanna- „senelė, močiutė“ (ekspresyvi geminacija) < pide.
*h2en-, plg. lot. anus f. „sena moteris“, ana „senelė, močiutė“.
het. har-ki-is- „baltas“ < pide. *h2erǵ-, plg. gr. ἀργής „blizgantis,
šviesus, baltas“, ἄργυρος m. „sidabras, sidabriniai indai“, lot. argentum n. „t. p.“.
het. harkanzi „laiko, turi“ < pide. *h2erk-, plg. lot. NL arceō
„stipriai laikyti, sulaikyti, suturėti“.
het. haštāi „kaulai“ < *h2astōi̯ (nom.-acc. pl.) < pide. *h2ést(H)-ōi̯ coll. plg. OL gr. ὀστέον „kaulas“, ved. asthi „t. p.“ ⇐ *h2ost(H)-ei̯.
het. hānt- „priekis, kakta“, hānza „priešais“ < *h2ant- ⇐ pide.
*h2ent-í loc. sg. „kieno akivaizdoje“ (pailgėjimas an > ān), plg. gr.

Hetitų kalbos pavyzdžiai ir jų interpretacija čia ir toliau pateikiama pagal Saros
E. Kimball (1999) monografiją.
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ἀντί „priešais; vietoj (ko)“, lot. ante „priekyje, iš priekio; prieš tai,
anksčiau, pirma, prieš“.
het. hinga „lenkiasi“ < *h2ank- < pide. *h2enk- (pakitimas an
> in), plg. ved. NL ácati „lenkiasi; semia rieškučiomis“.

1.2.2.3. Pide. */h3e/ > *[h3o] retais atvejais, dažniausiai tik žodžio
pradžioje, yra tęsiama kaip het. hā (*h3o pakitimas į *ha bei a pailgėjimas), pvz.:
het. hāran- „erelis“ < pide. *h3ér-ō arba *h3ór-on-, plg. gr. ὄρνις,
-ιθος m. f. „paukštis“ < pide. *h2ṛn-ih1, PiL sbžsl. orĭlŭ „erelis“.
het. hāriya- „laidoti mirusįjį“ < pide. *h3ér-i̯e-, plg. gr. ὀρύσσω
„kasti, kasti žemę“.
1.2.2.4. Iš hetitų kalbos duomenų matyti, kad šalia h2 pailgėjęs e
laipsnis išlaikydavo tembrą ē, pvz.:
het. hēnk- „paskirti (ką kam)“ < pide. *h2ēnḱ- (plg. EL *h2enḱ- /
*h2neḱ-, ved. nákṣati „pasiekia“, liet. nešù).
het. hēkur- „vieniša uola smailia viršūne“ < pide. *h2ēḱur- (plg.
EL *h2eḱ-: gr. ἄκρος „aštrus“, OL *h2oḱ-: gr. ὄκρις, -ιος f. „aštrus
galas, lūžusio kaulo aštri briauna).
het. mēhur- „tinkamas laikas“ < *mēh2u̯ṛ (plg. EL *meh2-, lot.
mātūrus „subrendęs, tinkamas; savalaikis, įvykstantis deramu laiku“,
-ro- tipo adj. iš nomen verbale su -tu-, *mātu-).
Be hetitų kalbos, dar plg. snord. ægir „jūra“ < *h2ēku̯- greta lot.
aqua „vanduo“ < *h2eku̯-. Šių abiejų formų santykis aiškintinas
reguliaria kiekybine apofonija ĕ ⇒ ē. „Nereguliari“ šios apofonijos
realizacija aiškinama antevokalinėje pozicijoje buvusio laringalo*h2
poveikiu (pakinta tembras: *h2e > *h2a, išnyksta *h2).

Plg. lot. tegō „dengti“, bet tēgula „čerpė“; lot. sedeō „sėdėti“, bet sēdēs „sėdėjimas,
buveinė, rezidencija“ (liet. sėdė΄ti); gr. πάτερ „tėve!“, bet πατήρ „tėvas“.
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1.2.2.5. Žodžio vidaus sekos -He- pavyzdžiai:
*-h1egr. ἔμετoς m. „vėmalai“ < *u̯émetos < pide. *u̯emh1-eto-, plg.
EL-C ved. vámiti „vemia“ < pide. *u̯émh1-ti, liet. vémti.
gr. homer. γένεος (gen. sg. iš γένος n. „giminė“, žr. § 1.5.1) iš
*génehos < *gén-es-os < pide. *ǵénh1-es-os, plg. lot. genus, -eris
„t. p.“ (su antriniu vokalizmu: ved. jánas, gen. sg. jánasaḥ „giminė“).
ved. janáyati 3 sg. „gimdo“ < pide. *ǵonh1-éi̯e-, kauzatyvinis OL
darinys, remiasi šaknimi *ǵenh1- „gimti“, plg. aukščiau gr. γένεος.
lot. doleō, -ēre „jausti skausmą, kentėti, sirgti“ < *dolh1-éi̯e-. EL:
dolō (§1.8.2.1).
lot. serit 3 sg. „sėja, sodina“ < *seset< *sé-sh1-e-ti. (Rix 1995,
406). EL: liet. sė j́ u (§ 3.3.1.1).
*-h2egr. ἄατος „besotis, nepasotinamas“ < *ahato-< *asato- < *ṇ-sh2-ato- < pide. *ṇ-sh2-eto-, plg. EL-C liet. sótis „sotumas“ < *sāti< *sah2-ti- < pide. *seh2-ti-.
gr. δαίομαι „daliju, valgau“ < *dai̯e- < *dh2-ai̯e- < pide. *dh2-ei̯e-. Su šiuo žodžiu galima lyginti ved. d-áya-te „dalija“, plg. EL-C
ved. áνa-adāt „padalino“ < pide. *é-deh2-t.
gr. ἔβαν 3 pl. homer. dor. „nuėjo“ < *ebant < *egu̯ant < pide.
*e‑gu̯h2‑ent 3 pl. aor., plg. EL-C ved. ágāt < „nuėjo“ < *e-gu̯eh1-t,
liet. góju, góti „greitai eiti“, lat. gãju „nuėjau“ (§ 3.3.1.2).
gr. κάμαντ- „besikamuojantis, vargstantis“ < *ḱṃh2-ánt- < pide.
*ḱṃh2-ént- (ptc. prs. act. iš *ḱemh2-).
gr. οἶδα „žinau“ :: ved. véda „t. p. “ < pide. *u̯oi̯dh2a < *u̯oi̯dh2e
(1 sg. pf. galūnė *-h2e, plg. § 1.10.7, (6) punktą).
gr. οἶσθα „žinai“ ⇐ *u̯oi̯d-th2a (plg. ved. véttha) < pide. *u̯oi̯d-th2e- (2 pf. galūnė *-th2e).
sbžsl. vědě „žinau“ < *u̯ai̯dai̯ :: lot. uīdī „išvydau, mačiau“ <
*u̯oi̯dai̯ <pide. *u̯oi̯d-h2ai̯ < *u̯oi̯d-h2ei̯ (1 sg. med. pf. galūnė).
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*-h3egr. βίοτος m. „gyvenimas“, vietoj *díi̯otos (i̯ laringaliniame hiate, plg. § 3.4.3.1) <*di.Ho.to- < *gu̯ih3-oto- < pide. *gu̯ih3-eto-,
plg. EL-V gr. βέομαι coni.-fut. „gyvensiu“, vietoj *déi̯-o- < pide.
*gu̯ei̯h3-e-.
gr. δούς (antrinė forma διδούς), δόντος „duodantis“ < *dont- <
*dh3-ont- < pide. *dh3-ént- (silpnasis alternantas *dh3-ṇt-), plg.
aukščiau nurodytą tembro pakitimą žodyje κάμαντ-.

1.3. Laringalinių priebalsių fonetinės
ir fonologinės savybės
1.3.1. Iš aukščiau pateiktų pavyzdžių matyti, kad laringalų kokybė
(tembras, žymimas indeksu ₁, ₂ arba ₃) nustatoma remiantis visų
pirma graikų kalbos duomenimis. Taip yra dėl to, kad iš senųjų
kalbų graikų kalba geriausiai išlaikė trumpųjų balsių e, a, o (panašiai kaip ir ilgųjų ē, ā, ō) skyrimą, atsiradusį išnykus laringaliniams
priebalsiams.
1.3.2. Spėjimai dėl fonetinių „laringalinių“ priebalsių savybių remiasi šių priebalsių sukeliamų kontekstinių pakeitimų analize. Šiame kontekste ypač svarbus laringalo poveikis
(a) gretimam balsiui e, plg. e tembro pakitimą į a ir o tiek *He,
tiek *eH pozicijoje; išnykus laringalui priebalsių samplaikoje (*VHC
> VC) įvyksta kompensacinis pailgėjimas);
(b) kai kuriems priebalsiams, plg. sprogstamojo priebalsio suskardėjimą ved. píbati < pi-ph3-e-ti tipo formose (§ 1.7.2.1) ir sprogstamojo priebalsio postaspiraciją (TH-V > *Th-V) ved. pṛthú- tipo formose (§ 1.6).
Tokio tipo pakeitimams randama tipologinių paralelių (plg. Lindeman 1997, 51tt., Job 1994) ir jų pagrindu siekiama nustatyti
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kiekvieno iš laringalinių priebalsių artikuliacijos vietą bei būdą.
Pilno susitarimo šiuo klausimu iki šiol nebuvo pasiekta. Įvairių
tyrėjų koncepcijų skirtumai parodyti šioje lentelėje, pateikiamoje
pagal M. Jobo (1994: 426) straipsnį:
Beekes 1994:

Gippert 1994:

Rasmussen 1994:

*H1
ʔ
+ laringalinis
– frikatyvinis
– skardusis
– apvalusis
ʔ
+ laringalinis
– frikatyvinis
– skardusis
– apvalusis
h
+ laringalinis
+ frikatyvinis
– skardusis
– apvalusis

*H2
ʕ
+ faringalinis
+ frikatyvinis
+ skardusis
– apvalusis
ħ
+ faringalinis
+ frikatyvinis
– skardusis
– apvalusis
x
+ veliarinis
+ frikatyvinis
– skardusis
– apvalusis

*H3
ʕw
+ faringalinis
+ frikatyvinis
+ skardusis
+ apvalusis
ʕ
+ faringalinis
+ frikatyvinis
+ skardusis
– apvalusis
ɣw
+ veliarinis
+ frikatyvinis
+ skardusis
+ apvalusis

J. Gippertas (1994, 460–461) atkreipia dėmesį į tai, kad pide.
labioveliariniai priebalsiai nesukelia po jų einančio e suapvalėjimo
(plg. gr. ‑τε „ir“ < *ku̯e, gr. θείνω „užmušu“ < *then-i̯ō < *gu̯hen-i̯o-), todėl jis ir fonemai *h3 nepriskiria požymio „apvalusis“. Be
to, jis mano, kad dėl *h3 poveikio tembrą pakeitęs *e galėjo skirtis
nuo apofoninio o, kuris nepasiduoda nei *h2, nei *h3 asimiliaciniam
poveikiui (ten pat, 459). R. Beekesas ir J. Gippertas sutaria dėl to,
kad *h1 buvo ne frikatyvinis, o sprogstamasis laringalinis priebalsis.
Individualiausią požiūrį skelbia J. Rasmussenas, kuris postuluoja,
viena vertus, nesprogstamąjį *h1 artikuliacijos būdą, kita vertus, –
veliarinę *h2 ir h3 artikuliacijos vietą.
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1.3.3. Trijų „laringalinių spirantų“ koreliatus sprogstamųjų balsių
posistemyje sudaro šios trys fonemos: palatalinis /ḱ/, veliarinis /k/
ir labioveliarinis /ku̯/, plg. šias opozicijas:
/h1/ :: /ḱ/, pvz.: *deh1- „megzti, rišti“ :: *deḱ- „pastebėti, pamatyti, įžiūrėti“, *pleh1- „pripildyti“ :: *pleḱ- „(su)pinti“, *preh1- „pūsti, kurstyti (ugnį)“ :: *preḱ- „klausti, prašyti“, *h2enh1- „kvėpuoti“
:: *h2enḱ- „paskirti, priskirti“.
/h1/ :: /k/, pvz.: *temh1- „(nu)kirsti, (nu)pjauti“ :: *temk- „tirštėti, krešėti“.
/h1/ :: /ku̯/, pvz.: *h1eḱ- „numirti“ :: *ku̯eḱ- „žiūrėti, pažvelgti“.
/h1/ :: /ǵ/, pvz.: *h2eh1- „būti karštam“ :: *h2eǵ- „varyti“.
/h1/ :: /g/, pvz.: *seh1- „sėti, sodinti“ :: *seg- „segti, kabinti“,
*bhleh1- „bliauti“ :: *bhleg- „blizgėti“.
1.3.4.
/h2/ :: /k/, pvz.: *deh2- „dalyti“ :: *deks- „būti gabiam, sugebėti“, *teh2- „vogti“ :: *tek- „austi, pinti“, *h2elh2- „vaikščioti be tikslo“ :: *h2elk- „ginti“.
/h2/ :: /ḱ/, pvz.: *dei̯h2- „užsidegti, sušvisti“ :: *dei̯ḱ- „parodyti“,
*speh2- „traukti“ :: *speḱ- „žiūrėti, sekti, stebėti“.
/h2/ :: /ku̯/, pvz.: *h2endh- „skleistis (apie pumpurus), žydėti“ ::
*ku̯endh- „pajusti, nukentėti“, *teh2- „vogti“ :: *teku̯- „sunktis, varvėti, tekėti, lašėti“.
/h2/ :: /ǵ/, pvz.: *h2еnh1- „kvėpuoti“ :: *ǵenh1- „pagimdyti“.

1.3.5.
/h3/ :: /ku̯/, pvz.: *h3ei̯t- „paimti, nunešti“ :: *ku̯ei̯t- „pastebėti,
pamatyti“, *peh3- „gerti“ :: *peku̯- „virti, kepti“, *melh3- „pasirody-

28

1.3. L a r i nga l i ni ų

pr ieba lsi ų fonet i n ė s ir fonologi n ė s sav y bė s

ti, tapti matomam“ :: *melku̯- „kliudyti, trukdyti, kenkti“, *terh3„sužeisti“ :: *terku̯- „suktis, gręžtis“.
/h3/ :: /k/, pvz.: *h2erh3- „arti“ :: *h2erk- „gaudyti, griebti, čiupti, laikyti“, *leu̯h3- „maudyti, prausti“ :: *leu̯k- „švisti, aušti, brėkšti“.
/h3/ :: /ḱ/, pvz.: *deh3- „duoti“ :: *deḱ- „(pa)stebėti, pamatyti“.

1.3.6. Laringalinio spiranto ir dantinio spiranto /s/ opozicija:
/h1/ :: /s/, pvz.: h1es- „būti, egzistuoti“ :: *ses- „ilsėtis, miegoti“,
h1lei̯ǵ- „sudrebėti“ :: *slei̯ǵ- „tepti, glostyti“, *h2enh1- „kvėpuoti“ ::
*h2ens- „gimdyti“, *h2u̯eh1- „pūsti“ :: *h2u̯es- „nakvoti“.
/h2/ :: /s/, pvz.: *h2es- „sotintis“ :: *ses- „ilsėtis, miegoti“,
*h2engu̯- „tepti, tepti riebalais“ :: *sengu̯- „įdubti, nugrimzti“, *h2erḱ„laikyti“ :: *serḱ- „įdubti, nugrimzti“, *h2leǵ- „jaudintis, išgyventi“
:: *sleǵ- „nusilpti, suglebti“.
/h3/ :: /s/, pvz.: *h3elh1- „dingti, prapulti“ :: *selh1- „imti“
(*selh2- „būti palankiam, mandagiam“), *h3er- „pajudėti“ :: *ser„suverti, sujungti“.
1.3.7. Laringalo ir rezonanto opozicija:
/h1/:: /r/, /n/, pvz.: *meh1- „matuoti“ :: *mer- „išnykti, numirti“,
*men- „pagalvoti“.
/h2/ :: /l/, /n/, pvz.: *u̯eh2- „gręžtis, suktis“ :: *u̯el- „(ap)sukti,
gręžti, sukinėti“, *u̯en- „nugalėti, įveikti“.
/h2/ :: /m/, pvz.: *dreh2- „bėgti, sprukti“ :: *drem- „bėgti“.
/h3/ :: /r/, pvz.: *deh3- „duoti“ :: *der- „sudraskyti, suplėšyti“.
/H/ :: /m/, pvz.: *treH- „saugoti, sergėti, ginti“ :: *trem- „virpėti, drebėti“.
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1.3.8. Laringalo ir „pusbalsių“ /i̯/, /u̯/ opozicija:
/h1/ :: /i̯/, pvz.: *meh1- „matuoti“ :: *mei̯- 1. „tvirtinti, stiprinti“,
2. „keisti“, *smeh1- „trinti, ištrinti“ :: *smei̯- „juoktis“, *leh1d- „palikti“ :: *lei̯d- „paleisti, atleisti“, *h1eh1s- „sėdėti“ :: h1ei̯sh2- „sveikti; varyti“.
/h2/ :: /i̯/, pvz.: *leh2p- „šviesti, apšviesti“ :: *lei̯p- „lipti, klijuotis“.
/H/ :: /i̯/, pvz.: *du̯eH- „panirti“ :: *du̯ei̯- „išsigąsti“.
/h2/ :: /u̯/, pvz.: *dreh2- „bėgti, sprukti“ :: *dreu̯- „t. p.“.
/h3/ :: /u̯/, pvz.: *pleh3- „tekėti, varvėti“ :: *pleu̯- „t. p.“.
1.3.9. Laringalų tarpusavio opozicijos matyti iš šių šaknų porų:
/h1/ :: /h2/, pvz.: *h1ed- „kąsti, valgyti“ :: *h2ed- „džiūti“, h1eh1s„sėdėti“ :: *h2eh1s- „džiauti šilumoje“, *h1neḱ- „gauti, paimti“ ::
*h2neḱ- „siekti“, *deh1- „megzti, rišti“ :: *deh2- „dalyti“, *kleh1„kviesti, šaukti“ :: *kleh2- „ištiesti, ištempti“, *leh1- „nustoti, liautis“
:: *leh2- 1. „pasislėpti“, 2. „(iš)pilti“, *pelh1- „užsimoti“ :: *pelh2„artėti, artintis“.
/h1/ :: /h3/, pvz.: *h1ed- „kąsti, valgyti“ :: *h3ed- „kvepėti“,
*deh1- „megzti, rišti“ :: *deh3- „duoti“, *bhleh1- „bliauti“ :: *bhleh3„pražysti, sužydėti“, *pleh1- „pildyti“ :: *pleh3- „tekėti, plaukioti“.
/h2/:: /h3/, pvz.: *h2er- „sujungti“ :: *h3er- „pajudėti, pajudinti“,
*h2ep- „patikti sau“ :: *h3ep- „norėti, rinktis“, *deh2- „dalyti“ ::
*deh3- „duoti“, *ḱerh2- „maišyti“ :: *ḱerh3- „maitinti, sotinti“, *meh2„duoti ženklą“ :: *meh3- „kelti sunkumus, varginti“, *melh2„(su)trinti, (su)malti“ :: *melh3- „pasidaryti matomam“, *perh2„parduoti“ :: *perh3- „įsigyti, gauti“, *pleh2k- „smogti, mušti“ ::
*pleh3k- „tenkinti kažką“, *terh2- „pralįsti, patekti, prasiskverbti“ ::
*terh3- „sužeisti, sužaloti“.
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1.4. Apibendrinimas
Kol indoeuropiečių prokalbės priebalsių sistemoje egzistavo trys
laringaliniai spirantai, tol jie lėmė trejopą alofoninės fonemos /e/
realizaciją. Fonema /e/ turėjo tris alofonus: [e] sekoje [h1e], [a]
sekoje [h2a] ir [o] sekoje [h3o]. Išnykus laringaliniams priebalsiams,
neliko šią alofoniją nulemiančio veiksnio ir įvyko atitinkamų alofonų fonologizacija: 1° fonema /e/ papildė senųjų /e/ balsių inventorių, 2° fonema /o/ < *[h3e] susiliejo su jau buvusiu apofoniniu
/o/, o 3° fonema /a/ < *[h2e] susiliejo su ligi tol negausiose leksemose egzistavusiu /a/. Išnykus laringalams antevokalinėje pozicijoje, susidarė tokia balsių sistema:
i				
u
e			
o
		
a

1.5. Laringalas prieš balsį o
*/h1o/ > */o/
*/h2o/ > */o/
*/h3o/ > */o/
Pozicijoje prieš apofoninį o laringalas balsiui nedaro jokio asimiliacinio poveikio. Galima sakyti, kad šiuo atveju skirtumas tarp
/h1/, /h2/ ir /h3/ buvo neutralizuojamas.

Plg. *b hag- „gauti savo dalį“, *d halh 1- „ištrykšti, išsiveržti“, *g han- „(išsi)žioti“, *Hi̯ a ǵ„gerbti“, *kamp- „lenkti“, *kan-/*ḱan- „giedoti“, *ku̯ a s- „bučiuoti“, *mad- „mirkti“, *maǵ„tepti, įtrinti“, *mag h- „galėti, pajėgti“, *masd- „storėti, tukti“, *rasd- „krapštyti“, *skab h„skinti“, *slak- „smogti“, tag- „išdėstyti, tvarkyti“, *u̯ a d h- „eiti, žengti“ ir dvibalsius *ai̯
bei *au̯ žodžiuose *h 1ai̯ - „duoti, imti“ (plg. *h 1ei̯ - „eiti“) ir *tau̯ - (ro)- „jautis“.
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1.5.1. Pavyzdžiai:
gr. ὄρρος „sėdynkaulio galas, užpakalis“ < *orso- < pide.
*h1orso-, plg. het. ārra „užpakalis, arklio pasturgalis“, sva. ars „užpakalis“. — EL *h1ers-: sair. err f. „uodega, galas“ (*ersā).
gr. οἰνή f. „vienetas ant žaidimo kauliuko“ < *oi̯nā- < pide.
*h1oi̯-neh2-, plg. slot. oinos, lot. ūnus „vienas“, got. ains, sair. oen
„t. p. “ < pide. *h1oi̯-no-.
gr. ὄγμος „vaga, pradalgė, dirvos ruožas“ < pide. *h2oǵ-mo-. —
EL *h2eǵ-: gr. ἄγω „vedu, vedžioju“.
gr. ὄκρις, -ιος „smailusis galas, aštri lūžusio kaulo briauna“. Kartu su lot. ocris m. „viršūnė, uolėtas kalnas“ < pide. *h2ok-r-. — EL
*h2eḱ-: gr. ἄκρος „esantis ties pačiu kraštu, viršūne“, liet. ãštras,
aštrùs (§ 3.1.1.2).
gr. ὀστέον n. „kaulas“ < *h2ost-ei̯-om, plg. het. haštāi coll. „kaulai“ (§ 1.2.2.2).
gr. ὄις, at. οἶς „avis“, lot. ouis, -is, liet. avìs, -iẽs, ved. ávi- „t. p.“
< pide. *h2óu̯is, plg. luv. ha-a-ú-i-iš (§ 3.1.2.2).
gr. οἰδέω „tinti, brinkti“ < pide. *h2oi̯d-éi̯e-. Daiktavardis: οἴδημα
„patinimas, gumbas“. – EL *h2ei̯d-: sva. eiz „votis“, sbžsl. jadŭ „nuodai“ (§ 3.1.1.2). — NL *h2id-: lat. idrs, idra (§ 3.1.3).
gr. οὖς, ὠτός „ausis“ < pide. *h2ou̯-s-ø, plg. lot. auris, -is f. „ausis“ ir liet. ausì dvsk. (§ 3.1.2.2).
gr. ὀρφανός „našlaitis, be tėvų, netekęs ko“, lot. orbus „našlaitis,
be tėvų, tapęs našliu; apvogtas, apiplėštas“ < pide. *h3orbh-o-, plg.
su pakitimu o > a ved. árbhaḥ „mažas“. — EL *h3erbh-: het. harpzi
„at(si)skiria“.
lot. ollus arch. „anas“ < pide. *h2ol-no- „anas“. Čia pat ir pbsl.
*alnī-: sbžsl. lani adv. „pernai“, ček. loni, lenk. łoni. (§ 3.1.2.2) – EL:
lot. alius „kitas“, gr. ἄλλος, got. aljis < pide. *h2el-i̯o-.
lot. uncus „kablys, sąvara“, gr. ὄγκος „lankas, kablys“ < pide.
*h2onkos (sind. aṅkáḥ „kablys“). – EL: sind. añcati „lenkia“ <
*h2enk-e-, het. hinga „lankstosi“ (§ 1.2.2.2).
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ved. ā́yu- n. „gyvenimo trukmė, gyvenimas, amžius“ iš *o.i̯u- <
pide. *h2ói̯-u-. Jeigu h2 veiktų o tembrą, šis poveikis neleistų balsiui
pailgėti pagal Brugmanno dėsnį. — EL *h2ei̯-: lot. aeuum „laikotarpis, amžinybė, amžius“ (*ai̯u̯om), NL *h2i̯-: ved. dīrghā́yu(§ 1.7.2.5).

1.5.1.1. Žodžio vidaus seka -Ho-:
*-h1ogr. γένος n. „giminė, žgentis, kilmė; palikuonys, karta“ < pide.
*ǵénh1‑os- (antrinis priesagos vokalizmas: lot. genus n. „giminė,
kilmė, gentis, tauta“, ved. jánas n. „giminė“).
gr. γόνος m. f. „tai, kas pagimdyta, vaikas, palikuonis; gimdymas;
giminė, gentis; sperma, vyro sėkla“ < pide. *ǵónh1-o-s. Antrinis
priesagos vokalizmas: ved. jánaḥ m. „padaras, žmogus; giminė, liaudis“ (dėl Brugmano dėsnio nesuveikimo priežasčių žr. § 1.10.7, (7)
punktą).
gr. ἀμφίπολος m. f. „užsiimantis kuo nors; tarnas, tarnaitė“ <
*Hamphiku̯olHo- < pide. *h2ṃbhi-ku̯olh1o- (plg. lot. anculus „tarnas“
< *amp-kolo-). Antrasis dėmuo susijęs su ku̯elh1- „suktis“, plg. gr.
ἀμφι-πέλομαι „krutėti, vaikščioti ratu, aplink“.
lot. dolor, -ōris m. „skausmas, rūpestis, liūdesys, kančia,
į(si)žeidimas“ < pide. *dolh1-ōs. — EL: *delh1- „tašyti, apdoroti
aštriu įrankiu“, plg. liet. tarm. delù < *delh1-o- h2, inf. dìlti (žr.
§ 3.6.4.3), lot. dolō (žr. § 1.8.2.1).
liet. vejù prs. „vynioju; varau“ < * u̯̯ei̯-ō < * u̯̯eih1-o- h2.
*-h2oved. śaṅkhá- m. „kriauklė“, gr. κόγχος „t. p.“ < pide. *ḱonk-h2-o- (žr. § 1.6.2).
ved. śíras nom.-acc. n. „galva“ < *śir.Has < *ḱṛh2-ó-.
ved. tirás adv. „per, kiaurai“ < *tir.Has < pide. *tṛh2-ó-.
lot. cruor, -ōris „iš žaizdos trykštantis kraujas“ < *kru.u̯ōs <
pide. *kruh2‑ōs, gen. *‑ōs-es.
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lot. maximus „didžiausias“ < *maksemos < *magisemo- <
*mag-is-emHo- < pide. *maǵ-is-ṃh2o- (aukščiausiojo laipsnio priesaga), plg. *-is-th2o-, toliau s. v. yáviṣṭha-.
lot. intimus „pačiame viduje esantis, giliausias“ < *éntemo- <
pide. *en-tṃh2o- (aukščiausiojo laipsnio priesaga). Atspindys
*-temo- < plot. *-tem.Ho- atitinka ved. ‑tamá- iš pved. *-tam.Ha-,
pvz., uttamá „aukščiausias“.
ved. yáviṣṭha- „jauniausias“ < pide. *h2i̯eu̯-is-th2o- (aukščiausiojo laipsnio priesaga; -tha- pagal § 1.6.1), plg. gr. πλεῖστος < *pleh1-ist(h2)o-.
*-h3ogr. βίος m. „gyvenimas“ = [bí.i̯os] vietoje *di.i̯os < *gu̯ih3-os (i̯
laringaliniame hiate, plg. § 3.4.3.1). – NL-C: *gu̯ih3-u̯o-, lot. uīuus,
liet. gývas (§ 1.7.3.1).
lot. ōdī „nekenčiu“ < *o.od- < *Ho-Hod- < pide. pf. *h3e-h3ód.
Šaknis *h3ed-.
*-Hoved. ahám „aš“ < *aźham, av. azǝm < pide. *h1eǵHóm. Postuluoti laringalinį priebalsį verčia variantiniai atspindžiai gr. ἐγώ „aš“,
lot. egō >egŏ, rodantys, jog būta pide. *h1eǵ-oH (§ 1.7.2.3).
ved. ā́-hava- „kvietimas“ < *ǵou̯H-o-. Šaknis * ǵu̯eH-, plg. ved.
hváyati „kviečia, šaukia“.

1.5.2. Hetitų kalbos pavyzdžiai:
het. arki- „sėklidė“, pl. arkiyēs < pide. *h1orǵh-i- (pakitimas o >
a), plg. gr. ὄρχις m. „sėklidė, kiaušidė“, pl. ὄρχεις.
het. āpa, āpan adv. „už, po, užnugaryje“ < pide. *h1óp-ō, *h1óp-om (pakeitimas o > a, pailgėjimas kirčiuotoje pozicijoje), plg. gr.
ὀπίσσω adv. „atgal, iš paskos; vėliau, paskui“. EL gr. ἐπί „ant, šalia,
virš“ < pide. *h1ep-.
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het. āssu- „geras“ < pide. *h1ós-u- (pakitimas o > a, pailgėjimas
kirčiuotoje pozicijoje), plg. NL gr. ἐΰς „geras, narsus, šaunus, kilnus,
taurus“ (iš *ehus < *esus), het. su-, ved. su- „geras“ < pide. *h1s-ú- (§ 1.8.1.1). EL *h1es- „būti, egzistuoti“, *h1es-ti, gr. ἐστί „yra“.
het. hāwi- „avis“, luv. <ha-a-ú-i-iš> „t. p.“ < pide. *h2óu̯is
(pakitimas ho > ha, pailgėjimas kirčiuotoje pozicijoje), plg. gr. ὄϊς,
liet. avìs (§ 3.1.2.2).
het. hazdu̯ēr „šakos, žabai“ < pide. *h2o-sd-u̯ēr coll. (pakitimas
ho > ha), plg. gr. ὄζος = [ózdos] „šaka, atžala“, got. asts „šaka“ <
pide. *h2o-sd-os (sudurtinis žodis, kurio pirmasis dėmuo yra prvb.
*h2o-).

1.5.3. Išnykus laringalams, apofoninis laipsnis o alternuoja su laipsniu e, kuris graikų kalboje realizuojamas trejopai (e, a, o), plg.:
o :: e, pvz., gr. ὄρρος :: EL *ers- < pide. *h1ers-, plg. sair. err
o :: a, pvz., gr. ὄγμος :: EL ἄγω < pide. *h2eǵo :: o, pvz., gr. ὀρφανός :: EL *orph- < pide. *h3erbh-, plg. het.
harpzi.

1.6. Laringalas h₂ tarp dusliojo priebalsio ir balsio
Čia apibūdintoje fonetinėje aplinkoje laringalo *h2 atspindį indo
iranėnų kalbose sudaro aspiracija, t. y. sprogstamojo dusliojo priebalsio koartikuliacija: *Th2V > *ThV.

1.6.1. Vedų kalbos th-V pavyzdžiai:
ved. pṛthú- „platus“ < pide. *pḷth2-ú-, plg. gr. πλατύς „t. p.“, OL
liet. platùs (plg. § 3.2.5).
ved. práthate „išsitempia, išsidriekia, išsiplečia“ < pide. *pléth2-
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-e-toi̯ (liet. plečiù, plė͂sti). — práthas- n. „plotis, platumas, platuma,
plotas“ < pide. *pléth2-es-.
ved. tíṣṭhati „stoja(si)“ < pide. *(s)ti-sth2-é-ti, plg. lot. sistit „stato“ < *sí-st-e-ti. EL *steh2-, ved. ásthāt „atsistojo“ (vietoj *á-stā-t).
ved. rátha- m. „vežimas, karo vežimas“, av. raθa- „t. p.“ < pide.
*rot‑h2‑o- (etimologinė reikšmė – „turintis ratus“), plg. lot. rota f.
„ratas; vežimas“ < *rot-eh2- (collectivum) šalia liet. rãtas m., rãtai
m. pl. „vežimas“, sva. rad, sair. roth „ratas“ < pide. *rot-h2-o-. Vedinys iš veiksmažodžio *ret-e/o- „bėgti, ristis“, plg. sair. rethid
„bėga“, svels. retit „t. p.“, liet. tarm. rentù, rìsti „ridenti (akmenį)“,
NL: liet. ritù, rìsti „ridenti“ (statinę, rąstą, akmenį), OL: sliet. ratýti,
rataũ „ridenti“.
ved. pathás gen.-abl. sg. „kelias“, av. paθō „t. p.“ < pide. *pṇt-h2-és, plg. su OL priesaga: nom. sg. *pént-oh2-s > pidir. *pántās,
av. paṇtā̊, plg. ved. pánthās su antriniu th (§ 1.7.2.2).
ved. átha adv. „paskui, vėliau, toliau“ < pide. *at-h2o-. Priesaga
kartojasi adv. ā́ „iki tol, iki šios vietos, ant“ < *o-h2o-.
ved. -tha- < *-th2ó-, kelintinių skaitvardžių priesaga: caturthá- „ketvirtas“, pakthá- „penktas“, ṣaṣthá- „šeštas“, saptathá- „septintas“.

1.6.2. Vedų kalbos kh-V pavyzdžiai:
ved. śaṅkhá- m. „kriauklė“ < pide. *ḱonk-h2-o-, plg. gr. κόγχος
m. f. „kriauklė, kaukolės viršutinė dalis, skydo iškilas vidurys“.
ved. sákhāy- m. f. „draugas, bičiulis“, av. haxa < pide. *soku̯-h2-oi̯- (šaknis *seku̯-, liet. sekù, sèkti (kam iš paskos)).
1.6.3. Vedų kalbos ph-V pavyzdžiai:
ved. sphyá- m. „mentė, pečiai; irklo mentė“, oset. fijag „medinė
lopeta“ < idir. *sphii̯a- < pide. *sph2-ii̯o-. Su kita priesaga gr. σπάθη
f. „audimo skietas ataudų siūlui pritvirtinti; mentė maišyti; irklo
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mentė; kūno mentė; palmės šaka“, sangl. spade, spadu f. „kastuvas,
lopeta“.
ved. śaphá- m. „arklio kanopa“, av. safa- „t. p.“ < pide. *ḱop-h2ó-.

1.6.4. Bandyta įrodyti, kad laringalas sukėlė pakitimą *th2V > *thV
ir kitose kalbose, ypač graikų. Šiuos atvejus aptaria Mayrhoferis
(2005, 112–113) ir kaip pavyzdžius išvardija 2 sg. pf. galūnę -θα
(plg. § 1.10.7, (6) punktą), adj. καθαρός bei asmenvardį Ὀρέσθειον
(iš *steh2-/*sth2-).
1.6.5. Formulės *Th2V > *ThV atradimas reiškė, kad dusliosios aspiratos nebuvo paveldėtos iš ide. prokalbės, bet atsirado vykstant
kiekvienos kalbos raidos procesams. Sanskrito kalbos modeliu grindžiamą sprogstamųjų priebalsių schemą pide. t :: th :: d :: dh pakeitė
trinarė schema: pide. t :: d :: dh (Kuryłowicz 1935, 54). Dėl to, kad
diferencinis aspiracijos požymį nuolat lydi skardumo požymis, kilo
tipologinių abejonių, paskatinusių glotalizuotų priebalsių teorijos
atsiradimą (žr. Mayrhofer 1986, 92t. su literatūra; Pisowicz 1988,
Salmons 1993).

1.7. Laringalas prieš priebalsį ir prieš pauzę
1.7.1. Laringalas tarp balsio e ir priebalsio (eHC)
Kita kontekstinė situacija, iš kurios galima daryti išvadų apie išnykusius laringalinius priebalsius, yra istoriškai paliudytas ilgasis balsis /ē/, /ā/ arba /ō/, einantis prieš priebalsį arba prieš pauzę. Tiek
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tembro skirtumai, tiek atitinkamų ilgųjų balsių savybės aiškintinos
pakitimais, nulemtais prokalbės laringalų konteksto, plg. schemą:
Fonemos
*/еh1С/
*/eh2C/
*/eh3C/

Alofonai
> *[eh1C]
> *[ah2C]
> *[oh3C]

Laringalui išnykus
> /ēC/, pvz., gr. η
> /āC/, pvz., gr. ᾱ (dor.)
> /ōC/, pvz., gr. ω

Pozicijoje /eh2, 3C/ įvyko du pakitimai. Pirmasis buvo balsio
tembro /e/pakitimas į [a] (plg. [ah2C]) arba į [o] (plg. [oh3C]) (vok.
Umfärbung, Laryngalumfärbung). Asimiliacijų teorijos požiūriu šis
reiškinys remiasi fonemų */h2/ ir */h3/ fonologinių požymių anticipacija. Antrasis pakitimas buvo laringalinio spiranto išnykimas,
sukėlęs kompensacinį balsių [a] ir [o] pailgėjimą. Pozicijoje /eh1C/
konstatuojame tik pailgėjimą e > ē, kompensuojantį h1 išnykimą.
Kaip paralelę aprašytai raidai galima nurodyti antrinius pailgėjimus
tam tikrose formose, kurios neteko spiranto žodžio viduje: 1. gr.
εἰμί = [ēmí] „esu“ iš *ehmi < *esmi (plg. sliet. esmi, ved. ásmi), 2.
lot. īdem „tas pats“ iš *isdem, 3. lot. sīdō „nusėdu, susmunku“ iš
*sizdō < *si-sd-ō- (gr. dor. hízdō „atsisėdu, nutupiu“), 4. ved. mīḍhá„atlyginimas už kovą“ iš pide. *misdhó- (plg. gr. μισθός m. „atlyginimas, kareivio alga“), 5. angl. daughter = [dōtǝ] „dukra“ iš sangl.
dohtor (plg. vok. Tochter, liet. duktė͂), Žr. Lindeman 1997, 24.

1.7.1.1. Panašiai kaip ir § 1.2.1, parenkami vieno morfologinio tipo
pavyzdžiai. Šiuo atveju tai bus reduplikuotas prezensas su pilnojo
e laipsnio šaknimi ir atematinėmis galūnėmis (tipas *Ci-CeH-mi),
plg.:
gr. τίθημι „dedu“ < *thíthēmi < *thí-theH-mi < pide. *dhí-dheh1-mi (1 pl. τίθεμεν < *dhí-dhh1-C). Šaknis *dheh1- „dėti“, plg. liet.
dé̇ti, het. tēmi „sakau, nustatau, nutariu“ (su vokalizmo pakitimu:
ved. dádhāti „deda“).
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gr. dor. ἵστᾱμι „statau, sulaikau“ (klas. ἵστημι) < *sístāmi ⇐ *sístaH-mi < pide. *stí-steh2-mi (1 pl. ἵσταμεν ⇐ *stí-sth2-C). Šaknis
*steh2- „sustoti, stabtelėti“, plg. gr. ἔστην „sustojau, stabtelėjau“ <
*estān < *e-steh2-m, liet. stójau.
gr. δίδωμι „duodu“ < *dí-doH-mi < pide. *dí-deh3-mi (1 pl.
δίδομεν < *dí-dh3-C). Šaknis *deh3- „duoti“, plg. liet. dúoti (su vokalizmo pakeitimu: ved. dádāti „duoda“).

1.7.1.2. Panašios iliustracinės medžiagos teikia vardažodžiai su e
laipsnio šaknimi ir baigmeniu ‑h1, -h2, -h3 bei su priesaga -men- /
-mn-, plg.:
lot. sēmen, -minis n. „sėkla, daigas, sodinukas; kamienas, giminė“
< *seHmen < pide. *seh1-men-:: sbžsl. sěmę, -mene „sėkla“, got.
manasēþs „žmonija“, sva. sāmo „sėkla“. — NL: serō, -ere „sėti, sodinti“ iš *sesō < *sisō < pide. *sí-sh1-e- (prs. sudarytas kaip žodyje sistō, žr. toliau).
lot. stāmen, -minis n. „pagrindas, siūlai ant audžiamųjų staklių;
verpinys“ < *staHmen < pide. *steh2-mṇ (atitinka gr. dor. στᾱ´ μων
bei liet. stomuõ, acc. sg. stómenį (žr. § 3.3.1.2). — NL: sistō, -ere
„iškelti, pastatyti“, subsistō „sustoti, stabtelėti“ < *s(t)i-st-e- :: ved.
tíṣṭhati „sustoja, stabteli“ < pide. *stí-sth2-e-.
lot. cognōmen, -minis n. „kilmės vardas, pravardė“ < *-gnoHmen
< pide. *ǵneh3-mṇ (etimologinė reikšmė – „žymuo, ženklas“). Greta šio dar aor. gr. ἔγνων, sbžsl. znaxŭ „žinojau“ < *ǵneh3-. — NL:
(g)nōscō „pažinti, sužinoti“, gr. γιγνώσκω „(at)pažįstu“ (vietoj
*γνώσκω) < pide. *ǵṇh3-sḱe-.
1.7.1.3. Seka -eH- priesagoje:
*-i̯eh1, stiprusis atematinio optatyvo alomorfas: lot. siem, siēs,
sied < pide. *h1s-i̯éh1-m, -s, -t, ved. syā́m, syā́ḥ, syā́t „kad būčiau“
ir t. t, plg. silpnąjį alomorfą *-ih1, lot. sītis 2 pl. „kad būtumėte“ <
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pide. *h1s-ih1-té, ved. syúḥ 3 pl. „kad būtų“, vietoj *siyuḥ < pide.
*h1s-ih1-ur (av. hyārǝ).
*-eh2-, faktityvų priesaga: het. nēw-ahh- „padaryti naują, atnaujinti“, lot. renou-ā-re „atnaujinti, atgaivinti“ < *neu̯ah2- < pide.
*neu̯-eh2-, vedinys iš adj. *neu̯os „naujas“.

1.7.1.4. Žodžio galo pavyzdžiai:
lot. dē prielinksnis „iš, nuo, iki, prie, pas, į; tuoj po, dar vykstant
kam, tuo metu“ < pide. *de-h1, sustabarėjusi instr. sg. forma, priklausanti leksemai dĕ, kurią matome sudurtiniuose žodžiuose inde
adv. „iš ten, nuo tol“, unde adv. „iš kur, iš ko, kodėl“, taip pat gr.
οἰκόνδε, οἴκον δέ „namo“, av. vaēsmǝn-da „t. p.“ Plg. OL *do-h1
(§ 1.7.2.3).
gr. ὀκτώ „aštuoni“, lot. octō < pide. *h3eḱteh3 arba *Hoḱteh3 (su
vokalizmo pakitimu: ved. aṣṭā́, liet. aštuonì vietoj *aštuo).
1.7.1.5. Hetitų kalbos pavyzdžiai:
het. e-ep-zi = [ēptsi] „griebia, čiumpa“ < pide. *h1éh1pti, 3 pl.
appanzi, plg. ved. ā́pa „pasiekė“, slot. apiō, -ere „pririšti“, lot. apiscor
„pasiekti, gauti, įgyti“, pf. со-ēр-ī „pradėjau“.
het. te-e-zi = [dētsi] „sako“ < pide. *dhéh1ti.
het. sēli- „grūdų krūva“ < *séh1-li-, vedinys iš pide. *seh1- „mesti, sėti, sodinti“, plg. liet. sé̇ti, pasėlỹs.
het. pāhhur, obl. pah-wḗn- „ugnis“ < pide. *péh2-u̯ṛ, obl. *ph2-u̯én-, plg. toch. B pūwar „ugnis“ < *puh2ōr.
het. lāman „vardas“: ši forma disimiliacijos būdu kilo iš *nāman
< pide. *h1néh3-mṇ, plg. lot. nōmen, ved. nā́ma, arm. anun. Graikų
kalboje formą *ἔνωμα „vardas“ pakeitė nykstamojo laipsnio forma:
ὄνομα, iš *ἔνομα < *h1enh3°mṇ < pide. *h1nh3-mṇ.
het. pāsi „išgeria gurkšnį“ < pide. *peh3-s-, plg. ved. ápāt „išgėrė“.
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1.7.1.6. Pailgėjimas pozicijoje *e-HC įvyksta augmento ir reduplikacijos balsių sandūroje, jiems jungiantis prie šaknies, prasidedančios samplaika *HC-, plg. vedų kalbos pavyzdžius:
ved. ā́yan impf. 3 pl. „ėjo“ < *aH.i̯ant iš *a-Hi̯-ant < pide. *é-h1i̯-ent (gr. ἤιε, ἤιεν). — N.B. Balsis ā 1 sg. formoje ā́yam „ėjau“ ⇐
*ā́ya (-m pagal analogiją) < *á.a.i̯a < *á-Hai̯-ṃ < pide. *é-h1ei̯-ṃ
atsirado kontrakcijos būdu.
ved. āý unak 3 sg. impf. „kinkė“ iš *aH.i̯u.nakt < pide. *é-Hi̯uneg-t (šaknis *Hi̯eu̯g-), plg. gr. ζ- < *Hi̯- žodyje ζυγόν „jungas“ :: ved.
yugám, lot. iugum, got. juk (§ 1.8.1.4).
ved. ā́vidhyat 3 sg. impf. „sužeidė, pataikė, sudavė“ < pide. *é-h2u̯idh-i̯e-t, plg. prs. vídhyati. Šaknis *h2u̯i̯edh-.
ved. ā́naṭ 3 sg. aor. „pasiekė“ iš *aH.naśt < pide. *é-h2neḱ-t.
ved. ānā́śa 3 sg. pf. „pasiekė“ < *HaH.na.śa < pide. *h2e-h2nóḱ-e (OL lyginant su *h2neḱ-), plg. dadā́śa 3 sg. „pagerbė“ < *de-dóḱ-e (‑ā‑ abiem atvejais pailgėjimas pagal Brugmanno dėsnį).
ved. āhúr 3 pl. pf. „sako“, av. ādarǝ̄ < pide. *Hé-Hdh-ṛ (plg. *dh
pėdsaką, išlikusį 2 sg. formoje ā́t-tha). Šaknis *Hedh- „pasakyti, sakyti“. — N.B. 3 sg. formoje ā́ha „sako, taria“ (av. ādā) ilgasis ā atsirado dėl kontrakcijos, < *a.a.dha < *Ha.Ha.dh-a < *He-Hódh-e.
ved. jāgā́ra pf. „yra atsibudęs, budi, nemiega“ < *geH.go.re <
pide. *h1ge-h1gor-e (gā pagal Brugmanno dėsnį). Šaknis *h1gеr-.
— Šios formos atitikmuo graikų kalboje, ἐγρήγορε „yra atsibudęs,
budi, nemiega“, turi antrinį γρ. Jis atsirado atnaujinant formą *ἐγήγορ-ε pagal aor. ἔ-γρ-ετο „atsibudo“ pavyzdį.
Iš lotynų kalbos plg.
ēdī „suvalgiau, prarijau“ < *ēdai̯ < *HeH.dHai̯ < pide. *h1e-h1d-h2ei̯, veiksmažodžio edō, -ere < *h1ed- perfektas.
ēmī „nupirkau“ < *ēmai̯ < *HeHmai̯ < pide. *h1e-h1m-h2ei̯,
veiksmažodžio emō, -ere < *h1em- perfektas.
co-ēpī „pradėjau“ < *ēpai̯ < *HeH.pHai̯ < pide. *h1e-h1p-h2ei̯.
EL h1ep-, plg. het. ēpzi „griebia“, ved. ā́pat aor. „pasiekė“ < *a.a.pat
< *a.Ha.pat < *é‑h1ep-et.
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Plg. ilgumus, atsiradusius iš *o-HC (§ 1.7.2.5) bei *i-HC, *u‑HC
(§ 1.7.3.7) sekų.

1.7.1.7. Senojoje indų kalboje dėl pide. rezonantų *ṇ, *ṃ vokalizacijos atsiradęs balsis a pailgėja, kai išnyksta šalia esantis laringalas, plg.
ved. ā́sat „nesantis“ < *aH.sat (pamorfemiui: *a-Hs-at-) < pide.
*ṇ‑h1s‑ṇt, dūrinys su neiginiu *n(e). Šaknis *h1es-, plg. gr. ἐστί, ved.
ásti (§ 1.2.1).
ved. sākám adv. „kartu, iš karto, vienu metu“ < *saH.kam <
pide. cps. *sṃ-h3ku̯-ó-. Pirmasis dėmuo yra žodyje sám „drauge,
kartu su“ pasirodančios šaknies NL alternantas; antrasis dėmuo –
kaip žodyje prátīkam (§ 1.7.3.6).
1.7.2. Laringalas tarp balsio o ir priebalsio (oHC)
Fonemos
Alofonai
Laringalui išnykus
*/oh1C/
> *[оh1C]
> /ōC/
*/oh2C/
> *[oh2C]
> /ōC/
*/oh3C/
> *[oh3C]
> /ōC/
Pozicijoje tarp apofoninio o ir priebalsio einantys laringaliniai
priebalsiai jokio asimiliacinio poveikio balsiui o nedaro. Kiekvienu
iš trijų kontekstinių atvejų laringalas išnykdamas sukelia tą patį
padarinį: atsiranda pailgėjęs balsis /ō/. Šiuo atveju galima kalbėti
apie skirtumų tarp /h1/, /h2/ ir /h3/ neutralizavimą.

1.7.2.1. Žodžio vidaus pavyzdžiai:
gr. θωμός „krūva“ < *dhōmo- < pide. *dhoh1-mo- (got. doms,
sisl. dōmr, sangl. dōm, sva. tuom „teismo sprendimas, nuospren-
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dis“). EL *dheh1- „dėti, statyti“, gr. τίθημι „dedu“, liet. dė t́ i
(§ 3.3.1.1).
gr. φωνή „balsas“ < *bhōnā < pide. *bhoh2-neh2-. EL *bheh2„sakyti“, gr. dor. φᾱμί „sakau“ (klas. φημί), lot. fāri „sakyti“, ved.
bhā́ti „šviečia“ < *bhah2-C < *bheh2-C.
gr. βώμος „laiptelis, paaukštinimas; altorius“ < *gu̯ōmo- < pide.
u̯
*g oh2-mo-. EL *gu̯eh2- „nueiti“, gr. ἔβη 3 sg. „nuėjo, iškeliavo, išvyko“, ágāt „t. p.“ < *e-gu̯eh2-t, plg. lat. gãju „nuėjau“, lit. gójau
(§ 3.3.1.2).
gr. κώπη „rankena, kotas“ < *kōpā < pide. *koh2p-eh2. NL
*kh2p-: lot. capiō „griebti, pačiupti, atimti“, got. hafjan „pakelti“,
gr. κάπτω „godžiai ryti“ (§ 1.8.2.1).
gr. δῶρον „dovana, auka“ < pide. *doh3-ro- (plg. sbžsl. darŭ, su
psl. pakitimu ō > ā). EL *deh3- „duoti“, gr. δίδωμι „duodu“, liet.
dúodu (§ 3.3.1.3).
lot. flōrus „žydintis“ < pide. *bhlóh3-ro- (NL flāuus „geltonas,
pilkai gelsvas“ < pide. *bhḷh3-u̯ó-). – EL *bhleh3-: sangl. blōwan
„žydėti“.
lot. pōculum, ‑ī „geriamasis indas, taurė; gėrimas, puota“ < *pōklom < *pōtlom < pide. *poh3-tló-. Šaknis *peh3- „gerti“, plg. gr.
πῶθι „gerk!“. NL ved. píbati 3 sg. „geria“, lot. bibit „t. p.“ < *pibe-ti < pide. *pi-ph3-e-ti.
ved. dhānā́- „skrudinti grūdai, sėjamieji grūdai“ < pide. *dhoH-neh2-, plg. liet. dúona, lat. duõna „duonos riekė“ < *dō-nā(§ 3.3.2.4).
ved. rarā́dha pf. „(jam) pasisekė, pavyko“, got. -rairoþ 3 sg. „pasistengė“ < pide. *re-róh1dh-e. EL *reh1d-, plg. ved. rādhati coniun.
„įvykdys, atliks“.
got. hōf 3 sg. pf. „pakėlė“ < pide. *(ke)koh2p-, pf. prie hafjan
„pakelti“. Žr. aukščiau gr. κώπη.
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1.7.2.2. Seka -oH- priesagoje:
*-oh2-: OL daiktavardinė priesaga žodyje pide. *pént-oh2-s. Antekonsonantinę poziciją paliudija nom. sg.: av. paṇtā̊ < *pantāz,
ved. pánthās „kelias, takas, vieškelis“ (vietoj *pántās). – Antevokalinė pozicija paliudyta acc. sg.: av. paṇtąm, ved. pánthām (vietoje
*pantām) < idir. *panta.Ham < pide. *pent-oh2-ṃ. Tos pačios priesagos NL alternantas: gen.-abl. sg. *pṇt-h2-ós > ved. path-ás, av.
paθō (dėl pakitimo *th2-V > idir. th-V žr. § 1.6.1).
1.7.2.3. Žodžio galo pavyzdžiai:
lot. dūrinio dėmuo dō-: dōnec adv. „kol“, quandō adv. „kada, kai“,
< pide. *do-h1, *dŏ instr. sg. sustabarėjusi forma (plg. dē greta dĕ,
§ 1.7.1.4). Atitikmuo germanų kalbose: ags. tō, sang. tō „link, iki“,
sva. zuo, zua, zō, vok. zu „t. p.“.
lot. prō prielinksnis „prieš; kieno nors labui, naudai, pelnui,
kam nors“ < pide. *pro-h1, tikriausiai *pro instr. sg. sustabarėjusi forma.
*-oh2, tematinio prezenso 1 sg. galūnė, plg. pide. *bher-o-h2 >
*bherō > gr. φέρω „nešu“, lot. ferō „t. p.“ (liet. -u, pvz., nešù,
beriù).
gr. ἄμφω „abu, abi“, lot. ambō „abu kartu paėmus; vienas ir kitas
atskirai paėmus“ < pide. *h2embhoH (plg. liet. abù, sbžsl. oba,
§ 3.3.2.4).
ἐγώ, lot. egō „aš“ < pide. *eǵ-oh2.
N.B. Šaknyse, kurios baigiasi -h3, apofoninio laipsnio e neįmanoma atskirti nuo laipsnio o. Žr. aukščiau atspindį δω- ir EL formoje
δίδωμι, ir OL vedinyje δῶρον, taip pat plg. atspindį πω- EL formoje
πώνω „geriu“ ir OL vedinyje πῶμα „gėrimas“ iš šaknies *peh3- „gerti“ (ved. ápāt 3 sg. „išgėrė“).
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1.7.2.4. Hetitų kalbos pavyzdžiai:
het. parās = [prās] „oras“ < pide. *proh₁-s. EL *preh₁- „pūsti,
kurstyti ugnį“, gr. πίμπρημι „padegti, sunaikinti ugnimi, išpūsti, sukelti išpūtimą“, aor. ἔ-πρη-σα, NL het. parāi „pūčia“.
het. wāgi „kanda“ < pide. *u̯óh2g-e, plg. gr. ἔᾱγα pf. „esu sudaužytas“, vietoj *éōga iš *u̯e-u̯ōg-a. Šaknis *u̯eh2g- „sulaužyti, sudaužyti“.
1.7.2.5. Pailgėjimas pozicijoje *o-HC matyti ir iš tam tikrų sudurtinių žodžių, kurių pirmasis dėmuo baigiasi balsiu *-o-, o antrasis
dėmuo prasideda priebalsių samplaika *HC-. Daugiausia pavyzdžių
iš vedų kalbos, plg.:
ved. amitrāyúdh- „nugalintis priešus“ < *amitra-Hi̯udh-, plg.
yúdhyati 3 sg. „kovoja“, yudh- f. „kova“. Antrasis dėmuo sudarytas
iš šaknies *Hi̯eu̯dh-, plg. liet. jundù, jùsti, OL jáudinti (§ 3.5.1.5).
ved. dīrghā́yu- „ilgaamžis“ < *dirHghá-Hi̯u- < *dḷh₁ghó-h2i̯u-.
Antrasis dėmuo iš šaknies *h2ei̯-, plg. lot. aeuum „laiko tarpas, amžinybė, amžius“.
ved. gartārúh- „įžengiantis į (kovos) vežimą“ < *garta-Hrudh- <
*-h₁ludh-. Antrasis dėmuo iš šaknies *h₁leu̯dh- „sukilti, išaugti“, plg.
gr. ἐλεύθερος „gimęs laisvas“ bei ilgumą žodyje ved. vīrúdh(§ 1.7.3.6).
ved. viśvā́nara- (Savitaro epitetas) < *viśva-Hnar-a-. Antrasis
dėmuo iš pide. *h2ner- „vyras“, plg. aukščiau av. kamnānar- bei
sūnára- (§ 1.7.3.6).
ved. viśvāvasu- „turintis įvairių gėrybių, turto“ < *u̯iśu̯a-Hu̯asu-.
Antrasis dėmuo vásu- n. „gėrybės, turtas“ < pide. *h₁u̯ésu-, plg.
ilgumą žodyje purūvasu- (§ 1.7.3.6).
Prieš atsirandant laringalistiniam aiškinimui manyta, kad sudurtinio žodžio pirmojo dėmens galinio balsio „pailgėjimas“ įvykdavo
dėl metrikos.
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Plg. pavyzdžius iš iranėnų kalbų:
av. kamnānar- „turintis mažai žmonių, su keliais žmonėmis“ <
*kam.naH.nar-. antrasis dėmuo yra pide. *-h2ner-, ved. nar- m. „vyras“, plg. a- žodyje gr. ἀνήρ „vyras“ taip pat ilgumą žodyje ved.
sūnára- (§ 1.7.3.6).
spers. asmenvardis Ariyāramna- < *ariya-Hramna-. Antrasis dėmuo iš pide. *h₁rem- „nurimti, pailsėti, atsigulti“, plg. gr. ἠρέμα
adv. „švelniai, atsargiai, subtiliai“, ved. rámate 3 sg. „nurimsta“, NL
liet. nurìmti (§ 3.5.1.1).

1.7.2.6. Apofoninis laipsnis o dėl kontekstinių pakitimų, įvykusių
atitinkamose e laipsnio formose, graikų kalboje realizuojamas trim
apofoninio santykio tipais:
ō :: ē, pvz., θωμός :: τίθημι
ō :: ā, pvz., φωνή :: φᾱμί
ō :: ō, pvz., δω̃ρον :: δίδωμι.
Plg. § 1.5.3 aptartą trejopą laipsnio e diferenciaciją morfemose
su trumpu šakniniu e.
1.7.3. Laringalas tarp balsio i arba u ir priebalsio: iHC, uHC
Laringaliniai priebalsiai pozicijoje po aukštutinio pakilimo balsių
i, u taip pat nesukelia asimiliacijos. Jų išnykimas sukelia kompensacinį pailgėjimą ir ilgųjų balsių /ī, ū/ fonologizaciją:
*/ih₁C/ > /ī/, */ih2C/ > /ī/, */ih3C/ > /ī/

1.7.3.1. Žodžio vidaus pavyzdžiai:
sbžsl. briti sę, brijǫ sę „skustis“ < pide. *bhriH-C. Šaknis *bhrei̯H„kirpti, pjauti“, plg. NL ved. bhrī́ṇánti 3 pl. „žeidžia, luošina“, vietoj
*bhrin- < *bhri‑n‑H‑V-.
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ved. nītá- „vedamas“ < *niH-tó-. EL-V náyati „veda“ < pide.
*néi̯H-e-ti. OL-V nin�ya „nuvedė“ ⇐ pide. *ne-noi̯H-e.
ved. prītá- „draugiškai nusiteikęs“ < pide. *prih2-tó-. Šaknis
*prei̯h2- „džiaugtis, būti patenkintam“, plg. NL ved. prīṇā́ti „patenkina“, senesnė forma – prĭṇā́ti < *pri-né-h2-ti.
lot. uīrēs, -ium pl. „fizinės jėgos, karinės pajėgos, kariuomenė;
sugebėjimai“ < pide. *u̯iH-s-es (nom. sg. uīs, acc. uīm „jėga, pajėgumas, galia“). PiL-V *u̯éi̯H-es-: ved. váyas- n. „jėga, gyvybinė jėga,
instinktas“.
lot. uīrus, -ī n. „lipnus skystis, nuodai“ < pide. *u̯iHs-o-. Atitik
muo gr. ἰός „gyvatės nuodai“ < *u̯īhos < *u̯īsos. Neaišku, kodėl
žodyje ved. viṣá- n. „nuodai“ yra trumpasis balsis, kitaip negu av.
vīša- n. „t. p.“.
lot. uīuus „gyvas, gyvenantis, dar gyvas“ < *guīuos < pide.
u̯
*g ih3-u̯ó-, plg. liet. gývas, ved. jīváḥ. Šaknis *gu̯i̯eh3-, plg. gr. ζώω
„gyvenu“ <*di̯ōi̯ō < *gu̯i̯ō-i̯ō.

1.7.3.2. Seka -iH- priesagoje:
*-ih₁-С, atematinio optatyvo silpnasis alomorfas: lot. sītis 2 pl.
„kad būtumėte“ < pide. *h₁s-ih₁-té (greta ved. syúḥ 3 pl. „kad būtų“
< pide. *h₁s-ih₁-ur), plg. EL *-i̯eh₁-, lot. siem, siēs, sied „kad būčiau“
ir t. t., ved. syā́m, syā́ḥ, syā́t „t. p.“ (§ 1.7.1.3).
1.7.3.3. Žodžio galo pavyzdžiai:
lot. quī adv. „kaip, kodėl, iš kur“, quīcum „su kuo“ – instr. sg.
sustabarėjusi forma pide. *ku̯i-h2, plg. quis, quid „kas“.
lot. uīgintī „dvidešimt“ < *u̯īkentī < pide. *du̯ih1-dḱṃt-ih1 (dviskaitos galūnė). Su išnykusiu laringalu žodžio gale: gr. dor. Ƒῑ́κατι,
jon.-att. εἴκοσι, ved. viṃśatí, av. vīšaiti, sair. fiche, toch. A wiki, B.
ikäm. Žr. taip pat lot. trīgintā (§ 1.8.3).

47

1. Į va da s

ved. devī́ „deivė“ < *déi̯u̯-ih2, vṛkī́ḥ „vilkė“ < pide. *u̯ḷku̯-ih2 –
moteriškos giminės vediniai su priklausymo santykį reiškiančia
priesaga *-ih2 (šios priesagos PiL *-i̯eh2-: gen. sg. dev-yā́-s „deivės“,
vietoje *div-yās).
*/uh₁C/ > /ū/, */uh2C/ > /ū/, */uh3C/ > /ū/

1.7.3.4. Žodžio vidaus pavyzdžiai:
ved. bhūyāt „tegul įvyksta, tebūnie“ < pide. *bhuh2-i̯éh₁-t (opt.).
Šaknis *bhu̯eh2- „būti, egzistuoti“, plg. liet. bū́ti (su pakitimu ū >
y: sbžsl. byti) (§ 3.3.3.2).
ved. pūtá- „išvalytas, apsivalęs“ < *puHtó-, lot. pūrus „švarus,
išvalytas, doras, garbingas“ < *puH-ró-. Šaknis *peu̯H-C-: ved. pávi-tum „valyti“,*peu̯H-V-: ved. páv-ate „darosi švarus, grynas“.
ved. sūnúḥ „sūnus“, liet. sūnùs < pide. *suH-nu- (su sutrumpėjusiu ū: got. sŭnus, žr. § 3.3.3.2); ved. sū́te „gimdo“ < pide. *suH-toi̯;
lot. sūs, suis m. f. „kiaulė, meitėlis, kuilys“ < pide. *suH-s „veislinė
kiaulė, paršavedė“. Šaknis *seu̯H- „gimdyti“, plg. av. hunāmi „gimdau“ < *su-né-H-mi.
ved. śū́la- m. n. „ietis, iešmas“ < pide. *ḱuH-ló-. Šaknis *ḱeu̯H„mesti, sviesti“, plg. lat. šaũt „greitai stumdyti, smogti“
(§ 3.6.3.11).
ved. ūná- „ydingas, nepakankamas, per mažas“ < pide. *uh2-nó-.
Šaknis *u̯eh2- „silpti“, plg. lot. uānus „tuščias, veltas“, ved. nir-vāṇa„nurimęs“, lat. vâjš (§ 3.3.1.2).
ved. yū́ne dat. sg., yū́nas gen. sg. < pide. *h2i̯u-Hn-éi̯, -és – silpnosios formos iš yúvan- „jaunas“ < *i̯u.u̯án- (u̯ laringaliniame
hiate, žr. § 3.4.3.2) < pide. *h2i̯u-Hén-.
gr. ὀφρυ̃ς f. „antakis“ < pide. *h3bhruH-C, gen. sg. ὀφρύ(Ƒ)ος,
plg. ved. bhrū́ṣ, gen. sg. bhruváḥ „t. p.“, liet. bruvìs, -iẽs f. „antakis“
(trūksta *brūs).
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sisl. þrúðr f. „jėga, galia“ < pide. *truh1-tí- (šaknis *treh1u̯- „maitinti, auginti“).

1.7.3.5. Žodžio galo pavyzdžiai:
av. tū „tu“ lot. tū, sair. tū, sisl. þū, sbžsl. ty, arm. dow [du]< pide.
*tuH. Antrinis *-ū sutrumpėjimas: liet. tù. Be laringalo pėdsakų: gr.
σύ, dor. τύ „tu“ (skirtingai nei homer. τύνη). – NL-V atspindi ved.
tuvám, toch. B tuwe < *tuH-óm (§ 3.4.3.2).
het. āssū nom.-acc. pl. „gerybės, valdos“ < pide. *h₁ós-uh2 (plg.
§ 1.5.2).
1.7.3.6. Ilgieji balsiai ī, ū atsirado dėl kompensacinio pailgėjimo ir
tam tikruose vedų kalbos sudurtiniuose žodžiuose, kurių antrasis
dėmuo prasidėdavo priebalsių samplaika *HC-, pvz.:
ved. dvīpá- n. „salpà; užliejama paupio dalis, kur kaupiasi sąnašos“ < *du̯iH.pam- < pide. *du̯i-h2p-óm. Etimologinė reikšmė – „iš
abiejų pusių apsuptas vandens“. Antrasis dėmuo -pa- iš pide. *h2p-ó-, t. y. NL formos iš *h2ep- „vanduo, vandens srovė“.
ved. prátīka- n. „viršus, išorė“ < *pratiH.kam < *proti-h3ku̯-ó-.
Antrasis dėmuo -k-, NL lyginant su pide. *h3eku̯- „akis, žvilgsnis“,
plg. gr. ὄψ, ὀπός f. „akis, veidas“.
ved. pratīpám adv. „prieš srovę; prieš (ką nors), atgal“ < *pra.
.tiH.pa- < *proti-h2p-ó-, pažodžiui „prieš vandenį“, plg. dvīpá- ir
anūpá-.
ved. vīrúdh- f. „augalas“ < *u̯iH.rudh- < pide. *u̯i-h1lúdh-. Antrasis dėmuo – NL forma iš *h₁leu̯dh- „atsirasti, išaugti“, plg.
gartārúh- (§ 1.7.2.5).
ved. anūpá- m. „pelkė; pakrantė“ < *a.nuH.pa- < pide. *anu-h2p-ó-, pažodžiui „palei vandenį“, plg. aukščiau dvīpá-, pratīpám.
ved. purūvasu- „turintis didelį turtą“ < *pu.ruH.u̯a.su-. Antrasis
dėmuo vásu- n. „gerybės, turtas“ < pide. *h₁u̯ésu-, plg. ilgumą
žodyje viśvā-vasu- (§ 1.7.2.5).
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ved. sūmáya- „gražiai įrengtas, gerai paruoštas“ < *HsuH.ma.
.ya- < pide. *h₁su-Hmei̯-o-. Pirmasis dėmuo – *h₁s-ú- „geras, gražus“ kaip gr. εὐ- < *ehu- (§ 1.8.1.1). Antrasis dėmuo – *Hmei̯-, plg.
ved. may- „stiprinti, tvirtinti, kelti, statyti“.
ved. sūnára- „pasižymintis gyvybingumu, dailus, stotingas, gražus“ (spers. ūnara-)< *HsuH.na.ra- < pide. *h₁su-h2ner-o-. Antrasis dėmuo – *h2ner- „jėga“, plg. ved. nar- m., gr. ἀνήρ „vyras“
(§ 1.8.1.2) bei ilgumą žodyje av. kamnānar- (§ 1.7.2.5).

1.7.3.7. Balsis *-i- pailgėjo ir reduplikacinėje morfemoje, būtent
jam šliejantis prie šaknies, prasidedančios *HC- samplaika, plg.
šiuos vedų kalbos pavyzdžius:
ved. ī́jate „varo (galvijus)“ < *HiH.ja.tai̯ < pide. *h2i-h2ǵ-e-toi̯,
plg. EL ájati „varo“ < *h2éǵ-e-ti (gr. ἄγω § 1.2.1).
ved. īkṣate „pamato, pastebi“ < *HiH.kṣa.tai̯ < *h3i-h3ku̯-sé-toi̯,
plg. EL *h3eku̯- žodyje gr. ὄψομαι „pamatau“.
gr. ἵημι „siunčiu, metu, sviedžiu“. *hī-ē-mi atsirado metatezės
būdu iš *ī‑hē-mi, o ši forma, savo ruožtu, iš *ī-i̯ē-mi < pide.
*HiHi̯éh1-mi. Šaknis *Hi̯eh1- „mesti, sviesti“, plg. het. pi-yezzi „išsiunčia, nusiunčia“. Dėl h metatezės plg. ἱερός (§ 1.8.2.1).
lot. īcō „pataikau, užgaunu“ < pide. *h2i-h2iḱ-é-. EL *h2ei̯ḱ- „pradurti“, plg. gr. αἰχμή „bronzinis ieties smaigalys“, liet. iẽšmas
(§ 3.1.1.2).
Plg. pailgėjimą pozicijose *e-HC (§ 1.7.1.6) ir *o-HC
(§ 1.7.2.5).
1.7.3.8. Tam tikrais atvejais balsiai ī, ū kildintini iš antrinių sekų
/iHC/, /uHC/, t. y. iš tokių, kurios atsirado dėl laringalinio priebalsio ir gretimo „pusbalsio“ i̯ arba u̯ metatezės. Tai galima pavaizduoti šioje schemoje: 1. /CHi̯/ > [CiH] > [Cī], 2. /CHu̯/ > [CuH]
> [Cū].
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1.7.3.9. Iš pirminės šaknies *seh2- „rišti, pančioti“ buvo padarytas
NL vedinys su priesaga -i̯e-: *sh2-i̯e-, plg. ved. syáti 3 sg. prs. „riša“.
Tam tikru momentu šis prezensas su -i̯e- buvo reinterpretuotas kaip
-e-prezensas: *sh2i̯‑e‑. Taip atsirado nauja (neskiemeninė) šaknis
*sh2i̯-, kuri dėl h2 metatezės pavirto skiemenine forma *sih2- (plg.
ved. sinā́ti „pančioja kojas“ < *si-né-h2-ti kaip prs. iš *sih2-). Dabar
neošaknis *sih2- galėjo tapti naujo apofoninio lizdo centru: 1. į
*sih2- įterpus e, atsiranda naujas PiL *sei̯h2- (plg. ved. setár- „kuris
pančioja kojas“, av. āhōitha- „kojų pančiojimas“ < *sei̯h2-C-, liet.
(tarm.) sejù < *sei̯h2-e- kaip prs. iš siẽti), 2. *sih2- atsiduria opozicijoje su naujuoju PiL *sei̯h2- ir atsiejamas nuo ankstesnės opozicijos
*seh2- :: *sh2-, plg. ved. áva, ví sāt „išlaisvina, iškinko“ < *seh2-,
sitá- „surištas“, viṣitá- „išlaisvintas iš pančių“ < *sh2-tó-.
1.7.3.10. Norint paaiškinti tokias formas kaip ved. pītá- „išgėręs;
kuris išgėrė“, gr. πῖθι „gerk“ ir sbžsl. piti „gerti“, būtina postuluoti
neošaknį *pī- < *pih3-, metatezės būdu atsiradusią iš formos *ph3i̯-,
kuri, savo ruožtu, atsirado dėl prs. *ph3-i̯e- (arba *peh3-i̯e-, plg. ved.
pāy-áya-ti caus. „girdo“) reanalizės. Neišplėsta šaknis yra *peh3„gerti“ > *pō-, ved. pā-: prs. pā́ti, aor. ápāt, ipv. рāhí. — Panašiai,
siekiant paaiškinti ved. gītá- „apdainuotas, išgarbintas“, postuluojama pirminė forma *g(u̯)iH-tó-, kurios NL šaknis kildintina H metatezės būdu iš *g(u̯)Hi̯-. Atitinkamas EL buvo *g(u̯)eHi̯-, t. y. neošaknis *g(u̯)eH-i̯-, išabstrahuota iš *-i̯e- prezenso gā́yati „dainuoja“, plg.
srus. gaju, gajetŭ „kreksi“. Neišplėstinė šaknis šiuo atveju būtų pide.
*g(u̯)eH- kaip žodyje ved. gā́ti „dainuoja“, gātú- „dainavimas“, gathám. „daina, giesmė“ (av. gāθ ā „t. p.“), udgātár- m. „pagrindinis šventikas, kuris gieda sāman“.
1.7.3.11. Skirtingą balsių ū :: u ilgumą graikų kalbos nom. sg. formoje πῦρ „ugnis“ ir gen. sg. formoje πυρός nulėmė laringalinio prie-
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balsio metatezė, vykstanti formoje nom. sg.: *ph2-ur > *puh2r >
*pūr (plg. gen. sg. *ph2-ur-ós > πυρός; greta šios formos *ph2-un-V
> got. funins). Pirminė paradigma buvo *peh2-ur :: gen. sg. *ph2-u̯en-s, plg. het. pahhur, pahhuenas.

1.7.3.12. Skirsnyje § 3.3.3.2 lat. grũts „sunkus“ < *gu̯ruh2(tós) aptariamas kaip *gu̯ṛh2-ú- (plg. ved. gurú-, gr. βαρύς „sunkus“) metatezės atspindys.
1.7.3.13. Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad pirminėse sekose laringalinis priebalsis priklausė šakniai, o „pusbalsiai“ i̯, u̯ buvo priesaginių morfemų (-i̯e-, -u̯er-, -u-). Po metatezės tai, kas buvo priesaga,
tapo (neo)šaknies dalimi.
Savitą metatezę atspindi formos ved. mī v́ ati „stumia, spaudžia“
ir sī́vyati „siuva“. Iš pavyzdžio mī v́ ati matyti laringalo metatezė antevokalinėje pozicijoje: *mih₁u̯-e-ti iš *mi̯uh₁-e-ti, plg. toch. AB
musk- „dingti, pražūti, prapulti“ < *mi̯uh₁-sḱe-. EL het. mausta
„parkrenti, pargriūni“ < *mi̯eu̯h₁-s-, OL lot. moueō „judinti“ <
*mi̯ou̯h₁-éi̯e- (t. p. žr. liet. máuju, § 3.6.3.11). — Veiksmažodis
sī v́ yati, savo ruožtu, turi ilgumą dėl H metatezės, įvykusios pozicijoje prieš priesagą: *siHu̯-i̯é-ti < *si̯uH-i̯é-ti. Kadangi ši priesaga
yra -i -̯ , atsiranda prielaida manyti, kad metatezės metu įvyko disimiliacija ir seka i -̯ i ̯ pavirto i-i ,̯ plg. i ̯ išnykimą žodyje lot. suō „siuvu“
< *si̯uu̯ō < *si̯uH-oh2 (žr. liet. siuvù, § 3.4.3.2).
1.7.4. Laringalas tarp rezonanto ir priebalsio (RH-C)
Šiuo atveju turima omeny tai, ką jaunagramatikiai vadino „ilgųjų
skiemeninių sonantų“ (*ṝ, *ḹ, *ṇ̄, *ṃ̄) atspindžiais. Ilgasis balsis,
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istoriniais laikais ėjęs greta rezonanto, yra anaptiktinės kilmės balsis, įterptas tarp R ir HC, o vėliau, nykstant antekonsonantiniam
laringalui, patyręs kompensacinį pailgėjimą. Lotynų kalbos (kartu
ir senoji airių, tocharų kalbų) duomenys šiuo atveju rodo vieną
anaptiktinį balsį, o graikų kalboje paliudyta trijų tembrų anaptiksė.
Šiuos tembrus lėmė laringalinis priebalsis, einantis po rezonanto: e
su h₁, a su h2, o su h3, plg.:
Pide.
Lot. anaptiksė
Gr. anaptiksė
*Rh₁C
*Rah₁C > RāC
*Reh1C > RēC
*Rh2-C
*Rah2C > RāC
*Rah2C > RāC
*Rh3-C
*Rah3C > RāC
*R°h3C > RōC
Kitaip nei minėtose kalbose, iš lietuvių kalbos duomenų matyti
anaptiksė i / u pozicijoje prieš grupę RH(C), plg. liet. ìRC iš *īRC
< *iRHC šalia ùrC iš *ūRC < *uRHC (§§ 3.6.4.1tt). Šiuo atveju
kompensacinis pailgėjimas apima lengvąjį skiemenį su tautosilabiniu rezonantu: VR(C). Šis skiemuo atsirado iš sunkiojo prokalbės
skiemens VRH(C) išnykus laringalui. — Anaptiksė i / u prieš grupę
RH(C) taip pat konstatuojama senojoje indų kalboje (īrC / ūrC) ir
germanų kalbose (urC, ulC, umC, unC).

1.7.4.1. *Rh₁C:
lot. rārus „skystas, tęvas, retas“ < *raH.ro- < pide. *ṛh₁-ró-.
— EL *reh₁-, plg. sbžsl. rědŭ-kй „retas“, iš prs. *reh₁-dhe- „retėju,
darausi retas“.
gr. ῥητός „nustatytas, sutartas“ < * u̯reH.to‑ < pide. *u̯ṛh₁-tó-.
— EL *u̯erh₁-, plg. pal. wērti 3 sg. „sako“, gr. ἐρέω „pasakysiu“ greta εἴρω „sakau“ (psl. *vĭrǫ, rus. vru, vratь „meluoti“).
gr. °ρην° žodyje πολύρρην ер. „turintis daug avių“ < cps. *πολύƑρην. Antrasis dėmuo iš °u̯reHn° < pide. *u̯ṛh₁-n-. Pide. *u̯ṛh₁-en- ::
NL *u̯ṛh₁-n-, plg. gr. ἀρήν, ἀρνός m. „vyriškosios lyties avis, avinas,
nekastruotas avinas“, ved. úran- m. „avies jauniklis, ėriukas“ <
*u̯ur.Han- (nom. sg. úrā, асc. sg. úraṇam).
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gr. τρῆμα n. „skylė, anga“ < *treH.ma < pide. *tṛh₁-mṇ, plg.
liet. tìrti < *tīr-C (§ 3.6.4.1). — EL *terh₁-, plg. lot. terō „trinti,
sutrinti, susmulkinti, lyginti, minti“, gr. τέρετρον n. „grąžtas“ <
pide. *térh₁-tro-, plg. lot. terebra „grąžtas“ < *tera-brā- < pide.
*térh₁-dhr-V-.
lot. clārus „garsus, aukštas, skambus, aiškus“ < pide. *kḷh₁-ró-;
gr. κλητός „iškviestas, pašauktas“ < *kleH.to- < pide. *kḷh₁-tó-.
— EL *kelh₁-, plg. sva. hel „garsus“, vok. hell „šviesus, aukštas,
skambus“.
ved. pūrṇá- „pilnas, pripildytas“ (*pūlna- < *pulH.na-), got. fulls
(*fulnaz), liet. pìlnas < *pīlna- (§ 3.6.4.3) < pide. *pḷh₁-nó-. N.В.
Laukiamą lot. *plānus dėl išlyginimo su inf. (com)plēre „pripildyti“
pakeitė plēnus. Tai diferenciacijos atvejis, atsiradęs dėl homonimijos
konflikto su plānus „tiesus, lygus“, žr. toliau *Rh2C. — EL *pleh₁-,
plg. gr. πίμπλημι „pripildau“, su antrine nazalizacija vietoj *pí-plē-mi, aor. ἔπλησε „pripildė“, ved. aprās „t. p.“ (pide. *é-pleh₁-s-t).
lot. nātus „gimęs“ < gnātus (plg. cps. āgnātus „sūnus, gimęs po
tėvo mirties“, cōgnātus „giminiškas“, sb. „giminaitis“) < *gnaH.to< pide. *ǵṇh₁-tó-. Atitinka ved. jātá- „gimęs“, got. airþa-kunds „gimęs iš žemės“, plg. gr. γνη- žodžiuose (1) γνήσιος „santuokinis vaikas“, vedinys iš *γνη-τος, κασί-γνητος „artimas, broliškas, seseriškas,
nuoširdus“ (etimologinė reikšmė – „gimęs santuokoje“), (2) *γνησις
< pide. *ǵṇh₁-tí-; šią formą pakeitė γένεσις f. „gyvenimo šaltinis,
pradžia, kilmė, gimimas“. Atitikmenys: lot. nāti-ōn- „gimimas; gentis,
tauta“, ved. jāti- f. „giminė, kilmė“. — EL *ǵenh₁‑, plg. ved. jáni-man- „kilmė“, lot. germen „gemalas, pumpuras“ iš *genmen- <
*gena-men < pide. *ǵenh₁-men-; gr. γενέ-τωρ, -τορος „gimdytojas“,
lot. genitor „t. p.“ iš *gena-tor < pide. *ǵenh₁-tor- (žr. § 1.8.2).

1.7.4.2. *Rh2C:
lot. crābrō, -ōnis m. „širšė“ < *kraH.srōn- < *ḱṛh2-s-r- + -ōn-,
plg. liet. širšuõ, асc. sg. šìršenį < *šīrš-en- (§ 3.6.4.1) < *ḱṛh2s-en-,
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sva. hornuz, angl. hornet < *ḱṛh2s-n-. — EL *ḱerh2-, plg. gr. κέρας
n. „ragas“, homer. gen. sg. κέραος.
lot. grānum n. „grūdai, sėklos“ < *graH.no- < pide. *ǵṛh2-nó-,
plg. ved. jīrṇá “supuvęs, išsikvėpęs, išdūlėjęs, senas“, liet. žìrniai m.
pl. ⇐ *žīr-na- (§ 3.6.4.1), got. kaúrn „grūdai, Korn“. — EL *ǵerh2„nokti, senėti“ (ved. járanti 3 pl. „sukelia senėjimą, yra senėjimo
priežastis“).
lot. grātus „paslaugus, malonus, mielas“ < *graH.to- < pide.
*gu̯ṛh2‑tó‑, plg. gūrtá- „visada laukiamas“ (*gurH.ta-), liet. pagìrtas
< *gīrta- (§ 3.6.4.1). — EL *gu̯erh2-.
lot. plānus „lygus, tiesus, plokščias“ < *plaH.no- < *pḷh2-nó-,
plg. het. palhi- „platus, erdvus“ < *pḷh2-í-. EL *pleh2-: liet. plóti,
plónas (žr. § 3.3.1.2).
lot. lāna „vilna“ < *laH.naH-, gr. λῆνος n. „t. p.“ (*lānos <
*u̯laH-C) < pide. *h2u̯ḷh₁-néh2-, plg. ved. ū́rṇā- f. „vilna“, liet. vìlnos
f. pl. (§ 3.6.4.3).
lot. lātus „neštas, gabentas, temptas, vilktas“ < *tlaH.to- < pide.
*tḷh2-tó-. Atitikmenys: gr. dor. τλᾱτός, klas. τλητός „pakenčiantis,
pakenčiamas“, liet. tìltas < *tīlta- (§ 3.6.4.3). — EL *telh2-: gr.
τελαμών (§ 1.7.5).
gr. dor. κμᾱτός „nuvargintas, pavargęs“ < *kmaH.to- < pide.
*ḱṃh2-tó-, plg. NL-V κάματος, ἀκάμας (§ 1.7.5). — EL *ḱemh2-, plg.
ved. śamitár- „aukotojas“, OL ved. śamáyati „švelnina, ramina“ iš
*ḱomh2-éi̯e- (Brugmanno dėsnis blokuojamas pagal § 1.10.7, (7)
punktą).
gr. dor. θνᾱτός „miręs“ (klas. θνητός) < *thnaH.to- < pide.
h
*d ṇh2-tó-, plg. NL-V: θάνατος (§ 1.7.5), EL *dhenh2-.

1.7.4.3. *Rh3C:
gr. βρωτός „valgomas“ < *broH.to- :: liet. gìrtas (§ 3.6.4.1), ved.
gīrṇáḥ „nurytas“ < pide. *gu̯ṛh3-tó-/-nó-. — EL *gu̯erh3-, liet. gérti
(§ 3.6.3.1).
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lot. strātus „patiestas, išlygintas“ < *straH.to- (prs. sternō), gr.
στρωτός „ištiestas, ištemptas“ < *stroH.to- < pide. *stṛh3-tó- (plg.
av. starǝta-, liet. stìrta § 3.6.4.1). — Ved. stīrṇá- „patiestas, išlygintas“ < *stirH.na- < pide. *stṛh3-nó-. — Lot. strāmen, -minis n. „kraikas, šiaudai“, στρῶμα n. „patalas“ < pide. *stṛh3-mṇ. — EL *sterh3-,
plg. ved. stárīman- „kraikas“.
gr. χλωρός „žalsvai gelsvas, gelsvas; šviežias, žydintis, neprinokęs“ < *khloH.ro- < pide. *ǵhḷh3-ró-, plg. NL-V: ved. híri° „geltonas,
gelsvas“ < *ǵhḷh3-i-. — EL-C: liet. žélti < *ǵhelh3-C (§ 3.6.3.3). ELV: ved. hári- „pilkai gelsvas, gelsvas; bėras“ < *ǵhelh3-i-.
ved. mūrdhán- n. „galva, kaukolė, kakta, viršūnė“ < *murH.
dhan- < pide. *mḷh3dhon-.
lot. gnārus žr. gr. γνωτός.
gr. γνωτός „žinomas, garsus, įžymus, (apie asmenį) pažįstamas“,
ἄγνωτος „nežinomas“ < *gnoH.to- < pide. *(ṇ)ǵṇh3-tó-, plg. liet.
pažìntas (§ 3.6.4.7). — N.B. Ved. *jātá- buvo pakeista PiL jñāta„žinomas“ < *ǵneh3-. Panašiai lot. nōtus „žinomas, įprastas, žymus“
paliudija nō kaip formoje prs. nōscō „pažinti, sužinoti“ < *ǵneh3-sḱe-, vietoj *nātus. — Lot. gnārus „žinomas, garsus, įžymus; žinovas“ < *gnaH.ro-, īgnārus „nežinantis, nenusimanantis, nepatyręs,
nesusipažinęs su kuo nors“, ved. *jārá- m. „meilužis“ (tiksliau „pažįstamas“) < pide. *ǵṇh3-ró-.
ved. sākám adv. „kartu, iš karto, vienu metu“ < cps. *sṃ-h3ku̯-ó-. Pirmasis dėmuo yra prieveiksmio sám „drauge, vienu kartu; su,
kartu“ < pie. *sem/*som alomorfas, antrasis dėmuo kaip žodyje
prátīkam (§ 1.7.3.6).

1.7.5. Palyginimui čia verta paminėti ir kitokias junginio CRH-V
traktuotes. Antai graikų kalboje pozicijoje prieš balsį šis junginys
buvo skaidomas a balsio anaptikse, kuri atsirasdavo prieš rezonantą: C-V-RH-V (plg. anaptiksę pozicijoje po rezonanto: CR-V-H-C,
§ 1.7.4). Pavyzdžiai:
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gr. ἔ-βαλ-ον 3 pl. „metė, sviedė“ < *ebal.H-V- < pide. *é-gu̯ḷh₁-ent. EL βέλε-μνα „šoviniai, sviediniai“ < *gu̯élh₁-mn-h2.
gr. κάμ-ατος „nuvargintas, pavargęs“ < *kam.Ha.to- < pide.
*ḱṃh2-etó-. — ἀκάμας „neišvargęs, nepavargstantis“ < *-kam.Hant< *ḱṃh2-ánt- < pide. *ḱṃh2-ént- (ptc. prs. act., tembro pakeitimas
kaip § 1.3), plg. NL-C κμᾱτός (žr. § 1.7.4.2, ten pat dėl EL ir OL).
gr. τάλ-αντα n. pl. „svarstyklių lėkštės“ < *tal.Han.ta < pide.
*tḷh2-ént-, plg. NL-C ἔτλᾱν „pasvėriau“ < *etlaHm < pide. *é-tḷh2m. EL τελα-μών „diržas, ant kurio kas nors pakabinama“ < pide.
*telh2-men-.
gr. ἔ-θαν-ον aor. „numiriau“ < *ethan.Hom < *e-dhṇh2-o-m, plg.
NL-C θνῄσκω „mirštu“ < *thnā-skō < dhṇh2-sḱe-. EL *dhenh2- „nueiti“, plg. ved. dhánvati „bėga, teka“.
gr. θάν-ατος „mirtis“ < *than.Ha.tos < *dhṇh2-etos, plg. NL-C
θνᾱτός „miręs“ (žr. § 1.7.4.2). EL *dhenh2-.
gr. ταν-υ- < *tan.Hu-: τανύφλοιος „plona žieve, plačialapis“,
τανύγλωσσος „ilgaliežuvis“, ved. tanú- „plonas“ < pide. *tṇh2-ú-, plg.
NL-C *tṇh2-nó-: ved. uttāná- „ištemptas, ištęstas“, av. /ustāna-/.
Panaši situacija yra ir senojoje indų kalboje, kur randame *an-V
< *ṇH-V:
sind. ā-manati „prisimena, pamini, paliudi“ < *-man.Ha.ti <
pide. *-mṇh2-e-ti, plg. EL ā-mnāta „paminėtas, pateiktas, išvardytas“< pide. *mneh2-.
sind. sanutár adv. „iš šalies, šalia, nuošaliai, iš tolo“ < pide. *sṇH-u-, plg. av. hanarǝ „be“, lot. sine „t. p.“ (*sṇH-i), sair. sain „ypatingas,
nepaprastas, išskirtinis, kitoks“ (sva. sundro „atskirai, skyrium“).

1.8. Laringalas priebalsių aplinkoje
Priebalsių aplinkoje reikėtų skirti tris situacijas: 1. laringalas eina
žodžio pradžioje prieš priebalsį (#HС-), 2. laringalas eina žodžio
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viduje tarp priebalsių (-CHC-), 3. laringalas eina po priebalsio ir
prieš pauzę (-CH#).

1.8.1. Pozicija #HCŠios pozicijos pagrindinis paliudijimas yra graikų kalbos vadinamieji protetiniai balsiai (žr. Beekes 1969, 18tt., Rix 1969 ir 1976,
69–70). Iš esmės jie yra anaptiktiniai balsiai, atsiradę tarp žodžio
pradžios laringalo ir С ir buvo skirti samplaikos #HC- artikuliacijai
palengvinti. Šie balsiai priderino savo tembrą prie prieš juos einančio laringalo kokybės, o laringalams išnykus pasidarė savarankiški
ir tapo istoriškai paliudytų graikų kalbos formų pradžios balsiais,
plg. schemą:
*#h₁С- > pgr. *#h₁eC- > gr. #εС*#h2C- > pgr. *#h2aC- > gr. #αC*#h3C- > pgr. *#h3°C- > gr. #oCDalis graikų kalbos pavyzdžių turi atitikmenis armėnų kalboje
su a- arba e- proteze (žr. Beekes 1969, 21tt.; autorius, tarp kitko,
atkreipia dėmesį į protezės nebuvimą prieš u̯- ir m-). Visose kitose
kalbose, išskyrus graikų ir armėnų, išnykus H įvyko žodžio pradžios
samplaikos HC- buvo supaprastintos. Dėl šios priežasties atsirado
tokie kontrastai, pvz., gr. ἐρυθ- :: lot. rub-, sind. rudh-, liet. rud- žodyje ἐρυθρός :: ruber, rudhirá-, rùdas < pide. *h1rudh-ró.

1.8.1.1. Graikų kalbos #εC- pavyzdžiai:
gr. ἔδοντες eol. „dantys“ < *h₁edont- < pide. *h₁d-ont-, sudaiktavardėjęs ptc. prs. act. iš šaknies *h₁ed- „valgyti“. Protezė matyti
ir arm. atamn „dantis“. Šioms formoms galima priešpriešinti liet.
dantìs, ved. dán, datáḥ, sva. zand (NL got. tunþus < *h₁d‑ṇt‑).
gr. ἐλαχύς „mažas, menkas“ < *h₁elakhu- < pide. *h1lṇgu̯h‑ú‑,
plg. ved. raghú- „greitas, lengvas“, EL liet. leñgvas.
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gr. ἐντί dor. 3 pl. „yra“ < *ēnti < *e.enti < *ehenti < *esenti
< *h₁esenti < pide. *h₁s-énti (šaknis *h₁es-), plg. sliet. sañtį асc.
sg. „esantį“ < pide. *h₁s-ont- (§ 3.5.3).
gr. εὐ- „geras, gerai“ < *ehu- < *h₁esu- < pide. *h₁s-ú-. NL
vedinys iš *h₁es- „būti, egzistuoti“, etimologinė reikšmė – „egzistuojantis, esantis“, plg. ved. su- „gražus, geras“ (sūmáya-, sūnára-,
žr. § 1.7.3.6), sbžsl. sŭ-, sŭdravŭ, sŭmrĭtĭ (§ 3.5.3).
ἔρεβος „tamsi praraja, tamsumos tarp žemės ir Hado“ < *h1regu̯os.
Protezė matyti ir arm. erek „vakaras“, plg. sind. rájaḥ „rūkas“, got.
riqis „tamsa“.
gr. ἐρείκω „plėšti (apie arimą), sutrinti, susmulkinti, sudaužyti“
< *h₁erei̯k- < pide. *h₁rei̯k-, plg. liet. riekiù „pjauti (duoną), arti
pirmą kartą“.
gr. ἐρυθρός „raudonas“ < *h₁eruthro- < pide. *h₁rudh-ró-, plg.
liet. rùdas iš *rudras (§ 3.5.1.1), ved. rudhirá- „raudonas“, lot. ruber
„t. p.“

1.8.1.2. Graikų kalbos #αC- pavyzdžiai:
gr. ἄησι „pučia“ < *au̯ēti < *Hau̯eHti < pide. *h2u̯eh₁-ti, plg.
ved. vā́ti „pučia“, liet. vé̇ti „pūsti“ ir het. NL huwants „vėjas“ < pide.
*h2uh1-ent-s „pučiantis“.
gr. ἀλέξω „vyti šalin, atremti, atmušti, ginti ką nuo ko“ <
*h2aleks- < pide. *h2lék-s-, plg. ved. rákṣati, árakṣat „saugo, sergi
ką nors, rūpinasi“.
gr. ἀμέλγω „melžti, iščiulpti, išžįsti, gerti“ < *h2amelg- < pide.
*h2melǵ-, plg. liet. mélžti (§ 3.5.1.3).
gr. ἀνήρ „vyras“, arm. ayr < *anīr „t. p.“ < *h2anēr < pide. *h2nēr
(loc. pl. ἀνδράσι „tarp vyrų“ < *anrási < *h2anra-si :: ved. nṛṣu „t. p.“
< pide. *h2nṛ-su), plg. ilgumą žodyje cps. sūnára- (§ 1.7.3.6).
ἀργός „žvilgantis, glotnus (apie riebius, nupenėtus gyvulius);
spartus, greitas (apie šunis)“. Atsirado iš *argros dėl disimiliacijos
išnykus r, o ši forma, savo ruožtu, iš pgr. *h2argro- < pide. *h2ṛǵ59
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-ró-. Atitinka ved. ṛjrá- „raudonai šviečiantis, greitas, spartus“, av.
ərəzra˚ „greitas, spartus“, het. harki- „baltas“. — EL: gr. ἄργυρος
„sidabras“, ved. arjúna- „baltas, ryškus“ < pide. *h2erǵ-u-.
gr. ἀστήρ, -έρος m. „žvaigždė; spindulys, šviesa“ < *h2as-tēr <
pide. *h2s-tēr-ø (dat. pl. ἀσ-τρά-σι). Protezė taip pat ir žodyje arm.
astł „žvaigždė“. Greta šių formų ved. stár- (instr. pl. stṛbhiḥ) „t. p.“,
got. staírno, lot. stēlla (*stēr-lā). Kartu su het. <ḫa-aš-te-ir-za> =
/hsterts/ „žvaigždė“ iš šaknies *h2es- „liepsnoti, degti“, plg. het.
hassa- „laužas, ugniakuras, ugniavietė“.

1.8.1.3. Graikų kalbos #oC- pavyzdžiai:
gr. ὀμείχω arba ὀμιχέω „šlapintis“ < *h3°m(e)ikh- < pide.
*h3m(e)iǵh-, plg. liet. myžù (sen. minžù), myžaũ, mỹžti.
gr. ὀμίχλη „rūkas, migla, garai“ < *h3°mikhlah2 < pide. *h3mígh-leh2, plg. liet. miglà, sbžsl. mĭgla „migla“.
gr. ὄνειδος, ὀνείδεος n. „priekaištas, peikimas, įžeidimas, gėda“
< pide. *h3nei̯d-os. Protezė matyti ir arm. anicanem „keikiu, prakeikiu“, anēc 3 sg. „prakeikė“. Šioms formoms priskirtina sliet. niedėti „peikti, barti“, got. ‑naitjan „koneveikti“. — NL: ved. níndati
„peikia, bara“, lat. nîdêt „kreivai žiūrėti, nekęsti“ (žr. § 3.5.1.4).
gr. ὀρίννω lesb. „sujaudinti, subruzdinti“ < pide. *h3rinH-i̯e-,
plg. ved. riṇā́ti „sujudina, sujaudina, verčia sunerimti“, got. rinnan
„bėgti“, PaEL sbžsl. rějǫ, rějati „tekėti“ < *rēi -̯ ā-.
gr. ὀρύσσω „kasti, iškasti, kapstytis žemėje“, att. ὀρύττω <*h3ruki̯e-, plg. lot. runcō, -āre „ravėti, rauti piktžoles“ < pide. *h3ru-n-k-,
ved. luñc- „rauti“.
gr. ὀφρῦς, gen. sg. ὀφρύος f. „antakis“ < *h3°phru- < pide.
*h3bhruH- (plg. ved. bhrū́ḥ, bhrúvam f. „antakis“, liet. bruvìs, brùvį
„t. p.“).
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1.8.1.4. Nuostabą kelia faktas, kad graikų kalboje *Hi̯- pozicijoje,
kitaip negu *Hu̯- pozicijoje, nerandame protetinio balsio (plg. aukščiau ἄησι). Šiame kontekste pastebėtina, kad dalis tyrėjų yra linkę
kai kurių graikų kalbos žodžių pradinį priebalsį ζ- kildinti iš žodžio
pradžios samplaikos *Hi̯- (plg. Hammerich 1948, 12–15; Rix 1976,
70; diskusinių pastabų pateikia Beekes 1969, 95–98). Vadinasi, dėl
disimiliacijos junginys spirantas + spirantas galėjo virsti junginiu
sprogstamasis + spirantas, t. y. *g + i̯ (plg. raidą *di̯, *gi̯, *gu̯i̯ > ζ,
Rix 1976, 92). Pavyzdžiai:
gr. ζυγόν n. „jungas“ < *di̯ugom < pide. *Hi̯ug-o- :: ved. yugám,
lot. iugum. Šaknis *Hi̯eu̯g- „kinkyti, jungti“, plg. augmento pailgėjimą žodyje ved. ā́yunak (§ 1.7.1.6).
gr. ζειαί homer. „speltiniai kviečiai“ < *di̯eu̯ia
̯ i̯ < pide. *Hi̯eu̯(H)-i̯ai, plg. sind. yávas- „ganykla“ bei sudurtinius žodžius su pailgėjimu: sūyávasa- „su gera ganykla“ < *suH.i̯a.u̯as- < pide. *h₁suHi̯eu̯H- (plg. sū° § 1.7.3.6), ā́yavasa - „be ganyklos“ < *aH.i̯a.u̯a.
.sa- < pide. *ṇ-Hi̯eu̯H-, plg. liet. javaĩ m. pl., sind. yáva- m. „javai,
grūdai; miežiai“.
gr. ζωστός „apjuostas aplink kūną“ < *di̯ōsto- < pide. *Hi̯éh3s-to- (arba *h3i e̯ h3sto-), plg. av. yāsta- „apjuostas“, yāstō „juosta,
diržas“, liet. júostas, júosta (§ 3.3.1.3).
1.8.2. Pozicija -CHCPozicija -CHC- atsiranda priebalsinei priesagai jungiantis prie nykstamojo laipsnio CeH- tipo šaknies alomorfo, pvz., CH-tó-, CH-ró-,
CH-tí-, -CH-tér-. Dėl tokio morfemų išsidėstymo atsiradusi samplaika -CHC- traktuojama dvejopai. Kai kuriose ide. kalbose ši samplaika realizuojama pasitelkiant anaptiksę, kitose ji supaprastinama
pašalinant laringalinį priebalsį (-CHC- > -CC-). — Anaptiksės atveju balsis įterpiamas tarp segmentų H ir C, ir seka /‑CHC-/ realizuo-
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jama kaip [-CHVC-]. Skiriami trys skirtingų kalbų raidos atvejai:
(1) pide. -CHC- > *[CHaC] — anaptiksė a, pvz., lotynų kalboje.
(2) pide. -CHC- > *[CHiC] — anaptiksė i senojoje indų kalboje.
(3) pide. -CHC- suskyla į tris atspindžius: *[Ch₁eC], *[Ch2aC] ir
*[Ch3oC]. Anaptiktinio balsio tembras prisiderina prie laringalinio
priebalsio kokybės. Tokia traktuotė būdinga tik vienai kalbai –
graikų. Todėl manytina, kad įvyko inovacija (žr. toliau).

1.8.2.1. Kaip pavyzdžiai pateikiamos šaknų *dheh₁- „padėti“, *steh2„sustoti, atsistoti“, *deh3- „duoti“ nykstamojo laipsnio formos:
PIDE
Anaptiksė
Istorinis atspindys
*dhh₁-tó- *[dhh₁a-tó-]
lot. *datus, cps. conditus
*[dhh₁i-tó-]
ved. hitáḥ „pastatytas, padėtas“
h
e
*[d h₁ -tó-]
gr. θετός „paguldytas, padėtas“
*sth2-tó*[sth2a-tó-]
lot. status
*[sth2i-to-]
ved. *stitáḥ (⇒ sthitáḥ)
a
*[sth2 -tó-]
gr. στατός „pastatytas“
*dh3-tó*[dh3a-tó-]
lot. datus
i
*[dh3 -tó-]
ved. *ditáḥ (⇒ dattáḥ)
*[dh3o-tó-]
gr. δοτός „duotas“
Kiti pavyzdžiai:
Iš lotynų kalbos:
anas, anitis (anatis) f. „antis“ < *anăt- < *HanHat- < pide.
*h2énh2-t-. Atitinka liet. ántis f. < *ān-ti. Su lotynų ir lietuvių kalbų dariniais alternuoja NL ved. ātí- „antis“ < pide. *h2ṇh2-t-.
animus „siela, dvasia“ < *anămos (plg. osk. anams, anamúm
„animam“) < *HanHamo- < pide. *h2énh1-mo (plg. toliau ved. ániti,
gr. ἄνεμος).
capiō „paimti, griebti, atimti; apimti, aprėpti“ < *khap- < pide.
*kh2p-. Čia priskirtina ir got. hafjan „pakelti“, gr. κάπτω „godžiai
ryti“. PiL *keh2p-/koh2p‑ (§ 1.7.2.1).
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catus „gudrus, apsukrus“ < -kHato- < pide. ḱh3-tó-, plg. toliau
ved. śitá-.
fānum „šventybė, šventumas“ < *făsnom < *dhHasnó- < pide.
dhh1s‑nó‑ (plg. toliau gr. θεός „dievas“, ten pat žr. PiL *dheh1s-).
N.B. Šiuose lotynų kalbos žodžiuose anaptiksės pėdsakų neliko
dėl vėlesnių fonetinių procesų:
arō, ‑āre „arti“ < *arai̯̯e- < *arHai̯e- < pide. *h2erh3-i̯e- (Meiser
1998, 187), plg. liet. árklas. Žr. toliau prs. dolō.
cerebrum „kaukolė, smegenys“ < *kerăsrom < *kerHasro- <
pide. ḱérh2-s-ro. Tai vedinys iš ‑s- kamieno pide. *ḱṛh2-es-, plg. ved.
śíraḥ, gen. sg. śīrṣṇaḥ „galva“. Panašios struktūros yra sva. hirni
„smegenys“ < pide. *ḱérh2s-ni̯o-.
dolō, -āre „tašyti, lyginti, apdoroti“ < *delăi̯e- < *delHai̯e- <
pide. delh1-i̯e- (žr. aukščiau prs. arō), plg. liet. delù, dìlti.
germen „gemalas“ – disimiliacijos būdu iš *gen-men, o pastaroji
forma, savo ruožtu, iš *gena-men < genHamen < pide. *ǵenh₁-men-. Atitinka ved. jáni‑man- „gimdymas“ < *ǵenHi-men (plg.
-gnātus, § 1.7.4.1).
genitor „tėvas, gimdytojas“ iš *genă-tor :: gr. γενέ-τωρ, -τορος,
ved. jánitar- < pide. *ǵenh₁-tor-, (plg. nā-tiōn-, § 1.7.4.1).
tenebrae pl. „tamsa, sutemos, naktis“ – disimiliacijos būdu iš
*temebra-, o pastaroji forma, savo ruožtu, iš *temaƀrā- < *temafrā< *temăsrā- < *temHasraH < pide. *témH-s-reh2-. Atitinka ved.
támisrā- f. „tamsi naktis“. Vedinys iš niekatrosios giminės darinio su
priesaga ‑es-/-s-, plg. ved. támas- „tamsa“, loc. sg. tám-as-i „tamsoje“
< *temH-es-i (lotynų kalbos atitikmuo yra tem-er-e adv. „aklomis,
apgraibomis“).
Iš vedų kalbos:
ajirá- „greitas, spartus“ < *HagHira- < pide. *h2ṇgh1-lo-. Žr.
toliau gr. ἄγγελος.
ániti „kvėpuoja“ < *HanHiti < pide. *h2énh1-ti (plg. aukščiau
lot. animus).
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iṣirá- „stiprus, miklus, judrus“ < *HisHiró- < pide. *Hish1-ró.
Graikų kalbos atitikmuo ἱερός „palaimintas, dieviškas; nuostabus;
stiprus, galingas“ h metatezės būdu kilo iš pgr. *iheró- < *ise-ró- <
*Hish1eró- (plg. ἵημι § 1.7.3.7).
pitā́, acc. sg. pi-tár-am „tėvas“ < *pHiter- < pide. *ph2-ter- (nom.
sg. ph2-tér-ø, acc. sg. ph2-tér-ṃ), plg. toliau gr. πατήρ (dėl av. ptā
žr. § 1.9.3.1).
śitá- „pagaląstas“ :: lot. catus „gudrus, apsukrus, protingas“, vair.
cath- „išmintingas“ < pide. *ḱh3-tó-. EL: ved. śiśāti „galanda; sujaudina“ < pide. *ḱi‑ḱeh3-ti, lot. cōs, cōtis f. „aštrus akmuo, uola; budė,
pustas“ < *kō-ti- < pide. *ḱeh3-ti. Apofoninis santykis EL :: NL vedų
kalboje pasireiškia kaip ā :: i, lotynų kalboje – kaip ō : a.
támisrā- f. „tamsi naktis“< *temHisraH < pide. *témH-s-reh2,
plg. aukščiau lot. tenebrae.
Iš graikų kalbos:
ἄνεμος „vėjas“ < *HanHemo- < pide. *h2énh₁-mo-, plg. aukščiau
lot. animus „siela, dvasia“.
ἄγγελος m. „pasiuntinys“ < *HangHelo- < pide. *h2ṇgh1-lo. Žr.
aukščiau ved. ajirá-.
βέλεμνα „šoviniai, sviediniai“ vietoj *dele-mna< *gu̯élHemnHa#
< *gu̯élh₁-mn-h2 (žr. § 1.7.5).
ἱερός žr. aukščiau ved. iṣirá-.
τέρετρον „grąžtas“ < *terHetro- < pide. *térh₁-tro-. Kiek skirtingos darybos lot. terebra „t. p.“ iš *tera-brā- ⇐ *térHadhro-< pide.
*térh₁-dhr-o- (plg. § 1.7.4.1).
τελαμών „odinis diržas (kam pakabinti); tvarstis; galvos raištis“
< telHamen-< pide. *telh2-men- (žr. § 1.7.5).
πατήρ, acc. sg. πα-τέρ-α „tėvas“ < *pHater- < pide. *ph2-ter- ::
ved. pitā́, pi-tár-am.
θεός „dievas“ < (mik.) thehós (užrašyta <te-o>) < pgr. *thesós <
*dhHesós < pide. *dhh1s-ó- (etimologinė reikšmė – „pagarbos objektas,
gerbiamas žmogus“), plg. aukščiau lot. fānum. — PiL: arm. dikc pl.
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„dievai“ < *dhéh1s-es, lot. diēs fēstus „šventadienis“ < *dheh1s-tos,
fēriae f. pl. „šventės“ < *fē.si.i̯ai (arch. fesiae) ⇐ pide. *dheh1s-i̯eh2.
θυγάτηρ, acc. sg. θυγα-τέρ-α „duktė“ < *thugHater- šalia liet.
duktė̃, dùk‑ter-į, got. daúhtar < pide. *dhugh2-ter- (dėl ved. duhitáržr. § 1.9.3).
ἄροτρον n. „arklas“ < *HarHotrom < pide. *h2erh3-trom arba
*h2ṛh3-trom, plg. lot. arātrum (vietoj *ară-trum), sisl. arðr, liet.
árklas < *ār-tla-.

1.8.2.2. Senosios indų kalbos duomenys ne kartą atspindi ø vietoj
tikėtinos anaptiksės i, plg.:
pide. *dh(e)h₁- „padėti“ plg. dha-t-té „stato“, da-dh-mási „dedame“ (greta -dhiti-, -hiti-)
pide. *d(e)h3- „duoti“ plg. da-t-té, sudurtinio žodžio antrasis dėmuo po kirčiuoto skiemens: bhága-tti-, vásu-tti-.
1.8.2.3. Samplaikos supaprastinimas dėl laringalinės fonemos išnykimo pasitaiko ir kitur, plg. ved. asnás gen. sg. „kraujo“ kartu
su atitikmeniu het. ēsnas, < pide. *h₁sh2-n-és (nom. sg. *h₁ésh2-ṛ,
ved. ásṛk). — Žodžio pradžios suu- žodyje het. suuais „paukštis“
matyti su̯-, atsiradęs iš supaprastinto *sh2u̯- (plg. lot. auis, arm.
haw).
1.8.2.4. Kol laringalinės fonemos išlikdavo morfemų sudėtyje, tol
fonetinės sekos [Hi], [He], [H°], [Ha] funkcionavo kaip iš abiejų
pusių priebalsių apsuptos fonemos /H/ alofonai. Išnykus laringalinėms fonemoms, iki tol jų sąlygoti anaptiktiniai balsiai patyrė fonologizaciją. Galima teigti, kad istoriniu požiūriu šie balsiai yra
išnykusių priebalsių pėdsakas.
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1.8.2.5. Tokių kalbų kaip lotynų (CaC < *CHC) ir senosios indų
(CiC < *CHC) nuolatinis anaptiktinis balsis verčia manyti, kad
laringalai šiose kalbose išnyko neutralizavus fonemų *h1, *h2, *h3
priešpriešą kontekste C-C (> H). — Kai kurie tyrėjai postuluoja
nuolatinę anaptiksę a (CaC < *CHC) ir graikų kalbai. Jie mano,
kad iš prototipų *dhh1-tó-, *sth2-tó-, *dh3-tó- atsirado pgr. *θατός,
*στατός, *δατός ir tik vėliau dėl prezenso formoms τίθημι ir δίδωμι
būdingo vokalizmo ē, ō įtakos (žr. § 1.7.1.1) įsitvirtino inovacinės
formos θετός ir δοτός.
1.8.2.6. Baltų-slavų kalbose samplaika CHC nešalinama anaptiksės
būdu. Sekos CHC supaprastinamos ir virsta CC, išnykstant vidiniam
samplaikos komponentui H (žr. § 3.6.1).
1.8.3. Pozicija -CH#:
Po priebalsio ir prieš pauzę ėjęs laringalas lotynų kalboje atsispindi kaip ‑ă, o senojoje indų kalboje – kaip ‑ĭ. Šie balsiai laikytini anaptiktiniais, įterptais tarp H ir pauzės10: *-CH# >*-CHa# arba
*-CHi# > ‑Ca# arba *-Ci# (tas pats reiškinys pastebimas ir pozicijoje *-CHC-, žr. § 1.8.2). Pavyzdžiai:
lot. ită adv. „taip, tokiu būdu“ (quid ită „kaip gi? kodėl gi?“,
ităquĕ „taigi“) < *itHa# :: ved. íti „taip“ < *itHi# iš pide. *i-th2
(Rix 1976, 188).
lot. trīgintā „trisdešimt“ vietoj *trīgintă, ši forma atsiradusi iš
*trīkentă < pide. *trih1-ḱṃt-h2 (čia *‑h2 yra daugiskaitos galūnė,
plg. Meiser 1998, 173).

10

O ne „vokalizacija“, kaip teigia, pvz., Schrijveris (1991, 80).
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1.8.3.1. Atematinė nom. pl. n. galūnė lot. ‑ă, gr. ‑α <*-C-h2a#
<*‑C‑h2#, pvz.,
lot. genera „giminės“ :: gr. homer. γένεα „t. p.“ < *gen-es-ă <
pide. *ǵénh1-es-h2, plg. ved. janāṃs-i (Rix 1976, 156; Klingenschmitt
1992, 126–127; Meiser 1998, 136)11.
lot. capita „galvos“ (vns. caput) < *kaputa < pide. *kaput-h2.
gr. πώεα homer. „bandos“ (sg. πῶυ) < *pō.i̯e.u̯a < pide.
*póh2i̯eu̯-h2.
gr. ἄστεα homer. „miestai“ < *u̯asteu̯a < pide. *u̯asteu̯-h2 (plg.
toch. A waṣtu, B ostwa).

1.9. Tam tikri laringalinius priebalsius apimančių
sekų raidos nereguliarumai
1.9.1. Kai kuriose kalbose konstatuojamas laringalo išnykimas šaknyje, kuriai buvo būdingas apofoninis vokalizmas o (žr. Beekes
1969, 238–242, Nussbaum 1997), pvz.:
gr. τόλμη „drąsa, narsumas; įžūlumas, akiplėšiškumas“ < *tolmā< pide. *tolh2-meh2-. Šaknis *telh2- / *tḷh2-, plg. gr. τέλλω „atlikti,
baigti, įvykdyti“, lot. tollō „kelti į viršų“ (*tolnō < *tḷ-n-h2-e-).
gr. ὁρμή „greitas judesys, užpuolimas, ataka, užsidegimas, troškimas“ < *sormā- < pide. *sorh3-meh2-. — Plg. gr. ῥώομαι „greitai ar
staigiai judėti, suktis, plušėti, triūsti, šokti“, lot. sariō, -īre „apkasinėti“. Šaknis *serh3- „užpulti ką turint piktų ketinimų“, plg. het. sarhieddu „turi užpulti“. Laringalo pėdsakas žodyje liet. sìrti (§ 3.6.4.1).
gr. ὀρθός „ištiestas, pakeltas, stovintis, tiesus; teisingas, tinkamas,
teisus“. Iš *u̯orthu̯ós < pide. *u̯orHdh-u̯ós (plg. NL ūrdhvá- „ištiestas,
pakeltas į viršų“ iš *vūrdhvá- < *u̯ṛHdh-u̯ós).
11
Atematinė galūnė ‑ă buvo perkelta ir į tematinę linksniuotę, ir taip atsirado tipas
lot. iuga, gr. ζυγά (sg. iugum, ζυγόν „jungas“), kuris skiriasi nuo sbžsl. iga < *i̯ u gā < pide.
*Hi̯ u g-e-h 2. Plg. § 3.3.1.2.
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πόρνη „prostitutė, paleistuvė, moteris, parduodanti savo kūną“
< pide. *porh2-neh2-. Šaknis *perh2-, plg. gr. homer. πέρνημι „parduodu“.
lot. collis, -is „kalva, aukštuma, pakilimas“ < *kolni- < *kolHni< pide. *kḷH-ni- (laringalas išlaikytas žodyje liet. kálnas,
žr. § 3.6.3.4). Lotynų kalbos EL: columen, -minis n. „viršūnė“ <
*kolamen < *kelamen < *kelH-mṇ (taip pat plg. gr. κολωνός m.
„aukštuma, pakilimas, kalva“ < *kolH-ōn-).
lot. culmus „šiaudas, šiaudai; šiaudinis stogas“ < *ḱolh2-m-. Laringalo pėdsakas priegaidėje srbkr. slȁma, lat. sal̃ms (§ 3.6.3.4).
— NL: gr. κάλαμος „nendrė, šiaudai“, καλάμη „stiebas“ < pide. <
*ḱḷh2-em-.

1.9.1.1. H. Eichneris (1988, 140–141) išvardijo šiuos hetitų kalbos
h2 išnykimo atvejus o laipsnio vediniuose:
uarsa „lietus, liūtis“ < pide. *h2u̯orso- arba *h2u̯ors-ah2-, plg. EL
*h2u̯̯ers-, gr. kret. ἄερσαν (LIV2 292, past. 1).
uauarkima- „durų vyris“, vedinys iš vb. *uarki- < pide. *h2u̯org-éi̯e- „sukti, sukinėti“. — OL lyginant su *h2u̯erg-, plg. ved. várk
„suki, sukinėji“, ā́vṛṇak 3 sg. ipf. „suko“ (augmento ilgumas pagal
§ 1.7.1.6), lot. uergō „linkti, svirti“. NL atspindys het. hurki- „ratas“
< *h2u̯ṛg-i- leidžia kalbėti apie alomorfizmą het. h- :: ø.
innaru- „pasižymintis vyriška jėga“ < pide. *en-h2noru-, plg. gr.
ἀνήρ „vyras“, ved. nar- m. „vyras“ < *h2ner- ir ved. sūnára(§ 1.7.3.6).
*uaddar- „kalba“ (vb. denom. uatarnahh- „pranešti, įsakyti, liepti“) < pide. *h2u̯ódh2-ṛ, plg. ved. vádati „pakelia balsą, sako“.
1.9.2. Senojoje indų kalboje kartais trūksta anaptiksės i pozicijoje
prieš i ̯ (Pinault 1982), o tai rodo, kad pozicijoje CH-i̯ laringalas išnykdavo (tikriausiai dėl asimiliacijos Hi̯ > i̯i̯ ir degeminacijos), plg.:
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sind. kravyá- „mėsa“ (ne †kraviya-) žodyje cps. kravy-ā́d- „mėsėdis“, iš pide. *kreu̯h2-i̯o-, plg. kravíṣ- n. „kruvina, žalia mėsa“ :: gr.
homer. κρέας „t. p.“ (*kreu̯as-) < pide. *kreu̯-h2s-ø.
sind. (áνa) syati 3 sg. „atriša, paleidžia į laisvę“, ne †siyati <
pide. *sh1i̯éti, plg. aor. áνa sāt; šaknis *seh1(i̯)-, het. išhiyanzi 3 pl.
„sieja“.

1.9.3. Iš žodžio pide. *dhugh2-tér- „dukra“ atspindžių indoiranėnų
kalbose matyti dvi anomalijos. Visų pirma sav. dugǝdar ir av. duγdar
< *dhugdhar- < *dhugh-ter- įrodo, kad vietoj *g-h2(C) atsirado skardžioji aspirata gh ir pagal Bartholomae dėsnį įvyko pakitimas *gh-t
> *gdh. Antra, vedų kalboje tikėtinas grupės CHC atspindys *dhugi-tár- < *dhugih2tér- su nepakeista žodžio pradžia dh- ir įprasta anaptikse i (plg. § 1.8.2). Iš tikrųjų skambėjimas duhitár- yra ne fonetinis
atspindys, o dviejų vienas greta kito egzistuojančių variantų susikryžiavimo rezultatas: *dhughter- (su inovacine aspirata gh) ir
*dhugiter- (su anaptikse).
1.9.3.1. Laringalo išnykimas matyti iš iranėnų kalbos „tėvo“ pavadinimo: av. ptā < *ph2tēr lyginant su ved. pitár-, gr. πατήρ, lot.
pater (su anaptikse i arba a, žr. § 1.8.2). Panašiai av. acc. sg. ptaram
lyginant su ved. pitáram, gr. πατέρα, lot. patrem. — N.B. Dat. sg.
piθrē (vietoj *pθrē < *ptrai̯) sudėtyje esantis i tikriausiai yra antrinis, įterptas į trijų priebalsių samplaiką.
1.9.4. Moteriškosios giminės daiktavardžių su priesaga *-ah2- <
*‑eh2‑, pvz., gr. νύμφη „sužadėtinė, panelė“, liet. žmóna (*žmān-ā),
sbžsl. žena „moteris“, voc. sg. formos baigiasi trumpuoju balsiu, plg.
gr. νύμφα, liet. žmóna, sbžsl. ženo. Šis faktas verčia manyti, kad
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žodžio gale *-ah2-ø laringalas išnyko, pakitus jo tembrui *-eh2-ø.
Tokia traktuotė buvo nulemta pauzės, einančios po šauksmininko
formos. — N.B. Lotynų kalboje žodžio galo -ă buvo perkeltas iš
šauksmininko į I-osios linksniuotės vardininką, dėl to turime nom.-voc. fēmină, filiă. — Vedų kalboje yra šauksmininko formų su galūne -ĭ, pvz., dévi „deive!“, vṛ́ki „vilke!“, kurios liudija h2 išnykimą
sekoje *-ih2 prieš pauzę (plg. nom. sg. devī́, vṛkī́ḥ).

1.9.5. Nereguliarus laringalo išnykimas taip pat pasitaiko sudurtiniuose žodžiuose, dažniausiai jų antrajame dėmenyje. Šiuo atveju
skiriami du kontekstai: prieš balsį ir prieš priebalsį.
(a) Laringalas antevokalinėje pozicijoje:
gr. νεογνός homer. „naujagimis“ < *neu̯o-gnos < pide. *neu̯oǵnh₁o-. Šaknis *genh₁- „gimti“.
lot. prīuīgnus „posūnis“, benignus „geras, geraširdiškas, geraširdis“
– sudurtiniai žodžiai, kurių antrasis dėmuo yra -gnus < pide.
-ǵnh₁o- (žr. aukščiau gr. νεογνός). Jeigu laringalas nebūtų išnykęs,
antrasis dėmuo skambėtų †-genus, iš *-genHos < *-ǵṇh₁o-.
lot. probus „doras, teisingas, tinkamas“, superbus „išdidus“ — sudurtiniai žodžiai, kurių antrasis dėmuo yra -bus < pide. *-bhu̯os <
*bhu.os (laringalinis hiatas, plg. § 3.4.3.2) < pide. *-bhuh2o-. Šaknis
*bhu̯eh2- „būti, egzistuoti“ (plg. ved. prabhú- „išsikišęs, kyšantis“).
lot. tēstis, -is m. f. „liudininkas, patikėtinis asmuo“ < *terstis <
*tṛtstis < pide. *trito-sth2-o-, etimologinė reikšmė – „kuris stoja
kaip tretysis“. Antrasis dėmuo < pide. iš *steh2- „stovėti“, plg.
stóti (§ 3.3.1.2).
ved. ádyu- „nekenksmigas“ < *adi.u-, ne †adiyu- (plg. av. aidiiu)
< pide. *ṇ-dih₁-u- (laringalinis hiatas, plg. § 3.4.3.1). Šaknis *dei̯h₁-.
ved. ábhvam „baidyklė; pabaisa; dvasia, mitinė būtybė“ < *abhu.
.am (laringalinis hiatas, plg. § 3.4.3.2) < *ṇ-bhuh2-o-. Šaknis
*bhu̯eh2- (žr. aukščiau). Jeigu laringalas nebūtų išnykęs, antrasis
dėmuo skambėtų † bhuvam.
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(b) Laringalas antekonsonantinėje pozicijoje:
ved. súṣuti- f. „lengvas gimdymas“ < pide. *h₁su-suH-ti-. Plg.
ilgumą formoje simplex sūtí- f. „gimdymas“, sū́tu- m. „nėštumas“ <
*suH-C, prs. sū́te „gimdo“. Šaknis *seu̯H- „gimdyti“.
ved. úpasti- m. „pavaldinys; samdinys; pasiuntinys“ iš *upa-stti< pide. *-sth2-ti-, etimologinė reikšmė – „stovintis patarnauti“.
Šaknis *steh2- (plg. sthitá- „stovintis“ vietoj *sti-tá- < *-sth2-tó-).
ved. ástṛta- „neištiestas, neištemptas“ < *as.tṛH.ta- < pide.
*ṇ‑stṛh3‑tó‑. Plg. ilgumą formoje simplex stīrṇá- „ištiestas, ištemptas“, gr. στρωτός, lot. strātus „t. p.“ < *stṛh3-tó-s) (§ 1.7.4.3).

1.9.6. Retesni yra atvejai, kai laringalas išnyksta sudurtinio žodžio
pirmajame dėmenyje, plg., pvz.:
ved. grumuṣṭí- m. „pilna sauja, schwere Handvoll“ (o ne †guru-muṣṭi) < pide. *gu̯ṛh2u-m° (plg. gurú- „sunkus“). PiL *gu̯reh2-, ved.
grā́van- m. „akmuo somai spausti“.
ved. virapśá- m. „gausumas, gausybė, perteklius“ < *virapśva- (o
ne †vīra-pśva-) iš pide. *u̯iHro-pḱu̯-o-, etimologinė reikšmė – „turintis vyrų ir gyvulių“, plg. vīráḥ „vyras“ (§ 3.3.3.1) s. v. výras.
Šalia šių formų dar atitikmuo av. pasu-vīra-, su atvirkštine narių
seka ir ilguoju ī, liudijančiu laringalo išlaikymą.
1.9.7. Taip pat pasitaiko atvejų, kai laringalas išnyksta reduplikuotoje šaknyje, tiksliau, pozicijoje tarp rezonanto ir balsio (CRH-V >
CR-V), pvz.:
gr. γίγνεται 3 sg. „atsiranda“, lot. gignit 3 sg. „gimdo“ < *gigneti
iš pide. *ǵi-ǵṇh₁-e-ti. Šaknis *ǵenh₁- „gimdyti“, plg. gr. ἔ́́γενετο 3 sg.
„gimė, atsirado“.
ved. cakrám n. „vežimo ratas“ < *keklo- < pide. *ku̯eku̯lh1-o-.
Šaknis *ku̯elh1- „suktis“, plg. ved. cárati 3 sg. „juda, eina“ < *kel-
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-e-ti, gr. περι-τέλλομαι „judėti ratu“,τέλλομαι „atsirasti, tapti“. — Gr.
κύκλος m. „ratas, apskritimas“ < *ku̯uku̯los; pastaroji forma asimiliacijos būdu kilo iš pide. *ku̯eku̯l(h1)-o-.

1.9.8. Moteriškosios giminės daiktavardžių su priesaga *-eh2- linksniuotėje įvykdavo -h2- ir nosinio priebalsio anticipacinė asimiliacija (h2m > mm, h2n > nn), pasireiškia dviejose galūnėse:
(a) acc. sg. pide. *-eh2-m > *-ah2-m > *-amm > *-ām (degeminacija ir kompensacinis pailgėjimas), plg. gr. -ᾱν/-ην, lot. -am (balsio sutrumpėjimas prieš m), liet. -ą, sbžsl. -ǫ, pvz., gr. att. χώρᾱν,
τῑμήν, ved. íḍām, lot. terram, liet. rañką, sbžsl. ženǫ.
(b) асc. pl. pide. *-eh2-ms > *-ah2-ns > *-anns > *-āns (degeminacija ir kompensacinis pailgėjimas), > -ās, plg. ved. -ās, lot. -ās,
got. -ōs, pvz., gr. att. τῑμᾱ́ς, τραπέζᾱς, ved. íḍās, lot. terrās, got. gibōs.
Minėtiems atvejams apibūdinti vartojamas „Stango dėsnio“ terminas, nes jie atitinka norvegų kalbininko Chr. S. Stango (1965)
atrastą asimiliaciją formose acc. sg. pide. *di̯eu̯-m „dangus dienos
metu“ > *di̯em-m bei *gu̯ou̯-m „karvė, bulius“ > *gu̯om-m. Būtent
todėl, įvykus degeminacijai ir kompensaciniam pailgėjimui, turime
atspindžius ide. *di̯ē-m, *gu̯ō-m, plg. ved. dyā́m, gām, gr. ep. Ζῆν,
βῶν.

1.10. Laringalų teorija iš istorinės perspektyvos
1.10.0. Ilgą laiką į schwa indogermanicum (o vėliau ir laringalinių
priebalsių) teorijas žiūrėta kaip į abejotinų hipotezių sritį, o geriausiu atveju – kaip į ezoterinį, tik išrinktiesiems prieinamą mokslą.
Padėtis pradėjo greitai ir radikaliai keistis apie 1912 m., kai dėl
H. Møllerio ir A. Cuny pastangų buvo suvokta, kad paieškos objek-
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tas yra ne vienas išnykęs garsas (schwa), o trys garsai, ir kad tie
garsai nėra nei balsiai, nei sonantai, o priebalsiai – greičiausiai trys
išnykę obstruentai. Tačiau tik paskutiniųjų XX a. dešimtmečių tyrimai, paskatinti sparčios hetitologijos ir lyginamosios gramatikos
raidos, nulėmė, kad laringalų teorija atsikratė vidinių prieštaravimų
ir taip ištobulino savo argumentaciją, jog galų gale įgijo veiksmingo rekonstrukcijos metodo ir universitete dėstomo dalyko statusą.
Pirmąją knygos dalį derėtų baigti istorine apžvalga, primenančia
svarbiausius pastarųjų 120 metų raidos momentus, nulėmusius tai,
kad jaunojo de Saussure’o koncepcija virto laringalų teorija.

1.10.1. Savo darbe Mémoire sur le système primitif des voyelles dans
les langues indo-européennes (1878, magistro darbas Leipcigo universitete) Ferdinandas de Saussure’as į ide. prokalbės rekonstrukciją įtraukė tam tikras fonemas, kurios, nors ir neturėdamos tiesioginio tęsinio nei vienoje iš indoeuropiečių kalbų, vis dėlto
netiesiogiai paliko jose įvairių pėdsakų. Tuos netiesioginius pėdsakus autorius atskleidžia tirdamas apofonines opozicijas, ypač nereguliarias opozicijas, tokias, kurias sudaro, pvz., alomorfai su ilguoju ir trumpuoju balsiu (pvz., gr. στᾱ́μων :: στατός, t. y. *stǝ-tós pagal
Brugmanno rekonstrukciją). De Saussure’as hipotetines fonemas
pažymėjo simboliais A ir O̬ bei pavadino jas „coefficients sonantiques“. Jis buvo įsitikinęs, kad skiemens struktūroje A ir O̬ funkcionavo taip pat kaip i̯, u̯, r, l, m, n (vadinamieji rezonantai), t. y.
atsidūrę priebalsių aplinkoje tapdavo balsiais (A, O̬ = Brugmanno
schwa). Pažymėdamas leksemos pagrindinį balsį simboliu a₁ (=
Brugmanno e), o apofoninį balsį – simboliu a2 (= Brugmanno o),
de Saussure’as atskleidė identiškoje morfologinėje (apofoninėje)
aplinkoje vartojamų dvibalsių ir ilgųjų balsių struktūrinį panašumą
(plg. de Saussure 1922, 127):
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pilnasis laipsnis e

pilnasis laipsnis o

a₁
a2

nykstamasis laipsnis –

a₁i

a₁u

а₁n а₁mг a₁r

–i

–u

–ṇ

a 2i

a 2u

a 2n a 2m
–ṃ

a 2r

–ṛ

a₁A

a 2A

–A

a₁O̬

a2O̬

–O̬

Tokio pobūdžio schematizavimas leidžia sugretinti viename lyg
menyje PiL ir NL formas tiek dvibalsinių šaknų, pvz., sind. jéman- ::
jitá- (santykis *а₁i :: *i), tiek šaknų su ilgaisiais balsiais, pvz., gr.
στᾱ́μων :: στατός (santykis *a₁A :: *A). Morfologinės proporcijos
verčia manyti, kad balsio ilgumas, pvz., ā žodyje στᾱ-, yra prokalbės
dvibalsio *a₁A tęsinys, panašiai kaip sind. ē žodyje je- – indų prokalbės dvibalsio ai̯ (*a₁i) tęsinys. Pilnojo laipsnio formoje sonantas
lydi pagrindinį balsį *a₁, bet nykstamojo laipsnio formoje (pozicijoje be kirčio) jis vartojamas savarankiškai (A kaip i). — Tad istoriniu požiūriu ilgumai kilo iš sekos pagrindinis balsis + sonantinis
koeficientas, be to, nuo pastarojo priklauso ne tik ilgumas, bet ir *a₁
tembro modifikacija, tiksliau: ē kildinamas iš pide. *a₁A (*eA), ā
– iš pide. *a₁A (*eA), tačiau ō – iš pide. *a1O̬ (*eO̬). Vis dėlto autorius nepaaiškino, kokiomis sąlygomis prokalbės *a₁Α kartais duoda
ē, o kartais – ā (tai padarė H. Mølleris, žr. § 1.10.5).

1.10.2. Tam tikrų sunkumų kelia interpretacija tų ilgumų, kurie
paliudyti ne pagrindinio balsio kontekste, o nykstamojo laipsnio
formų ī-C, ū-C. Kaip pavyzdį čia galima pacituoti sind. formą pūtá„išvalytas“, susijusią su punā́ti 3 sg. prs. „valo“. De Saussuro
argumentacija remiasi pirmiausia senosios indų kalbos intarpiniu
prezensu, kurio sandara pagal tradicinę traktuotę diferencijuojama
atsižvelgiant į šaknies struktūrą. Viena vertus, turime dvibalsines
šaknis *bha₁id- (*bhei̯d-), *уа₁ug- (*i̯eu̯g-), asmenuojamas pagal 7
klasę, pvz., bhinátti 3 sg. „skaldo“, bhindánti, yunákti 3 pl. „jungia,
sukabina, kinko“, yuñjánti, antra vertus – ilgabalses šaknis, asmenuojamas pagal 9 klasę, pvz., punā́ti 3 sg., punánti 3 pl. „valo“. In-
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terpretuodamas ilgąjį balsį ā kaip tam tikrą dvibalsį, a₁A, de
Saussure’as išryškina (sinchroniškai skiriamų) 7 ir 9 klasių prezensų struktūros pirminį tapatumą, plg.:
PiL intarpas
NL intarpas
h
7 kl.
*b a₁id*bhi-na₁-d*bhi-n-d
7 kl.
*уа₁ug*yu-na₁-g*yu-n-g9 kl.		
*pu-na₁-A*pu-n-Ah
h
Remiantis santykiu *b i-na₁-d- :: *b a₁id- = *pu-na₁-A- :: X iškeliama pilnojo laipsnio *ра₁wА- hipotezė (plg. sind. pavi-tár-, pavítra-, pávi-tum). Baigmens segmentas A čia lydi dvibalsį a₁w tokiu
pat būdu kaip priebalsis d arba g – dvibalsius a₁i, a₁u šaknyse
*bha₁id-, *уа₁ug-.

1.10.2.1. Su prezensu punā́ti susijęs adiectivum verbale pūtá- interpretuojamas lyginant santykį pávi-tum (PiL) :: pūt-á- (NL) su formų
pora skámbhi-tum :: skabhi-tá- (iš skabhnā́ti 3 sg. „remia“, šaknis
*skebhA-). Išvada: pūtá- lygu *pavitá- minus a; formos pūtá- balsyje
ū slypi formos pavi- segmentas -vi- (Saussure 1922, 232). Kitaip
sakant, pū-C kildintina iš *puA-C. Segmentas A nedaro įtakos balsio
u tembrui, nuo jo priklauso tik balsio ilgumas. Apofoninis santykis
pávi-tum „valyti“ :: pūt-á- (PiL *pa₁wA- :: NL *puA-)
yra analogiškas santykiui, kurį galima matyti šaknyse, savo sudėtyje turinčiose sklandųjį arba nosinį rezonansą, einantį tokioje pat
pozicijoje kaip A, plg.:
tárī-tum „peržengti“ :: tīr-thá-, a-tū́r-ta- (PiL *-a₁rA- :: NL *-ṛA-)
cári-tum „pajudėti“ :: cīr-ṇá-, cīr-tva- (PiL *-a₁lA- :: NL *-ḷA-)
kháni-tum „kasti“
:: khā-tá-, khā́-ti- (PiL *-a₁nA- :: NL *-ṇA-)
vámi-tum „vemti“
:: νān-tá- (PiL *-a₁mA- :: NL *-ṃA-)
dami-tár- „tramdyti“ :: dān-tá- (PiL *-a₁mA- :: NL *-ṃA-)
Transkripcija *-ṛА-, *-ḷА-, *-ṇA-, *-ṃA- pakeičia simbolius *ṝ, *ḹ,
*ṇ̄, *ṃ̄, kuriais Brugmannas žymėjo ilguosius skiemeninius sonantus
(žr. § 1.7.4).
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1.10.3. Be aukščiau nurodytų atvejų, de Saussure’as 1891 m. dar
paaiškino senosios indų kalbos dusliųjų aspiratų kilmę. Jis jas kildina iš prokalbės sekų duslusis sprogstamasis p, t, k + „coefficient
sonantique“ pozicijoje prieš balsį (žr. § 1.6).
1.10.4. Minėtos hipotezės sudaro užuomazgą to, kas ilgainiui pavirto ištisa teiginių sistema, šiandien vadinama „laringalų teorija“.
Šią teoriją pagrindė bei jos kalbinę medžiagą susistemino trys mokslininkai, kurie nepaisydami abejingumo, lydinčio Mémoire jį paskelbus bei vėliau, įžvelgė šiame darbe naujovišką, revoliucinę koncepciją ir ėmėsi jos kritikos ir tobulinimo. Šie mokslininkai – tai danas
Hermannas Mølleris (1850-1923), prancūzas Albertas Cuny (18701947) ir lenkas Jerzy Kuryłowiczius (1895-1978).
1.10.5. Atsiliepime apie Mémoire H. Mølleris (1879) nuginčijo istorinių ide. balsių ē ir ā kildinimą iš vieno prototipo, pide. *a₁A.
Kadangi ide. kalbose yra trys ilgieji balsiai, tuo remiantis reikėtų
postuluoti ne du, o tris pagrindinį balsį *a₁ modifikavusius koeficientus. Graikų kalbos alternacija θη- :: θε- „dėti“ (žr. § 1.7.1.1) tiksliai atitinka alternaciją φᾱ- :: φα- „sakyti“ ir δω- :: δο- „duoti“, o tai
paremia hipotezę, kad balsis ē tęsia pide. seką *а₁Е, kuri turėjo
skirtis ir nuo *а₁A (> ā), ir nuo *a₁O̬ (> ō). Patikslinus šį dalyką,
priešprieša pilnasis laipsnis :: nykstamasis laipsnis atrodo taip: *dheE
:: *dhE = *bheA :: *bhA = *deO̬ :: *dO̬. — Kitas žingsnis tikslininant Saussure’o Mémoire buvo žengtas konstatavus, kad fonemos E,
A, O̬ yra ne „sonantai“, o obstruentai („Gutturale von der Art der
semitischen“, žr. Møller 1880, 492, išnaša 2). Jų išnykimą antekonsonantinėje pozicijoje, sukeliantį šalia esančio balsio kompensacinį
pailgėjimą, galima palyginti su garso s aplinkoje e-C traktuote įvairiose kalbose (žr. § 1.7.1). — Po 30 metų Mølleris E, A, O̬ pavadins
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semitų kalbų laringalinių priebalsių atitikmenimis („Die von F. de
Saussure für das Vorindogermanische erschlossenen „phonèmes“
entsprechen den semitischen Laryngalen“, žr. Møller 1911, VI). Suformulavus šį teiginį, indoeuropeistikoje pradėjo plisti terminas
„laringalai“. — De Saussure’o dėmesys buvo sutelktas į postvokalinius (*a1A, *a1O̬) ir postkonsonantinius (*tA > sind. th prieš balsį)
koeficientus, o Mølleris atkreipė dėmesį į koeficientų, esančių antevokalinėje pozicijoje, ypač žodžio pradžioje, vaidmenį. Jo nuomone, visi istorinės epochos žodžio pradžios balsiai yra antriniai.
Trys graikų kalbos balsių tembrai, ε-, α-, ο-, atspindi prokalbėje
prieš pagrindinį balsį e ėjusių [laringalinių] priebalsių trilypį pobūdį, plg. *Ee-, *Ae-, * O̬e-. Gr. ag- žodyje ἄγω kilo iš *Aeg- įvykus
tembro pakitimui e > a, taigi *Aeg- > *Aag (ne iš *Ag-, kaip norėjo de Saussure’as). Panašiai gr. od- žodyje ὄζω kilo iš *O̬ed- tembrui pakitus į *O̬od (plg. § 1.2.1). *Aeg- ir *O̬ed- turi tokią pat
struktūrą kaip *bher-. — Atitinkamai patikslinamos ilgųjų balsių
rekonstrukcijos formulės: gr. φᾱ-< *bhaA- < *bheA-, gr. δω- <
*doO̬- < *deO̬-. A arba O̬ nulemia e tembro pakitimą į a (A) arba
į o (O̬). E, A ir O̬ išnykstant prieš priebalsį, pailgėja (tembrą pakeitę) balsiai e, a ir o. Taigi tam tikrų morfologinių darinių sudėtyje
esantys balsiai ē, ā, ō paliudija išnykusius priebalsius.

1.10.6. Savo pritarimą Møllerio iškeltai trijų laringalų teorijai 1912
m. pareiškė Albertas Cuny.
(1) Jis prieštaravo paplitusiam požiūriui, kad schwa indogermanicum, funkcionavęs kaip ilgųjų balsių *ē, *ā, *ō nykstamasis laipsnis, buvo balsinė fonema. Jeigu *sterǝ-/*strō- „ištempti, ištiesti“
būtų galima redukuoti į *strǝ-, su balsiniu segmentu ǝ, tai iš tokios
struktūros kaip *strǝ-nó- „ištemptas, ištiestas“, Cuny nuomone, turėtų kilti sind. †striṇá- (iC < *ǝС). Bet taip nėra, nes paliudytas
adiectivum verbale skamba stīr-ṇá-. Seka su ilguoju balsiu īr, kurios
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paralelės graikų ir lotynų kalbose yra sekos gr. rō (στρωτός) ir lot.
rā (strātus), rodo į prototipą pide. *stṝ-nó-. Ilgasis skiemeninis rezonantas formoje *stṝnó-, anot Cuny, paaiškinamas tik padarius
prielaidą, jog schwa, būdamas apofoninės redukcijos *ō ⇒ *ǝ produktas, balsingumu neprilygo rezonantams r, l, m, n ir dėl to sudarydavo sąlygas skiemeniniam ṛ atsirasti. Atsižvelgiant į tai, *stṝ-nóanalizuotinas kaip *stṛǝ-nó-. ǝ šiuo atveju yra toks pat priebalsis
kaip prieš ṛ einantis t.
(2) Tuo atveju, kai šaknyje nėra rezonanto (ТeǝТ), o pagrindinis
balsis nykstamajame laipsnyje (ТǝТ) išnyksta, laringalas yra vokalizuojamas (originali formulė: *sḀg- ⇐ *seAg-). Vadinasi, schwa yra
balsinis laringalinio priebalsio variantas. Trijų laringalų buvimas
suponuoja tris schwa tipus, ir tai patvirtina graikų kalbos duomenys
(žr. §§ 1.8.1 ir 1.8.2).
(3) Konsonantinį laringalų pobūdį patvirtina de Saussure’o atlikta senosios indų kalbos dusliųjų sprogstamųjų aspiruotųjų priebalsių (tenues aspiratae) analizė, interpretuojanti juos kaip tenuis +
laringalas. Cuny priduria, kad ir sind. skardieji aspiruotieji kildintini iš sekos „duslusis sprogstamasis + laringalas“, pvz., aham <
*eǵǝ-, mahant- < *meǵǝ-.
(4) Cuny (1912, 117) pirmasis suformulavo mintį, kad baltųslavų akūtinė priegaidė daugeliu atvejų būdinga tokiems segmentams, kurie pailgėjo išnykus laringalui, pvz., béržas iš *bhēros <
*bherǝgos (žr. § 3.6.3 ir toliau).
(5) Svarbus pasiekimas fonotaktikos srityje yra įžvalga, kad pide.
šaknis buvo vienskiemenė (CVC) ir realizuojama įvairiais tipais (C
= obstruentas, R = rezonantas): CeC, CeR arba ReC; CeRC arba
ReRC. Iš čia kyla išvada, kad šaknies modeliai VC ir СV̄ yra antriniai,
atsiradę tik išnykus laringalams.
(6) Šaknis gali būti išplėsta dvifoneme derivacine morfema. Pvz.,
šaknį *ǵheu̯- „pilti, išpilti“ (sind. juhóti) išplečiant priesaga -ed-,
atsiranda *ǵheu̯-ed-, o iš jos, išnykus balsiui, – du šaknies variantai:
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I) *ǵheu̯-d-, II) *ǵhu̯-ed-. Šaknį *stā- „stoti“, palyginus su I) *set-ǝ2,
galima interpretuoti kaip II) variantą *st-eǝ2. Atitinkamai *dhē “padėti“ galima kildinti iš *ǝedh-eǝ1, o *dō- „duoti“ – iš *ǝed-eǝ3. Taigi
ši koncepcija leidžia daryti išvadą, kad ilgųjų balsių yra tų šaknų
sudėtyje, kurios pridedant laringalinę priesagą kilo iš tam tikrų
pirminių šaknų *-еǝ- (*stā- = *st-eǝ2- ⇐ *set-). Pastarosios ne visada palikdavo pėdsakų istoriškai paliudytoje medžiagoje, pvz.,
šaknis *set- nėra paliudyta. — Mūsų laikais Cuny hipotezė yra taikoma tokiems atvejams analizuoti, pvz.:
(a) *i̯ā- „važiuoti, kur nors vykti“ (ved. yā́ti, liet. jóti) < *h₁i̯-eh2
⇐ pide. *h₁ei̯- „eiti“12;
(b) *rā-, liet. róti „neatsilikti nuo ko (dirbant)“ < *h3r-eh2- ⇐
pide. *h3er- “judėti; judinti“, gr. ὦρτο, ved. íyarti ;
(c) *mnā-, gr. μιμνήσκω „primenu kam“ iš *mn-eh2- ⇐ pide.
*men- „galvoti, manyti“ (ved. mányate);
(d) *ges-, lot. gerō „nešu“ iš *h2ǵ-es- ⇐ pide. *h2eǵ- „varyti“ (lot.
agō).

1.10.7. Jerzy Kuryłowiczius, indoeuropeistas ir semitologas, tęsė
Møllerio ir Cuny plėtotas teorijas, be to, jį domino klausimas, kokių
pasekmių de Saussure’o ir Møllerio teorija galėjo turėti semitų ir
indoeuropiečių giminystės teorijai (plg. tome The young Kuryłowicz
(2004) surinktus 1927–1928 m. m. straipsnius). Grynai išoriškai
dėmesys atkreiptinas į kitokį žymėjimą. Kuryłowiczius naudoja
simbolius < ǝ̯₁, ǝ̯2, ǝ̯313, t. y. tą patį diakritinį ženklą, kuris tradiciškai
naudojamas priebalsiniams alofonams i̯, u̯ atskirti nuo balsinių i, u.
Plg. dabartinę notaciją h₁, h2, h3, kuri pabrėžia sąsają su het. ḫ ir
12
Mažiau patikima yra žodžio ved. yóniḥ m. „kelias; gyvenimo vieta, buveinė“ analizė, kildinanti *i̯ e u̯ - ni- iš *h₁i̯ e u̯ - = *h₁i̯ - eu̯ - ⇐ *h₁ei̯ - „eiti“. Kontrargumentas gali būti
šio žodžio kildinimas iš šaknies yu- „judėti“.
13
Plg. Møllerio E, A, O ir Cuny ǝ₁, ǝ 2, ǝ 3.
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kartu nutraukia ryšį su schwa sąvoka. Naujas mintis, kuriomis
Kuryłowiczius išplėtė laringalų teoriją, galima trumpai išdėstyti
keliais punktais.
(1) Nykstamojo laipsnio formose pasirodantis schwa nėra laringalinio priebalsio balsinis alofonas, kaip manė Cuny (plg. *sḀg- ⇐
*seAg-, § 1.10.6, (2) punktas). Tai veikiau anaptiktinis balsis, samplaikose atsiradęs po laringalinio priebalsio: CHC>CHVC. Laringalo išnykimas sukėlė šios anaptiksės fonologizaciją. Tris laringalus
turėtų atitikti trys anaptiktiniai balsiai. Tokia situacija yra tik graikų kalboje (ε, α, o, plg. § 1.8.2). Kitose kalbose paliudytas tik vienas
balsis, plg. ved. i, lot. a.
(2) Taip pat graikų ir armėnų kalbų vadinamieji protetiniai balsiai iš tikrųjų aiškintini priebalsių samplaikose įvykusiu anaptiksės
reiškiniu: *ǝ̯С- > *ǝ̯VC- > VC.
(3) Tokie pavyzdžiai kaip ved. píbati, lot. bibit „geria“, sair. ibid
„t. p.“ < pide. *pi-pǝ̯3-e-ti (šaknis *peh3-, plg. gr. πῶθι „gerk“)
įrodo, kad laringalas ǝ̯3 buvo skardusis priebalsis. Skardžiojo priebalsio ǝ̯3 atitikmuo opozicijoje buvo duslusis priebalsis ǝ̯2. — N.B.
Ši hipotezė lieka neįrodyta, kadangi nerasta kitų pavyzdžių, kurie
paliudytų, kad duslieji sprogstamieji p, t, k pozicijoje prieš h3-V
suskardėjo.
(4) Panašiai kaip ilgųjų balsių, prokalbėje nebuvo ir ilgųjų dvibalsių. Sekos *eH.i̯e, *eH.u̯e pavirto *ē.i̯e, *ē.u̯e, kur ilgasis balsis
priklauso kitam skiemeniui nei glaidai i̯, u̯, plg. gen. sg. *rēi̯os šalia
*rei̯s ir *nāu̯os šalia *nau̯s.
(5) Indoiranėnų kalbose ilgasis balsis tarp dviejų sudurtinio žodžio dėmenų aiškintinas laringalo buvimu antrojo dėmens pradžioje (žr. §§ 1.7.1.6, 1.7.3.6).
(6) Garsų pakitimai dėl laringalo įtakos neapsiriboja tik leksinėmis (šaknies) morfemomis, jų randama ir gramatinėse morfemose.
1927 m. straipsnyje Kuryłowiczius pasiūlė laringalų teorija grindžiamas keturių veiksmažodžių galūnių interpretacijas: (a) veikia-
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mosios rūšies pf. 1 sg. *-ǝ̯2е (= *-h2e), plg. -a žodyje gr. οἶδα, ved.
véda „žinau“ < pide. *h2u̯oi̯d-h2e, (b) veikiamosios rūšies pf. 2 sg.
*-tǝ̯2e (= *-th2e), plg. ved. -tha, véttha „žinai“ < *h2u̯oi̯d-th2e, (c)
tematinio prezenso 1 sg. *-ǝ̯2 (= *-h2), plg. gr. φέρω, lot. ferō „nešu“
< bhero-ǝ̯2, (d) medialinio prezenso 1 sg. *-ǝ̯2ei̯ (= *-h2ei̯ > *-h2ai̯),
plg. ved. -e < *-ai̯ žodyje huvé „kviečiu, šaukiu“ < *ǰ̌hu.u̯ai̯ (u̯ laringaliniame hiate) < pide. *ǵhuH-h2ei̯.
(7) Paaiškėja, kad tam tikros Brugmanno dėsnio išimtys tik tariamos. Tai, kad žodžiuose sind. janáyati „gimdo, paleidžia į pasaulį“ arba damáyati „tramdo“, kitaip nei sādáyati „sodina ką“, nerandama pirminio *o pailgėjimo šaknies skiemenyje, yra nulemta
prokalbės kauzatyvų struktūros *ǵonǝ̯ei̯e- (pagal dabartinę notaciją:
*ǵonh₁-éi̯e-) ir *domǝ̯ei̯e- (pagal dabartinę notaciją: *domh2-éi̯e-).
Dėl laringalo buvimo šioje struktūroje nurodyti žodžiai skiemenuojami *ǵon.ǝ̯e.i̯e-, *dom.ǝ̯e.i̯e-. Pradžios skiemens uždarumas neleidžia *o pailgėti, kaip numato Brugmanno dėsnis. Pailgėjimas įvyksta žodyje *so.de.i̯e-, kur skiemens atvirumas leidžia įvykti pakitimui
*so- > *sō- (> sā-). Bet nereikėtų pamiršti, kad veiksnys, kuris galų
gale lemia ilgumą, yra šaknies *sed- priklausymas aniṭ tipui. — Panašiai perfekto formoje iš kar- „veikti, daryti“ pasireiškia skirtumas
tarp uždarojo skiemens 1 sg. formoje cakara < *ku̯е.ku̯оr.ǝ̯е (baigmuo *-h2e, žr. aukščiau (6)a) ir atvirojo skiemens 3 sg. formoje
cakāra < *ku̯e.ku̯o.re (baigmuo *-e). Iš čia kyla išvada, kad Brugmanno dėsnis taikytinas epochai, kurioje dar nebuvo išnykę (antevokaliniai) laringalai14. Postkonsonantinio ir tuo pačiu metu an14
Procedūra, kai sugretinami du kauzatyvai, du perfektyvai ir pan., dvejopai realizuojantys tą patį morfologinį modelį, taikoma mokslo srityje, kuri dabar vadinama „vidine
rekonstrukcija“. Tai, žinoma, primena de Saussure’o 7 ir 9 klasių intarpinio prezenso
formų supriešinimą (žr. § 1.10.2). Vienu ir kitu atveju atsakingas už diferenciaciją (alomorfizmą) veiksnys yra skirtinga šaknų, dalyvaujančių morfologiniame procese, foneminė sudėtis (seṭ :: aniṭ, su laringalu :: be laringalo). Senojoje indų kalboje tokios išimtys iš
Brugmanno dėsnio sudaro svariausią argumentą už priebalsinę laringalinio segmento interpretaciją. Šio argumento svoris kyla iš fakto, kad laringalas šiais atvejais yra ne vien
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tevokalinio laringalo išnykimą įrodo ir izoliuoti senosios indų kalbos
žodžiai su -ă-, jeigu tik jie turi graikų kalbos atitikmenį su o atvirajame skiemenyje, plg., pvz., jána- m. „sutvėrimas, žmogus“ :: gr.
γόνος m. „tai, kas pagimdyta, palikuonys“ < pide. *ǵonh₁o- (šaknis
*ǵenh₁-) kitaip nei jā́nu :: γόνυ n. „kelis“< pide. *ǵonu.
(8) Didžiausią įspūdį tų laikų tyrėjams padarė Kuryłowicziaus
įrodymas (1927), kad ką tik atrastuose hetitų kalbos tekstuose yra
priebalsis ḫ (ḫḫ), tęsiantis vieną iš laringalų teorijos postuluotų
fonemų (*ǝ̯2 = *h2), plg., pvz., (1) antevokalinėje žodžio pradžioje:
het. ḫantezzi- „pirmas, esantis priekyje“ ir lot. ante, gr. ἀντί, ved.
ánti „arti, prieš ką nors“ (pide. *h2ent-í adv. „priešais, prieš ką
nors“); het. ḫarkiš- „šviesus, švytintis“ ir gr. ἀργής „blizgantis, baltas“, ved. árjuna- „šviesus, baltas“ (pide. *h2erǵ-), (2) antekonsonantinėje žodžio pradžioje: het. ḫwiszi „gyvena, yra dar gyvas“ su
gr. ἄεσα „pernakvojau“ (pide. *h2u̯es-), (3) žodžio viduje: het. paḫ-s- „saugoti, sergėti“ su lot. pāscō „ganau“ (pide. *peh2-s-). Tokio
pobūdžio empirinė medžiaga, ilgainiui gerokai papildyta, smarkiai
prisidėjo prie „laringalų hipotezės pavertimo įrodyta moksline tiesa“ (formuluotės autorius – Szemerényi 1973, 19).
(9) Hetitų kalbos medžiagos tyrimai vėliau paskatino Kuryłowi
czių įvesti ketvirtąjį laringalą (*ǝ̯4), kuris turėjo išnykti tiek anatolų, tiek kitose ide. kalbose (1935, 29–30, 75). Šis papildomas laringalas turėjo paaiškinti tam tikrus hetitų kalbos žodžius, kurie
prasideda a- (o ne ḫa-) ir atitinka neanatolų kalbų pilnojo a laipsnio
žodžius, pvz., het. appa „už nugaros“ :: gr. ἀπό. Su šiais atvejais
susijusi medžiaga, dažniausiai daugiareikšmė, iki šių dienų lieka
diskusijų objektas. Vienas iš sprendimų, konkuruojantis su Kuryłowicziaus teorija, remiasi prielaida, kad buvo du *h2 variantai, dusfonetinis vienetas (plg. sind. dusliuosius aspiruotuosius priebalsius), o morfonema. Minėtais atvejais tai įvyksta taip: morfonema primeta tam tikrą (būtent tokį, o ne kitokį)
morfologinės struktūros skiemenavimą, ir galų gale blokuoja pailgėjimą, laukiamą pagal
Brugmanno dėsnį.
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lusis ir skardusis, ir kad *h4 galėjo būti tas pat, kas skardusis *h2
(žr. Lindeman 1997, 48 t.).

1.10.8. Dabartinę laringalų teorijos būklę pristato Mayrhoferis
(1986, 121 t.), Polomé (1987), Lindemanas (1997) ir trys kolektyviniai leidiniai: Evidence for Laryngeals (Winter, red. 1965), Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und
Formensystems (Bammesberger, red. 1988), La reconstruction des laryngales (Kellens, red. 1990). Naujausi laringalinės veiksmažodžių
formų analizės rezultatai pateikti leidinyje Lexikon der indogermanischen Verben (Rix, red. 1998, 2 leid. 2001). Būtent iš šių darbų ir
yra paimta didesnė dalis čia pateikiamų pide. rekonstrukcijų. —
Mokslo darbuose išsamiai aptarti tik kai kurių ide. kalbų laringalų
atspindžiai: graikų (plg. Cowgill 1965; Beekes 1969; Rix 1969,
1976; Peters 1980), lotynų (plg. Mayrhofer 1987, Schrijver 1991,
Meiser 1998) ir indoiranėnų kalbų (Mayrhofer 2005). — Baltų–slavų kalbų laringalų atspindžių apybraižą pateikė Watkinsas (1965),
o slavų – Pohlis (1974) ir Matasovićius (1997). Monografiją apie
hiatą baltų-slavų kalbose, atsiradusį išnykus laringaliniams priebalsiams, parašė Smoczyński (2003). — Istorinės informacijos apie
laringalų teorijos formavimąsi pateikia Polomé (1965), Szemerényi
(1973), Lindemanas (1970, 1997), Mayrhoferis (1981a, 2004) ir
Gmüras (1986). Plg. taip pat Smoczyński (1981, 2001).
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Tradicinė koncepcija yra tokia (Mayrhofer 1986: 168, 171; Szemerényi 1990: 37, 42):
i
e

u
o
a		
ei̯, ai̯, oi̯
eu̯, au̯, ou̯

ī
ē

ā

ū
ō

Laringalų teorijos atstovų požiūriu, pide. vokalizmą sudaro 4
balsiai ir 4 dvibalsiai (Beekes 1995, 124):
e
ei̯
eu̯

o		
oi̯
ou̯

ē

ō

Pateiktų schemų skirtumus galima išdėstyti šešiais punktais:
(1) Ide. prokalbėje nebuvo skiriami ilgieji ir trumpieji balsiai.
Ilgumas ribotu mastu atliko morfonemos, t. y. pailgintojo apofonijos laipsnio, vaidmenį, vienu atveju – e ⇒ ē, kitu atveju – o ⇒ ō.
Visas balsines fonemas apimanti ilgumo koreliacija susidarė tik laringaliniams priebalsiams išnykus, ypač pozicijose tarp trumpojo
balsio ir priebalsio (CVHC > CV̅C) arba tarp trumpojo balsio prieš
pauzę (CVH# > CV̅#).
(2) Prokalbėje nebuvo fonemos *a, kadangi istoriškai paliudytas
a daugeliu atvejų yra dviejų fonemų sekos *[h2a] < */h2e/ atspindys, pvz., liet. ašìs, sbžsl. osĭ, gr. ἄξων, ‑oνoς, lot. axis < *h2eḱs-.
Ide. fonemos a pavyzdžiai, kurių negalime kildinti iš */h2e/, yra
labai reti, juos sudaro tik ekspresyvieji žodžiai ir skoliniai iš kitų

2. I ndoeu ropieč i ų
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kalbų, plg., pvz., gr. βάρβαρος „negraikiškas, svetimas“, sbžsl. otĭcĭ
„tėvas“, gr. κάπρος „ožka“; lot. faba „pupa“ (žr. Beekes 1995, 138t;
plg. anksčiau § 1.4). Kadangi prokalbėje nebuvo balsio *a, negalėjo būti ir dvibalsių *ai̯ ir *au̯.
(3) Balsio *ā nėra, kadangi istorinė fonema ā kildintina iš sekos
*[ah2] < */eh2/ (plg. § 1.7.1).
(4) Istoriškai paliudyti balsiai ē ir ō yra dvejopos kilmės. Viena
jų dalis atsirado dėl apofonijos (pailgintojo laipsnio), o kita – iš
sekų */eh₁C/, */eh3C/, */oHC/, išnykus laringalui pozicijoje prieš
priebalsį ir įvykus kompensaciniam pailgėjimui.
(5) Ilgosios fonemos ī, ū išsirutuliojo iš sekų */iHC/, */uHC/,
išnykus laringalui /H/ pozicijoje prieš priebalsį ir įvykus kompensaciniam pailgėjimui (plg. § 1.7.3).
(6) Priežastis, kodėl pide. sistemoje nebuvo balsinių fonemų *i,
*u, anot Beekeso (1995, 125), esanti ta, kad šios fonemos taip pat
traktuotinos kaip priebalsinių fonemų *i̯, *u̯ alofonai. — Toks požiūris neatrodo visai įtikinamas, nes apofonijos sistemoje, kurios
nariai buvo dvibalsiai ei̯, eu̯, šalia šių dvibalsių kaip nykstamojo
laipsnio morfonemos turėjo egzistuoti ir vienbalsiai i, u, plg. *lei̯ku̯
„likti“ ⇒ *liku̯-, *h2eu̯g- „augti“ ⇒ *h2ug-. Dėl šios priežasties tolesni svarstymai remsis tokia pide. vokalizmo schema, kuri apima
ir aukštutinio pakilimo balsius i, u, atsiradusius apofonijos būdu,
plg.:
i		
e

u
o

ē

ō

Pagrindinė fonologinė inovacija, nulėmusi baigiamojo ide. prokalbės laikotarpio vokalizmą, buvo laringalinių priebalsių /h₁/,
/h2/, /h3/, einančių prieš, po arba tarp balsių, išnykimas.
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3.

laringalinių priebalsių atspindžiai
lietuvių kalboje 15

3.1. Antevokalinis laringalas žodžio pradžioje
3.1.1. H prieš e
Išnykdamas pozicijoje prieš balsį e laringalas /H/, priklausomai nuo
jo kokybės, sukelia šiuos atspindžius:
*/ h1e/ > *[ h1e] > */e/, liet. e
*/ h2e/ > *[h2a] > */a/, liet. a
*/h3e/ > *[h3o] > */o/, liet. a

3.1.1.1. */h₁e/ > *[h₁e] > */e/ > liet. e
liet. ẽglė „kėnis, Abies“ arba „eglė, Picea“, lat. egle „eglė“. Pakeičiant dl > gl iš liet.-lat. *edl-ii̯ā-. Šis pavadinimas giminiškas, viena
vertus, slavų kalbos žodžiui *edl-ā- „eglė, kėnis“, plg. lenk. jodła (iš
čia skolinys spr. addle EŽ „Tanne“), ček. jedle, slovak. jedľa „kėnis“,
bžsl. jela „eglė, Picea“, rus. jelь, „kėnis“, o antra vertus, lotynų kalbos žodžiui ebulum n. arba ebulus, ‑ī f. „žemaūgės alyvos, Sambucus“, < pide. *h1edh-lo-.
15
Nors šio darbo pagrindinis tikslas – pristatyti lietuvių kalbos medžiagą, autorius
norėtų pabrėžti, kad siekė pateikti analizuojamų lietuviškų formų atitikmenis: tiek latviškus (ir senosios prūsų kalbos), tiek slaviškus. Tačiau redaguojant paaiškėjo, kad knygoje
– nepažeidžiant skaitytojo lituanisto interesų – galima pateikti ir nelietuviškų antraštinių
žodžių. Kalbama apie latvių ir slavų kalbų žodžius, kurie atrodo paveldėti iš prokalbės,
tačiau dėl atsitiktinumo neturi atitikmenų lietuvių kalbos medžiagoje.
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liet. eĩt(i) sen. „eina“< pide. *h₁ei̯ti, plg. gr. εἶσι „eis“, ved. éti
„eina“.
liet. ẽsti „yra“, sbžsl. jestŭ < pide. *h₁es-ti, plg. gr. ἐστί, lot. est
(esse), ved. ásti „yra” (šalia ā́sat „nesamas“ < *ṇ-h1s-nt-).
sliet. ešva „kumelė“ (antrinis ašvà „t. p.“) < pide. *h1eḱu̯-V, plg.
lot. equus „arklis, žirgas, eržilas“ (slot. eculus „arkliukas“), sair. ech,
toch. А yuk, В yakwe, ved. áśva-, av. aspa-.
liet. jemù tarm. „imu“, lat. je̦mu < pide. *h₁em- (j- apibendrintas iš tokių sudurtinių formų kaip *ne-i̯-emu „neimu“). Plg. lot. emō
„perku“, cps. cōmō „tvarkau“ < *co-emō. PaEL liet. ė̃mė.
Galūnė */-th1e/:
liet. ‑te, sbžsl. ‑te 2 pl. ve͂žate, vezete tipo, pirminės pide. galūnės
*-th2e tęsinys. Laringalinį priebalsį liudija aspirata th atspindyje ved.
‑tha (bháratha „nešate“, váhatha „vežate“), plg. gr. -τε ir lot. ‑ti-s (iš
*-te-s < *-th2e + ‑s).
N.B. 1. Atvejį pide. *h1ed- „valgyti“ baltų-slavų kalbose atspindi
tik pailgintasis e laipsnis, plg. liet. é̇du, é̇sti, lat. ē̦du, êst, sbžsl. jamĭ,
jasti (žr. § 3.3.1.1).
N.B. 2. Pide. *h1eu̯k- / *h1uk- „priprasti“ virsta pb. EL *i̯au̯k-, o
prie šios formos prisiderina NL *uk-, todėl turime *i̯uk- lietuvių kalbos žodžiuose jùnkstu, jùnkti „priprasti“. Tolesnė inovacija yra i̯- apibendrinimas OL formų pradžioje: *i̯au̯k- vietoj *au̯k- < *h₁ou̯k-,
plg. jaukìnti „pratinti (gyvūną), kad nebijotų“ vietoj *aukýti (išlaikyta be pokyčių sbžsl. formoje učiti „mokyti“; t. p. plg. PaNL *ūksbžsl. formoje °vykati iter. „įprasti“ < *ūk-ā-).
N.B. 3. Liet. kalboje nerandame tokių pide. šaknų tęsinių: *h1egu̯h„gerti“ (het. ekuzi, akuanzi), *h1eh1s- „sėdėti“ (het. esa, ved. ā́ste),
*h1ep- „paimti, pagriebti“ (het. ēpzi, appanzi, lot. apiō, -ere), *h1erh2„mylėti“ (gr. ἔραμαι), *h1ers- „plaukti“ (ved. árṣati), * h1es- „mėtyti,
svaidyti“ (het. siēzzi), *h1eu̯H- „padėti, pagelbėti“ (ved. ávati, lot.
iuuō, -āre), *h1eu̯s- „sudeginti“ (ved. óṣati, gr. εὕω, lot. ūrō).
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3.1.1.2. */h2e/ > *[h2a] > */a/ > liet. a
*ai̯da- žr. toliau sbžsl. jadŭ.
liet. áidinti sen. „kelti, kurstyti žmones“ (Bretkūnas). Tokia
reikšmės paralelė kaip lenk. podniecić „raginti ką, įkalbinėti, skatinti“ lyginant su niecić „sukelti ugnį, užkurti, uždegti“, skatina žodyje áidinti įžiūrėti kauzatyvinį darinį iš šaknies aid- < pide. *h2ei̯dh„deginti, degti“. Liet. akūtas yra antrinis. h2 kontekste neskiriamos
EL ir OL formos, plg. gr. αἴθω „uždegti, padegti“, αἴθομαι „liepsnoti“, ved. édhate „žiba, spindi“. Žr. žemiau iešmė̃ (N.B. 2).
liet. ãkstinas žr. ãštras.
liet. akstìs žr. ãštras.
liet. áldyti, paprastai išáldyti arba išáldinti „vyti, ginti iš namų“ –
kauzatyvinis darinys iš EL ál-C < pide. *h2elh2-, plg. gr. ἀλάομαι
„bastytis, klajoti (kalbant apie tremtinį arba elgetą); būti sutrikusiam, suklaidintam“ (ἄλη „klajojimas; pamišimas“, ἀλήτης „valkata,
keliautojas, bastūnas“), lot. ambulō, -āre „vaikščioti aplink, vaikštinėti, keliauti“ (*amb-alā-se). — Lat. aluôtiês „klajoti, klaidžioti“,
vb. denom. iš daiktavardžio, atitinkančio gr. ἄλη. — Lat. ãlêtiês
„elgtis neramiai, triukšmauti, išdykauti, dūkti“, kur āl- buvo apibendrinta iš antekonsonantinės pozicijos; taip pat plg. āļa „kvailys,
kvaiša“.
lat. ãlêtiês žr. aukščiau áldyti.
liet. algà < *alg-ā- < pide. *h2elgu̯h-eh2-. Daryba sutampa su gr.
ἀλφή „grobis, pelnas“, plg. ἀλφεῖν „uždirbti“, ἀλφάνειν „sumokėti
išpirką“, het. halkuessar- „atnaša, auka“.
lat. aluôtiês žr. aukščiau áldyti.
liet. anýta, -īt- vedinys iš *anė, -ės, pagal kilmę gal mažybinis
žodis – „senutė“, < *an- < pide. *h2en- (plg. lot. anus, -ūs f. „sena
moteris; ragana“, gr. ἀννίς „tėvo motina“, het. hannas „motina“,
sva. ana „senelė“). — N.B. Spr. ane EŽ „sena moteris“ gali būti
skolinys iš vokiečių kalbos, plg. vok. Ahne „senelė“.
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liet. añkštas, -à su intarpu k tęsia pliet. *añštas16, savo ruožtu
dėl u sinkopės atsiradusį iš pirminės formos *añžutas17. Seno -ukamieno darinys su priesaga -ta-, pbsl. *anžu- < *anǵhu- iš pide.
*h2enǵh-ú- < *h2emǵh-ú-, plg. ved. aṃhú- „ankštas, siauras“, got.
aggwus, sbžsl. ǫzŭkŭ „στενός“, lot. angustus „siauras, ankštas, liesas,
mažas“ (sb. angiportus „siaura gatvelė“ < *angu°). Veiksmažodinis
pagrindas: het. hamanki „pririšu, pritvirtinu“, gr. ἄγχω „smaugti,
dusinti“, lot. angō „(su)spausti, smaugti“, perkeltinė reikšmė „kamuoti, neraminti, varginti“, bžsl. ǫžǫ, ǫziti „rišti, pančioti“. Šalia
atitikmens sbžsl. ǫzŭkŭ (lenk. wąski, srbkr. ȕzak, rus. úzkij) matome
paralelinį išplėtimą -kа-, < *anžu-ka-. Jeigu minėti pakitimai nebūtų įvykę, turėtume tokios formos būdvardį kaip liet. *anžùs ir
sbžsl. *ǫzŭ.
liet. añt praep. su gen., sen. antà < pide. *h2ent-, plg. gr. ἄντα
adv. „priešais, veidu į veidą, akis į akį“, praep. „prieš, priešais“, lot.
ante adv. „priešais, prieky; prieš tai“, praep. „prieš“. Manoma, kad
ἄντ-α yra sustabarėjusi acc. sg. forma, o ἀντ-ί praep. „priešais, vietoj,
dėl“ – šakninio daiktavardžio, reiškiančio „priekis“, sustabarėjusi
loc. sg. forma (plg. het. hant- „priekis, veidas“ < pide. *h2ent-,
hantezzi- „pirmas, esantis priekyje“).
liet. ántis, spr. antis EŽ < pb. *ān-ti-, vedinys iš pide. *h2énh2- /
*h2ṇh2-, plg. lot. anas, gen. sg. anatis arba anitis. NL: ved. ātí- „antis“.
Slavų kalbų formos srbkr. ȕtva, srus. utovĭ acc. sg. „antis“, rus. utvá
coll. „antys“ verčia atkurti -ū- kamieną: psl. *ǫty, *ǫt-ŭv-e < *ānt-ū-. Be to, *ǫtŭka žodyje rus. útka „antis“ rodo į *āntu + -kā-,
taigi paveldėtas -(t)i- kamienas pakito, galbūt dėl inovacinio kamieno *ānt-ū- įtakos.
16
Dėl intarpo k plg. formas aũkštas < *auštas < pide. *h 2eu̯ k s-to- (žr. áugti); akštìs
f. < *aštis (žr. ãštras), bókštas < *bóštas (skolinys iš bltr. ar lenk. bašta).
17
Plg. lat. riẽksts m. „riešutas“, kuris, atsižvelgant į liet. ríešutas, kildintinas iš plat.
*riests < *riesuts, pasitelkus sinkopę u ir k intarpą prieš st. Liet.-lat. forma *raišu-taremiasi senesnio u-kamieno išplėtimu, kurį matome žodyje sl. *(o)rěxŭ, plg. adi. *orěx-ov-ŭ „riešutų“.
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liet. añtras (spr. antars arba anters, lat. ùotrs), sen. ir tarm.
añtaras „kitas iš dviejų“ < pbsl. *an-tera- < pide. *h2en-tero-, plg.
ved. ántara- „tolimas, skirtingas, kitoks“, got. anþar- „antras“, psl.
*ǫtorŭ šalia *ǫterŭ „antras“ (sorb. wutory „antras“, rus. vtorój „t. p.“,
ček. úterý m. „antradienis, antra savaitės diena“).
liet. apačià (lat. apakša, su įterptu k). Pb. *apa-ti̯ā, vedinys iš
adv. *apa < pide. *h2épo. Panašią priesagą turi žodis ved. ápatyam
n. „palikuonis, palikuonys“, plg. ved. ápa praep. „nuo, į šalį, fort,
hinweg, ab“ < *h2épo. NL formą *h2pó plg. gr. ἀπό „iš, nuo (vietai
ir judėjimui reikšti)“, „toli nuo, už (buvimo vietai reikšti)“, „nuo,
po (laikui reikšti)“.
liet. árklas žr. § 3.6.3.1.
liet. árti, lat. ar̂t < *ār-C < pide. *h2erh3-C, plg. gr. ἀρόω „ariu“
iš *aro-i̯e-, lot. arō „t. p.“ iš *ara-i̯e-, < *h2erh3-i̯e- (liet. ariù prs.
yra naujadaras vietoj *arù).
liet. ąsà, „indo auselė paimti“, lat. ùosa „t. p.“ , vedinys spr.
ansis „kablys katilui virš ugnies pakabinti“, < pb. *ansā < pide.
*h2ens-eh2-, plg. lot. ānsa „ąsa, rankena, pagrindas“, sisl. æs „skylutė bato odoje raiščiui įverti“, gr. ἥνια nom. pl. „vadelės, kamanos“
(*ansi̯a), gr. homer. ἡνί-οχος „laikantis vadeles“.
lat. aseris žr. ašerỹs.
lat. asmen(i)s žr. ašmuõ.
lat. asns žr. ãštras.
lat. ass „aštrus“ < *ašus < pide. *h₂eḱ-u-, plg. lot. acus „adata“,
acuō „galąsti; raginti“. — Liet. ãšutas „arklio uodegos ar karčių
plaukas“ :: bžsl. osŭtŭ „dagys, Carduus“, rus. osót, lenk. oset „t. p.“
< pbsl. *ašu-ta-. — Sbžsl. osla „ἀκόνη, šlifavimo akmuo“ < *aš-lā< pide. *h2eḱ-leh2-, plg. lenk. osełka do kosy „dalgio galąstuvas“,
rus. osëlok „t.p.“.
lat. astri žr. ãštras.
liet. ãšaka žr. ãštras.
liet. tarm. ašerỹs „ešerys, Perca fluviatilis“, lat. aseris arba asa-
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ris, < pbalt. *aš-er- < pide. *h2eḱ-er-. Šis žodis priklauso būdvardžio aštrùs šeimai. Pavadinimo motyvacija – dygliuotas ešerio nugaros pelekas.
N.B. Liet. b. k. žodyje ešerỹs yra antrinis e-, panašiai kaip žodžiuose eldijà, erẽlis, erdvùs.
liet. ašìs, -ie͂s f, plg. lat. ass, spr. assis „ašis“. Kartu su sbžsl. osĭ,
-i f. „ašis“ kilo iš pbsl. *aši- < pide. *h2aḱs-i- ⇐ *h2eḱ-s- (pbsl. š <
pide. ḱs kaip žodžiuose lašišà, šešì, viẽšpatis). Veiksmažodinis pagrindas: ved. ájati 3 sg. „varo, judina“ < * h2éǵ-e-ti, plg. lot. axis,
-is m. „ašis“, sair. aiss „vežimas, karutis“ šalia sind. ákṣaḥ m. „ašis“
(*aḱs-o-), gr. ἄξων, ‑oνος m. „ašis“ (*aḱs-on-), sva. ahsa „t. p.“
liet. ašmuõ, -eñs, paprastai a͂šmenys m. pl., lat. asmens, pl. asmenis
„ašmenys, varpos smaigalys, aštrus galas“. Kamienas aš-men- <
pide. *h2eḱ‑men‑, plg. ved. áśman- m. „akmuo, sviedinys; uola,
uoliena“ (gen. sg. áśnas, instr. sg. áśnā), gr. ἄκμων, -oνος m.
„priekalas“ (etimologinė reikšmė – „akmeninis priekalas“), gr. ἀκμή
f. „ašmenys, smailus, aštrus galas; kulminacija, viršūnė, branda“.
liet. ašnìs žr. ãštras.
liet. ãštras, aštrùs „aštrus“, sbžsl. ostrŭ „t. p.“, lat. astri m. pl.
„arklio plaukai“, < pb. *aš-ra- < pide. *h2eḱ-ró-, plg. gr. ἄκρος
„esantis prie pat krašto, galo, smaigalio, viršūnėje“, homer. ἄκρον
adv. „viršūnėje“, ἄκρον n. „galas, viršūnė“, lot. ācer, ācris (iš *ākṛs)
„aštrus, dygus, duriantis“. — Kiti šaknies aš- < *h2eḱ- vediniai: 1.
akstìs, var. akštìs „duriamas ginklas, iešmas; smailus pagaliukas;
virtinė, kirbinė; smailus daiktas, dyglys; žuvies kaulas; badiklis,
akstinas“ (su k intarpu iš pbsl. *aš-ti-, plg. psl. *ostĭ „smailus daiktas, (smulkus) žuvies kaulas“, rus. ostь, lenk. ość, ości. 2. ãkstinas,
var. ãkštinas „spyglys, dyglys, gylys; akuotas; rakštis, pašinas; smulkus žuvies kaulas; smaili lazdelė rambiems gyvuliams varyti; akstis,
akstė“ :: sbžsl. ostĭnŭ, -a „κέντρον“, rus. sen. ostén „badiklis“, slenk.
ościen, ostna/osna < pbsl. *ašti-na-, 3. ãšaka „grūdo lukštas, kevalas; smulkus žuvies kaulas“ < pb. *aš-akā-, 4. ašerỹs (žr.), 5. ašmuõ

92

3.1. A n t evok a l i nis

l a r i nga l a s žodž io pr a dž ioj e

(žr.), ašnìs f. žem. „ašmenys, aštruma; rugių želmenys“ (var. asnìs)
:: lat. asns „diegas“ < pb. *aš-ni-, 6. ãšutas (žr. lat. ass).
liet. ãšutas žr. ass.
liet. áudžiu, áusti, lat. aûžu, aûst < pide. *h2eu̯-dh-. Liet. akūtas
yra antrinis, plg. neišplėstą šaknį pide. *h2eu̯- žodžiuose ved. ótum
„austi“ (*au̯tum), ví-u-ta- „išaustas“, ūvur 3 pl. pf. „išaudė“.
liet. áugti, lat. aûgt < pide. *h2eu̯g- (liet. akūtas antrinis), plg.
got. aukan „didėti, stiprėti, kilti“, ved. ójaḥ „jėga, galia“.
liet. áuksas, spr. ausis „t. p.“ (instr. sg. sen ausin „auksu“). Iš pb.
*au̯sa‑ < *Hau̯so‑ < pide. *h2eu̯s-o-. Liet. akūtas antrinis, plg. lot.
aurum „auksas“, sab. ausom „t. p.“. Su įterptu k, kaip ir úoksas; plg.
lat. ìekšas f. pl. „viduriai“ iš *iešas.
liet. aušrà, lat. àustra „t. p.“ (intarpas t) — priesagos -rā- vedinys
iš auš- < *au̯s- < *h2au̯s- < pide. *h2eu̯s-, plg. gr. homer. ἠώς
„aušra“ < *āu̯ōs < au̯.hōs < au̯.sōs < pide. *h2éu̯s-ōs-ø, lot. aurōra
„aušra“ < *au̯s‑ōs‑ā. — NL uš-: plg. tarm. apýušris m. „priešaušris“
< uš-r- ⇐ pide. *h2us-, plg. ved. uṣás gen. sg. < *uṣ-s-ás < pide.
*h2us-s-és (nom. uṣā́s „aušra“, vietoj *oṣās < *au̯s-ās-ø). — PaNL
ū́šra § 3.1.4.
liet. aũti, aunù, aviaũ < pide. *h2eu̯H-, plg. arm. agaw 3 sg.
„apsirengė“, aganim „velkuosi, rengiuosi“.
liet. avýnas „dėdė“ – darinys su priesaga -īna-, kilęs iš *avas
(plg. lot. auus) arba iš *avis (plg. spr. awis EŽ „Oheim“, sbžsl. ujĭ
„dėdė“). Pide. *h2eu̯H-o-, plg. lot. auus, -ī „senelis, prosenelis“, arm.
haw „senelis“, sisl. æ „prosenelis“, got. awo „senelė“, NL het. huhhas
„senelis“.
sbžsl. jadŭ „ἰόν, nuodai“, slovėn. jȃd „pyktis“, lenk. jad „nuodingos kai kurių gyvūnų (gyvačių, bičių, vorų) išskyros, tam tikrų
augalų ir bakterijų rūšių išskyros“. Atsižvelgiant į vedinį srus.
jadĭno „patinimas“, įtikinamai atrodo žodžio jadŭ sąsaja su šaknimi
pbsl. *ai̯d- < pide. *h2ei̯d- „tinti“ arba *h2oi̯d-, plg. OL gr. οἰδέω
„tinti, brinkti“ < pide. *h2oi̯d-ei̯e-, vardažodžius: οἴδημα „patini-
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mas, gumbas“, οἶδος, οἴδεος „patinimas“, sva. eiz „votis“. Negalima
atmesti galimybės, kad į pbsl. *ai̯d- susiliejo dvi pide. šaknys:
*h2ei̯d- „tinti“ ir *h2ei̯dh- „uždegti, padegti“ (plg. aukščiau áidinti).
Žodžio jadŭ < pbsl. *ai̯d-a- etimologinę reikšmę galima patikslinti
kaip „(tvinkstančioje, pūliuojančioje) votyje besikaupiančios pūlingos išskyros“, plg. lenk. jadzić się „(apie žaizdą) negyti, pūliuoti“ <
vb. denom. *jaditi sę. — NL: lat. idrs, idra < *h2id-r- § 3.1.3.
sbžsl. osla žr. ass.
sbžsl. osĭ žr. ašìs.
psl. *ostĭ žr. ãštras.
psl. *ostĭnŭ žr. ãštras.
sbžsl. ostrŭ žr. ãštras.
sbžsl. osŭtŭ žr. ass.
sbžsl. ǫzŭkŭ žr. an͂kštas.
lat. ùosa žr. ąsà.
lat. ùotrs žr. añtras.
Abejotini pavyzdžiai:
liet. agnùs arba ãgnus „smarkus, judrus, greitas, mitrus, apsukrus, guvus“. -u- vedinys iš *agna- (lat. agns „besikarščiuojantis“),
gal iš pide. *h2égh-no- „bailus“, šaknis *h2egh- „išsigąsti“. Liet.-lat.
reikšmė paaiškinama postuluojant sudurtinio žodžio *ne-agnas, kurio etimologinė reikšmė būtų „bebaimis“, dekompoziciją, plg. got.
un-agands „bebaimis“ :: °agjan „išgąsdinti“.
liet. ažià „ežia, siaura žemės rėžio ar lauko riba, siena“ (spr. asy
EŽ „ežia“). Jei ši forma yra senesnė už ežià, ežė͂ (plg. aketė͂ > eketė͂),
tai až- „ežia“ sietina su pb. *až-ras „laukas“ < pide. *h2eǵ-ro- (plg.
gr. ἀγρός, ved. ájraḥ, lot. ager, agrī „laukas“).
N.B. 1. *a- < *h2e- žodžio pradžioje netiesiogiai paliudija tam
tikri dariniai, kuriuose įvyko šaknies balsio ă morfonologinis pailgėjimas (vṛddhi) iki *ā, liet. o, lat. a, sl. a, plg.:
liet. ožỹs, óžio m. (lat. âzis, spr. wosux EŽ) < *āž-ii̯a- – vedinys
iš *ăž-a- < pide. *h2eǵ-ó- (sind. ajá- m. „ožys“, ajā́- f. „ožka“, av.
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aza- „ožys“). — Adi. ožìnis „(iš) ožio“, rbžsl. jazĭno n. „oda, kailis“
(*ožio kailis) < *āž-ina- lyginant su sind. ăjínam n. „nudirtas žvėries kailis“.
sbžsl. agnę, -ęte n. „ėriukas, avinėlis“ < *āgn-ęt – vedinys iš
pbsl. *ăgna- „ėriukas, avinėlis, Lamm“, kuris atliepė lot. agnus ir gr.
ἀμνός (*abnós) < pide. *h2egu̯-no- „ėriukas, avinėlis“.
N.B. 2. Iš pide. *h2ei̯ kilęs pb. dvibalsis *ai̯ lietuvių kalboje kartais virsta ie, plg.:
(1) íena „grąžulas, rodiklis, grąžulo kartis“, paprastai pl. íenos.
Vedinys íeninis adi. „(apie arklį) kinkomas, važiuojamas“, ienìkės f.
pl. „vieninės rogės“, íeninykai m. pl. „t. p.; vieno arklio traukiami
ratai (su ienomis)“, íenavirvė „virvė, kuria iena pririšta prie rogių
stipino“. Rekonstrukcija *ai̯nā-. — Remiantis suomių aisa „grąžulo
kartis“, laikomu skoliniu iš baltų kalbų, rekonstruojamas išnykęs
pb. žodis *ai̯sā-. Nutarus, kad -s- šioje struktūroje yra priesaga, šį
žodį galima susieti, viena vertus, su slovėnų ojê, gen. sg. ojêsa n.
„grąžulas“ < *ai̯-es- < pide. *h2ei̯H-es- (EL šaknis ir EL priesaga;
vedinys rus. tarm. vojë, gen. sg. vojá „grąžulas“), antra vertus, su
het. ḫišša- comm. „grąžulas“ ir ved. īṣā́- f. „t. p.“, kurie atspindi
*h2iHs-eh2-, t. y. vedinį iš silpnojo kamieno pide. *h2iH-s-. Su pb.
*ai̯sā- siejamas ir gr. homer. οἰήιον n. „vairas“, -i̯o- vedinys iš *oi̯sā< pide. *h2oi̯H-s- (OL šaknis, taip pat plg. -āk- vedinį: οἴαξ, -ηκος
m. „vairo rankena, vairo velenas“). Šiame kontekste lietuvių kalboje veikiau tikėtinas atspindys †íesna nei íena. Bet, kadangi šiuo
atveju -sn- negalėjo pavirsti -n-, manytina, kad lietuvių kalbos žodis
yra *h2ei̯H-n-eh2 arba *h2oi̯H-n-eh2 struktūros, kitaip tariant, yra
priebalsinio kamieno -en-/-n- vedinys.
(2) iesmė̃ „malkų kiekis, įdedamas į krosnį per vieną kartą;
krosnelė“ (⇒ iesmẽlė „ugnelė“), kur ies- priklauso inf. pliet. *iẽsti
< *aĩsti (*aidù, *aidžiaũ, žr. aukščiau áidinti). Šaknis pide. *h2ei̯dh„kurti ugnį, deg(in)ti“, plg. gr. αἴθω „uždegu, padegu“, ved. édhate
3 sg. „šviečia, spindi“.
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(3) iẽšmas „nusmailintas pagalys ar smaili geležis kam durti,
smeigti ar mėsai, kepant ant ugnies, pamauti; durtuvas; smaili lazdelė, įsmeigiama į upės dugną, kad statomas tinklas stovėtų vietoje“ iš *aišma- < pide. *h2ei̯ḱs-m-, plg. gr. αἰχμή „ieties smaigalys“,
gr. mik. /aiksmans/ acc. pl. „t. p.“.
N.B. 3. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių:
*h2eǵ- „varyti“ (ved. ájati, gr. ἄγω, lot. agō, sisl. aka), *h2eǵ- „pasakyti“ (gr. ἦ 3 sg. „sakė“, pf. ἄνωγα, lot. aiō), *h2eh1s- „džiūti“ (toch.
B asāre, lot. āreō, -ēre), *h2ei̯sd- „gerbti, garbinti, drovėtis“ (gr.
αἴδομαι, ved. ī́ṭṭe), *h2el- „maitinti, auklėti“ (lot. alō, sair. -ail, got.
alands), *h2emh3- „griebti, siekti, prisiekti“ (ved. amīṣi, lot. amō, gr.
ὄμνυμι), *h2enh1- „kvėpuoti“ (ved. ániti, gr. ἄνεμος, lot. animus),
*h2enḱ- „paskirti, priskirti“ (het. hikzi, gr. ἀνά́́γκη), *h2erk- „laikyti,
turėti“ (het. harzi, harkanzi, lot. arceō).

3.1.1.3. */h3e/ > *[h3o] > */o/ > liet. a
liet. áigytis „nekantrauti, nenustygti vietoj, sukinėtis“ < *ai̯g-ī- <
pide. *h3ei̯gh- (arba *h3oi̯gh-), plg. gr. οἴχομαι „eiti, judėti; išeiti,
iškeliauti, (apie negyvus daiktus) praeiti, dingti, išnykti“, οἰχνέω
„išvykti, atvykti“, homer. „vaikščioti“. Greičiausiai čia priskirtinas
ir lietuvių kalbos daiktavardis °aigà, vėliau pakeistas į °eigà, plg.
SD ataiga šalia ateigà „atėjimas, atvykimas“, išeigà „išėjimas“, sen.
„išsiskyrimas, išsišakojimas“, prieigà „priėjimas“, SD sueiga „suėjimas, susibūrimas“.
liet. akì „dvi akys“, sbžsl. oči „t. p.“ < pbsl. *akī < pide. *h3eku̯i-h1 (nom. dualis), plg. sind. ákṣī „dvi akys“, av. aṣi < idir. *oksī <
pide. *h3eku̯-s-ih1. Giminiškas gr. ὄμμα, -ατoς n. „akis, veidas“ <
*opma < pide. *h3éku̯-mṇ. Veiksmažodinis pagrindas: ὄσσομαι „matau“ < *h3ku̯-i̯é-, ὄψομαι „pamatysiu“ < *h3ku̯-sé- (prs. desiderativum).
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liet. arẽlis tarm. „erelis“ < *ar-el- ⇐ *or- < pide. *h3er-, plg.
sbžsl. оrĭlŭ „erelis“ (rus. orél, orlá, srbkr. òraо, òrla), got. arans pl.
„ereliai“ (*h3ér-on-es), het. hāras „erelis“ (*h3érōs), gr. homer.
ὄρνεον n. „paukštis“, klasikinėje kalboje ὄρνις, ὄρνιθος m. „t. p.“
(*h3ṛ-n-). Liet. b. k. erẽlis pradžios balsis pakitęs kaip žodžiuose
eldijà, er̃žilas, ešerỹs. Antrinis e- yra ir slat. ereļi m. pl., lat. ērglis iš
*ērlis < *erelis (g įterptas).
liet. aštuonì, lat. astuôņi – vedinys iš pb. *aštuo < pbsl. *aštō
< pide. *h3eḱteh3, plg. gr. ὀκτώ, lot. octō, ved. aṣṭā́, aṣṭā́u (trūksta
sl. †osta).
sbžsl. oči žr. akì.
Abejotini pavyzdžiai:
liet. ar̃žilas „eržilas“ (etimologinė reikšmė – „gyvulys su sėklidėmis“), priesagos -la- vedinys iš *arži- „sėklidė“ < *orži-. Pide.
formos rekonstrukcija gali būti dvejopa: 1o pide. *h3erǵhi- (plg. gr.
ὄρχις, -εως m. „sėklidė“), 2o pide. *h1orǵhi-, t. y. OL darinys iš šak
nies *h1erǵh- „(apie patiną) apvaisinti patelę“, plg. het. ark- „užšokti ant patelės, apvaisinti“, rus. tarm. erzatь „nenustygti, spurdėti“,
gr. ὀρχέομαι „šokti“. B. k. er̃žilas pradžios balsis pakitęs kaip žodžiuose eldijà, erẽlis, ešerỹs.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h3ed„kvepėti“ (gr. ὄζω, lot. olō, -ere), *h3elh1 „žūti, gesti“ (gr. ὄλλυμι,
lot. aboleō, -ēre), *h3engu̯- „tepti“ (ved. anákti, lot. unguō, -ere),
*h3erg- „dingti, pražūti“ (het. harakzi, harkanzi, arm. harkanem).

3.1.2. H prieš o
Šioje pozicijoje laringalas neturi asimiliuojančio poveikio balsio *o
tembrui. Išnykdamas pozicijoje prieš balsį *o laringalas sukelia
šiuos atspindžius:
*/h₁o/ > /o/ > liet. a

97

3. L a r i nga l i ni ų

pr ieba lsi ų atspi ndž i a i l iet u v i ų k a l boj e

*/h2o/ > /o/ > liet. a
*/h3o/ > /o/ > liet. a

3.1.2.1. */h₁o/ > /o/ > liet. a
liet. apiẽ, ap- < pide. *h1op-, plg. lot. ob „prieš, priešais“ (obdō
„priešpriešinti, dėti prieš ką nors“) ir gr. ὄπι-(σ)θεν adv. „iš užnugario, užnugaryje“, praep. „už, anapus“, kurie alternuoja su ἐπί „ant,
šalia, virš; per, (ko) metu“ < pide. *h1ep-.
liet. aslà „(molinis) trobos, klojimo grendymas“ < pide. *h₁os-leh₂- „tai, kas numesta ant žemės (apie šlapią molį)“, plg. EL pide.
*h₁es- „mesti“ žodžiuose het. siēzzi 3 sg. „meta, svaido“, ved. ásyati
„t. p.“ (vietoj *syati).
liet. jaukìnti, vietoj *aukýti ⇐ pide. *h₁ou̯k-, plg. sbžsl. učiti
„mokyti“ < *au̯k‑ī-, OL darinys iš šaknies *h₁eu̯k- „priprasti“
(§ 3.1.1.1., N. B. 2).
sbžsl. učiti žr. jaukìnti.
Dviprasmis pavyzdys:
liet. ar̃žilas „eržilas“, jeigu atspindi pide. *h₁orǵhi-, o ne pide.
*h3erǵhi- (žr. aukščiau § 3.1.1.3).

3.1.2.2. */h2o/ > /o/ > liet. a
pbsl. *aln- žr. lani.
liet. angà „atviras tarpas, skylė, įėjimas“, sliet. „durys, varteliai“
< *angā < pide. *h2ong-eh2-, plg. sbžsl. ǫglŭ „γωνία, kampas“, lenk.
węgieł, węgła „(pastatuose) kampas, dviejų išorinių sienų susidūrimo
vieta“, rus. úgol, uglá „kampas“. Taip pat plg. lot. angulus „kampas,
smaigalys“, sva. ancha „sprandas“. EL *h2eng- „lenkti, riesti“.
liet. ánka „kilpa, ąsa“ (antrinis akūtas, vietoj *ankà) < *ankā
< pide. *h2ónk-eh2-. Šaknis pide. *h2enk- „lenkti, riesti“, het. hinga
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3 sg. „lenkiasi“, gr. ἀγκύλος „kreivas“, ἀγκών „sulenkimas, alkūnė“,
ἄγκυρα „inkaras“, sva. angul „meškerės kabliukas“, rbžsl. ukotĭ „kablys, inkaras“ < *ǫk-otĭ.
liet. árdyti žr. § 3.6.3.2.
liet. ausì „dvi ausys“, sbžsl. uši „t. p.“, nom. du. f. forma iš -ikamieno, < pbsl. *ausī < pide. *h₂ou̯si-h₁.
lat. ausît žr. aušýti.
liet. aušýti „aušti, vėsti“, lat. ausît „semti samčiu verdamą turinį
ir vėl pilti jį į katilą, kad neužvirtų“ < *h2ou̯s-, OL lyginant su pide. *h2eu̯s- „semti, prisemti“, plg. lot. hauriō, -īre „semti, perpilti“
(*ausiō), NL pal. hussīnta „semia“. — N.B. Trūksta lietuvių EL *jauš-.
Pirminis veiksmažodis áušti, áušta, áušo remiasi OL iter. auš-ī-.
liet. avìs < pbsl. *au̯i- < pide. *h2ou̯i-, plg. luv. ha-a-ú-i-iš, gr.
homer. ὄϊς, at. οἶς, lot. ouis, sind. áviḥ18, sbžsl. ονĭca (*au̯i-kā-).
sbžsl. lani adv. „anais metais, praėjusiais metais“, ček. loni, lenk.
łoni „t. p.“ < pbsl. *alnī-. Šis žodis yra vedinys iš įvardžio *alna„anas“ < *olno- < pide. *h2ól-no-, plg. lot. ollus „anas, tas, kitas“
< *olno- (greta uls arba ultrā adv. „toliau, už, po, iš anos pusės“,
sair. ol „už, anapus“ < *h2ol- ). — EL: lot. alius „kitas, kitoks“, gr.
ἄλλος, got. aljis < pide. *h2el-i̯o-, vedinys lot. alter „ vienas iš dviejų, antras iš dviejų“ < *ali-teros, ali-quis „kažkas, kas nors kitas, ne
vienas“.
sbžsl. ovĭca žr. avìs.
sbžsl. uši žr. ausì.
N.B. Žr. anksčiau aptartą liet. íena (§ 3.1.1.2), kuris kildintinas
tiek iš pide. *h2ei̯H-n-eh2, tiek iš pide. *h2oi̯H-n-eh2.

18
Žodyje sind. áviḥ m. f. „avis“ nėra pailgėjimo, reikalaujamo pagal Brugmanno dėsnį (*ā ́viḥ) dėl to, kad nom. sg. forma buvo sulyginta su balsines galūnes turėjusiomis
netiesioginių linksnių formomis, plg. gen. sg. ávyaḥ.
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3.1.2.3. */h3o/ > /o/ > liet. a
liet. akì „dvi akys“, sbžsl. oči < pbsl. *akī < pide. *h₃oku̯-ih₁, plg.
gr. homer. ὄσσε (iš *otsi̯e < *oḱi̯e).
liet. prãgaras < pide. *ogu̯orh3-o- (žr. § 3.2.2).
Žr. anksčiau aptartas formas liet. áigytis ir °aigà kaip galimus OL
pide. *h3oi̯gh- atspindžius.

3.1.3. H prieš i
lot. idrs „trapus, sutrūnijęs“, ⇒ darinys idra sb. „sutrūnijusi medžio
šerdis, sutrūnijęs medis“. Veikiausiai pide. *h2id-ró- „supuvęs“ at
spindys, plg. EL *h2ei̯d- arba OL *h2oi̯d- s. v. sbžsl. jadŭ
(§ 3.1.1.2).
Paralelės iš kitų ide. kalbų:
gr. ἴμεν „einame“, ved. imáḥ < pide. *h1i-, šaknis *h1ei̯- (§ 1.2.1.1),
plg. alomorfą i -̯ 3 pl. formose yánti < *h1i -̯ enti. – gr. ἴθι, ved. ihí
ipv. „eik!“ < pide. *h1i-dhi (panašiai het. i-it = [īt] „eik!“ iš *í-di),
2 pl. ipv. gr. ἴτε, ved. itá, het. itten < pide. *h1i-te.
ved. indhé 3 sg. „uždega, įžiebia“ < *h2i-n-dh- ⇐ pide. *h2idh-,
šaknis *h2ei̯dh- (§ 1.2.1.1).
ved. íṣu- m. f. „strėlė“ < *h2ish2-u- paliudija NL lyginant su pide.
*h2ei̯sh2- „raginti, siųsti“ (ved. eṣ-).

3.1.4. H prieš u
liet. jùnkti (jùnkstu, jùnkаu) „priprasti, įprasti, išmokti“ vietoj *ùkti
(*unkù, *ukaũ), plg. ved. ucyasi „įpranti, pripranti“, sbžsl. °vykati
„įprasti, priprasti“ < *ūk-ā- (PaNL lyginant su *uk-). Atspindys uk< pide. *h₁uk- lietuvių kalboje buvo pakeistas suvienodinant su EL
*i̯au̯k- < *h₁eu̯k-, plg. jaukìnti (žr. § 3.1.1.1 pastabą).
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liet. *unù „apsiaunu“ < *h2u-n-H-é- (prs. su intarpu iš pide.
*h2eu̯H-) buvo naujos aniṭ paradigmos išeities taškas, su prs. aunù
ir inf. aũti (vietoj *áuti).
liet. uš-: atušà tarm. „atauga, atžala“, cps. su deverbaliniu elementu uš- < pide. *h2ug-s-, plg. ved. úkṣant- „augantis“, plg. EL
vešé̇ti, OL: atvašà < *h2u̯og‑s‑ (§ 3.5.1.6).
liet. ū́šra tarm. „aušra, pašvaistė“ – formos ušr- pailgintasis laipsnis < pide. *h2us-r-, plg. liet. apýušris tarm. „priešaušris“. Šaknis
*h2us- matyti, viena vertus, žodyje ved. uṣás-i „auštant“ (vedinys iš
*uṣás, loc. sg. be galūnės *h2us-és-ø), antra vertus, vietininke su
baigmeniu ‑er: uṣaro, cps. ved. uṣarbúdh- „anksti bundantis“ (<
*h2us-s-er-ø „auštant, anksti“). Be to, šalia loc. uṣar° dar yra išvestiniai dariniai su priesagomis ‑a- ir -ā-: ved. usr-á- „auštant“
(usráyāman- „anksti iškeliaujantis“), usr-ā́ „aušra“. Galima rekonstruoti pliet. formos apofoninę paradigmą: sg. nom. *aušuo <
*auš-ōs, obl. *uš-es-19, loc. *uš-er-ø. Toliau galima pripažinti, kad
ū́šra „aušra“ atspindi *ušr-ā, t. y. vedinį iš lokatyvinės formos „auštant“ su priesaga -ā- bei -er-pakitimu į -r- (apofonija?). Vėliau šis
vedinys įgijo papildomą žymėjimą pailgėjus šakniai (ŭš-r- ⇒ ūš-r-).
Veiksmažodinį pagrindą sudaro *h2u̯es- :: *h2us-, plg. ved. ví ... āvas
aor. „išsigiedrijo, prašviesėjo“ :: uccháti prs. „išsigiedrija“. Plg. liet.
aušrà § 3.1.1.2.
Paralelės iš kitų indoeuropiečių kalbų:
lot. ustus „sudegęs, sudegintas“, ved. uṣṭá- „t. p.“ < pide. *h1us-,
šaknis *h1eu̯s-.
ved. ugrá- „stiprus, galingas“ < *h2ug-ró- ⇐ pide. *h2ug-, šaknis
*h2eu̯g‑.
het. huwants „vėjas“ < pide. *h2uh1-ent-s, ptc. prs. act. „pučiantis“, šaknis *h2u̯eh1-.

19

Plg. mé̇ n uo, acc. sg. mé̇ n -es-į.
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3.2. Antevokalinis laringalas žodžio viduje
3.2.1. H prieš e
3.2.1.1. H prieš priesagą ‑e- / -oA. ‑RH- šaknys:
liet. delù tarm. „susitrinu, mažėju“ < pide. *délh1-e-. NL-V: dìlti
(§ 3.6.4.3).
liet. semù tarm. „semiu“ < pide. *semH-e- (b. k. semiù yra naujadaras). EL-C: sémti (§ 3.6.3.5). OL-C: sámstyti, OL-V: nusamaĩ m.
pl. „tai, kas verdant nusamstoma“, pãsama „pasėmimas“. NL-V: išsimóti (§ 3.2.3). Tokia esamojo laiko forma kaip semù yra išimtis,
kadangi pirminių šaknies -eRH- veiksmažodžių fleksiją *-e-/-o- pakeitė fleksija *-i̯e-/-i̯o-, kuri yra glaudžiau susijusi su tranzityvumo
kategorija. Tai, kad ši inovacija yra palyginti nesena, rodo šaknies
balsio trumpumas pozicijoje prieš R. Jeigu semiù būtų paveldėtas *-i̯e-/-i̯o- priesagos darinys, jis turėtų skambėti †sėˊmiu <
*semH-i e̯ -. Pralietuvių esamojo laiko formos, tikėtinos -eRH- šaknies
atveju, būtų šios:
*gerù „semiu“ < pide. *gu̯erh3-e-, ⇒ geriù, plg. gérti § 3.6.3.1.
*kelù „keliu“ < pide. *kelh3-e-, ⇒ keliù, plg. kélti § 3.6.3.3.
*lemù „lenkiu, laužau“ < pide. *lemH-e-, ⇒ lemiù, plg. lémti
§ 3.6.3.5.
*perù „periu“ < pide. *perh3-e-, ⇒ periù, *pérti.
*tremù „(iš)varau“ < pide. *tremH-e-, ⇒ tremiù, plg. trémti
§ 3.6.3.5.
*vemù „vemiu“ < pide. *u̯emh1e-, ⇒ vemiù, plg. vémti
§ 3.6.3.5.
Nykstamojo laipsnio dariniai (ved. tudáti tipas):
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pilù < pide. *pḷh1-e-, ⇒ tarm. piliù, plg. pìlti § 3.6.4.3.
pinù < pide. *(s)pṇh1-e-, plg. pìnti § 3.6.4.7.
stumù tarm. „stumiu“ < pide. *stṃH-e-, ⇒ stumiù, plg. stùmti
§ 3.6.4.7.
B. ‑TH- šaknys:
kedù < pide. *(s)kedh2-e-, kedé̇ti < *(s)kedh2-eh1- „suplyšti,
nusidėvėti (apie drabužius), apskarti, sudriksti, skilti (apie žemę)“,
plg. gr. ἐσκέδασ(σ)α, aor. iš σκεδάννυμι „išberti, išbarstyti, išpustyti,
išvaikyti“. Su s-mobile plg. liet. skedérla arba skedervà „skiedra,
nuolauža, skeveldra“, lat. šķe̦de̦ns „suskaldytos medžio trinkos dalis“, maizes šķe̦dē̦ns „(didelė) duonos riekė“, šķe̦dē̦rns „dalis, atskirta nuo visumos, gabalas, medžio skiedra“.
mentù, mę̃sti tarm. „maišyti vandenį su miltais, drumsti“, sbžsl.
mętǫ (męsti „ταράττειν“), rus. mjatú (mjastí „drumsti, kelti bangas“),
< pide. *menth2-e-, plg. ved. mánthati 3 sg. „maišo skystį, skelia
kibirkštis“. Antrinė forma yra prs. menčiù šalia bendrinės kalbos
formos menčiaũ, mę̃sti. OL: sbžsl. mǫtiti (§ 3.2.1.2).
*pletù < pide. *pleth2-e-, pakeistas plečiù (plė̃sti), plg. ved.
práthate „platėja, didėja“ < *pléth2-e-. OL: platùs (§ 3.2.5).
rãtas < pide. *roth2o- (žr. § 3.2.2).

3.2.1.1.1. H tarp glaido ir balsio: Cei̯H-V
Šioje pozicijoje laringalo išnykimas sukelia konsonantizaciją (spirantizaciją) i̯ > j ir u̯ > v. Dėl to pakinta ir žodžių skiemenavimas:
prokalbės dvibalsis suskaidomas į du skiemenis.
lat. deju prs. „šokinėju, šoku“ < pide. *déi̯h₁-e-, plg. ved. dī́yanti
3 pl. „lekia, skrenda“, gr. δῑνέω (δῑνεύω) „sukti, sukti ratu; varyti
ratu; bastytis, slankioti“, sair. dían „greitas, spartus“. EL-C: diêt
(§ 3.6.3.9). NL: dĩdît (§ 3.3.3.1). — Neošaknis dej-: deja „šokis“,
dejums „šokimas“.
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liet. glejù „tepu, klijuoju“ < *gle.i̯e- < pide.*glei̯H-e-, plg. tarm.
glíeti. Priegaidės nebuvimas20 bendrinės kalbos atitikmenyje gliẽti
paaiškinamas tuo, kad bendratis prisiderina prie esamojo laiko formos glejù (dėl prs. glinù žr. § 3.2.1.3).
liet. krejù, lat. kreju „nusemti, nugriebti nuo (skysčio) paviršiaus“ < *kre.i̯e- < pide. *krei̯H-e-. EL-C: lat. kriêt (§ 3.6.3.9).
NL-C: liet. krýtis „tinklinis maišelis su kotu žuvims gaudyti“
(§ 3.3.3.1). NL-V: krijà (§ 3.4.3.1).
liet. lejù, lat. leju „lieju, pilu“ < *le.i̯e- < pide. *lei̯H-e-. EL-C:
líeti, lat. liêt. NL-C: lýti (§ 3.3.3.1). NL-V: lìjo (§ 3.4.3.1).
liet. vejù „varau; vynioju“ < pide. *u̯éi̯h₁-e-, su būdingu tematiniam prezensui 1-uoju šaknies *u̯i̯eh1- alternantu (plg. ved. ávyat
3 sg. aor. „įvyniojo, apvyniojo“ vietoj *á-vyā-t; vyáyati 3 sg. „apvynioja“ < pide. *u̯ih1-éi̯e-; lot. uieō [u̯i.i̯̯e.ō], uiēre „pinti“). NL-C: výti
(§ 3.3.3.1). NL-V: vìjo (§ 3.4.3.1). — N.B. Prs. sbžsl. vĭjǫ „pinu“
galėjo užimti *vejǫ vietą apibendrinant NL vi-C, vĭj-V, būdingą senajam aoristui.
OL darinys:
sbžsl. bojǫ sę „bijau“ < *ba.i̯V- < pide. *bhoi̯H-e- (ved. bháyate),
EL *bhei̯H-, plg. NL-C lat. bîtiês (§ 3.3.3.1), NL-V liet. bijaũ(si)
(§ 3.4.3.1), EL-C lat. biêdêt (§ 3.6.3.9).
Pailgintojo laipsnio dariniai:
sbžsl. rějǫ, rějati „tekėti upeliais“ < *rēi̯-ā-, PaL iš pirminio prs.
*rejǫ < pide. *h3rei̯H-e- „virti, kunkuliuoti, tekėti“, plg. ved. riṇā́ti
3 sg. „nuleidžia, išpila“ (*h3ri-né-H-), rīyate 3 sg. „neramiai juda“
(*h3riH-i̯é-), gr. ὀρίνω „sujaudinti, sukrėsti, sužadinti“. Žr. bžsl.
rinǫti (§ 3.3.3.1), liet. ríedu (§ 3.6.3.9).
N.B. Nuostabą kelia faktas, kad, kitaip nei pirminio esamojo
laiko formos su baigmeniu ‑ejù (tipas lejù) atveju, nėra pirminės
20
Formuluotė „priegaidės nebuvimas“ atspindi privatyvinį priegaidžių priešpriešos
pobūdį: kadangi žymėtasis (teigiamą požymio vertę turintis) narys yra akūtinė priegaidė,
tradiciškai cirkumfleksine vadinama priegaidė suvokiama kaip priegaidės nebuvimas [red.
pastaba].
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esamojo laiko formos su baigmeniu -evù. Tokia asimetrija yra susijusi su asimiliacija *eu̯ > *ou̯ > *au̯. Balsis a po kietojo С suteikdavo -avù tipo veiksmažodžiams antrinių formų išvaizdą, plg. žem.
šlavù „šluoju“ vietoj *šliavù, < *ḱléu̯H-e- (greta šios formos yra
šliáuti „smogti, suduoti smūgį“). Užtat slavų kalbose šis tipas yra
gausiai atstovaujamas, plg. plovǫ, pluti „plaukti, tekėti“, rovǫ (šalia
revǫ), ruti „riaumoti (apie gyvulius)“, trovǫ, truti „maitinti, penėti“,
toliau zovǫ zŭvati „šaukti, kviesti“ (šaknis *ǵheu̯H-, žr. § 3.4.3.2), taip
pat *novǫ < *néu̯H‑e-, ką ir atspindi sček. naviti caus. „kamuoti“.

3.2.1.2. H prieš priesagą ‑ei̯eliet. darýti „darinėti, valyti žuvį“ < *dar-ī- ⇐ *dorH-éi̯e- (EL pide.
*derH-), plg. ved. darayat 3 sg. „plyšta“, bžsl. dĭrǫ, drěti „plėšti,
draskyti“.
psl. *gojiti „palaikyti gyvą, daryti taip, kad kas nors gyventų“,
rus. góitь „gydyti žaizdas; rūpintis“, slenk. zagoić „užgydyti žaizdą,
užtraukti“, ček. hojiti „gydyti (apie žaizdas)“ < pide. *gu̯oi̯h3-eu̯e-,
OL causativum iš *gu̯ih3- „gyventi“ (žr. liet. gýti, sbžsl. ožiti, § 3.3.3.1,
ten pat apie EL *gu̯ei̯h3- greta *gu̯i̯eh3-).
liet. *lamýti, pakeistas lamìnti „lamžyti, lenkti“; sbžsl. sŭlomiti
„sulaužyti“ ⇐ *lomH-ei̯e-. EL pide. *lemH-, liet. lémti (§ 3.6.3.5).
sbžsl. mǫtiti, mǫštǫ „drumsti, maišyti skystį“, rus. mutítь, mučú
< *mant-ī- ⇐ pide. *mont2-ei̯e-, plg. ved. manthayati 3 sg. „liepia
maišyti (pieną)“. EL: mentù (§ 3.2.1.1).
sbžsl. ‑oriti, razoriti „sugriauti“ < *ar-ī- ⇐ pide. *h2orH-ei̯e-,
plg. het. harrai 3 sg. „traiško, trupina“. Šalia šių formų dar OL-C
liet. árdyti (§ 3.6.3.2), NL-C liet. ìrti, ìrsta „ardytis, byrėti į dalis“
(§ 3.6.4.1).
sbžsl. stojǫ „stoviu“ < *st-ai̯e- < pide. *sth2-éi̯e-. Šis prezenso
darinys lygintinas su tipu ved. dáyate 3 sg. „dalijasi su kuo nors“,
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gr. δαίεται „t. p.“ < pide. *dh2-éi̯e-, ved. dháyati 3 sg. „žinda krūtį“
< pide. *dhh1-éi̯e- (Smoczyński 1999, 12–15), plg. NL-V: stãtas <
*sth2-etó‑ (§ 3.2.1.4). EL *steh2-C: sbžsl. stati, liet. stóti (§ 3.3.1.2).
sbžsl. -zoriti, sŭzoriti „sunokinti, subrandinti vaisius“ < *žar-ī⇐ pide. *ǵórh2-ei̯e-, plg. ved. jaráyant- „sendinantis“.
liet. žavýti ⇒ žavìnti, DP nužavìnti DP „numarinti, sunaikinti,
išnaikinti, prarasti, pamesti“ < *žav-ī- ⇐ pide. *ǵou̯H-ei̯e-, OL causativum iš žū́ti (§ 3.3.3.2).

3.2.1.3. H tarp nosinio intarpo ir tematinio balsio (-n-H-e-)
dùna, duné̇jo, duné̇ti. Prs. dùna, paprastai su prvb. ìšduna, nùduna
„(apie šieną, alų) išsikvepia, praranda kvapą dėl sąveikos su oru“,
yra darinio su nosiniu intarpu atspindys, < *dhu-n-H-é-. Šaknis
pide. *dheu̯h2- „dūmyti“ kaip žodyje dū́mai (§ 3.3.3.2). Tik formos
prs. dùn-a reanalizė sukūrė naują šaknį, kuria remiasi inf. ir prt.
formos: duné̇ti, duné̇jo. Tokią prielaidą patvirtina ir latvių kalbos
veiksmažodis dunêt „(apie grūdus, miltus) pelėti, gesti“. Neošaknis
dun- prilygintina šakniai trun-, žr. toliau trùna.
glinù, gliniaũ, gliñti „lipdyti, užlipdyti (moliu)“. Paradigmos pagrindą sudaro neošaknis glin-, išabstrahuota iš prs. glinù < pide.
*gli-n-H-é-, etimologinė reikšmė – intr. „lipdau sau“. PiL: glejù <
*glei̯H-e- (§ 3.2.1.1).
sinù tarm. „rišu“ < pide. *si-n-h2-é-, plg. ved. sinā́ti 3 sg. „riša,
pančioja (arklį)“ < *si-né-h2-ti. Neošaknimi sin- remiasi tarm. paradigma sinù, siniaũ, siñti „rišti“ (vedinys siné̇jas „tas, kuris riša
nupjautus javų pėdus“), žr. § 3.3.3.1 liet. sýti kaip NL-C *sih2- alomorfą, ten pateikiami išsamesni duomenys.
skinù (skýniau, skìnti) < pide. *(s)ki-n-h2-e-, etimologinė reikšmė – „skinu sau“. Vedinys caus.-iter. skìndyti.
trùna (truné̇jo, truné̇ti), lat. trunu (-ẽju, trunêt) „dūlėti, pūti,
gesti, trūnyti, senti; snausti“ (abejose kalbose yra variantų su žo106
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džių pradžios sonoriniu dr-: liet. drùna, lat. drunu). Duratyvinis
-ē- veiksmažodis remiasi neošaknimi trun‑, išabstrahuota iš intarpinio prezenso *truna < pide. *tru-n-H-é-. Šaknis *treu̯H- „sutrinti,
sunaudoti“, plg. sbžsl. trovǫ, truti „sunaudoti, suvartoti“. Formą
NL-C *trū- randame (1) žodyje sbžsl. tryti, tryjǫ „trinti“, gr. τρύω
„sutrinti, išsekinti, nuvarginti, nukankinti“, (2) žodyje lat. trûdêt
„dūlėti, pūti, gesti, trūnyti, senti“ – pagal kilmę tai yra būsenos
duratyvas iš prs. *trūda < *truH-dhe- (⇒ lat. trûdinât caus. „pūdyti, gadinti“).
*vinù žr. § 3.2.1.3.1.

3.2.1.3.1. Galimi intarpinio prezenso pėdsakai
(1) Su išnykusiu prs. *brunù < pide. *bhru-n-H-é- gali būti susijusi neošaknis brun-, randama veiksmažodyje brùnija, brùnyti „trinti
arkliui kaklą (apie pavalkus)“. EL: briáutis „brautis“ < *bhreu̯H-.
(2) Formantas -nu žodyje liet. gynù „sveikstu“, analizuojamas
kaip gy-nu (prs. iš gýti), verčia pripažinti intarpinio darinio *ginù
< pide. *gu̯i-n-h3-é‑ įtaką, plg. NL-V gijaũ (§ 3.4.3.1). Iš *gu̯ih3 kaip
nykstamojo laipsnio iš *gu̯i̯eh3- „gyventi“ (plg. gr. homer. βέομαι
coni.-fut. „gyvensiu“ < *gu̯ei̯h3‑e‑).
(3) Esamojo laiko forma *gunù < *gu-n-H-é- „gaunu“ (NL *guHiš pide. *geu̯H-, plg. gáuti) remiasi kauzatyvinis vedinys gùn-dyti,
gundžiu SD «kuszę kogo» šalia gundžiuosi apie kų SD «kuszę się o
co». Formos paralelė: skìndyti ⇐ skinù (§ 3.2.1.3.0). — Taip pat
formantas -nu esamojo laiko formoje gáunu, lat. gaunu verčia pripažinti priesaginio darinio *gunù įtaką.
(4) Liet. kinúotis, kinúojuosi, kinavaũsi „galynėtis su kuo nors,
kankintis su sunkiu darbu, sunkiai dirbti“ yra vb. denom. iš išnykusio sb. *kina „galinėjimasis, kova“. Panašiai lat. cìnîtiês „kovoti,
grumtis, galynėtis“ kilo iš sb. cìņa „kova, stengimasis, pastanga“.
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Daiktavardžiai liet. *kina, lat. cìņa kildinami iš neošaknies kin-, išabstrahuotos iš prs. *kinù „judinu, įsirėžiu“ < pide. *ki-n-h2-é-. Таs
NL darinys genetiškai yra susijęs su šaknimi *kei̯h2-, plg. gr. κίνυμαι
„judėti“ (*kih2-nu-), κῑνέω „judinti“, lot. cieō, -ēre „judinti, raginti,
skatinti, duoti impulsą, įkvėpti (kovai); (su)žadinti, (su)kelti“.
(5) Prezensą *tunù < pide. *tu-n-h2-é- „tankėti, didėti“ leidžia
rekonstruoti neošaknis tun-, slypinti tokiuose vediniuose kaip tunùs
„tirštas (apie košę)“ (taip pat „drumstas (apie skystį), apsiniaukęs
(apie dieną)“), vb. denom. tuné̇ti „tirštėti, drumstis“, gal ir tuñtas
„minia, būrys“, patùnta „būrelis“ (*tun-ta-). Šaknis *teu̯h2-, plg. srus.
tyti, tyju, lenk. tyję, tyć „storėti“ bei liet. tū́las (§ 3.3.3.2).
(6) Prezensą *vinù < pide. *u̯i-n-h1-é- leidžia rekonstruoti, viena vertus, lat. vinu „vyniuoju, pinu“, egzistuojantis greta viju prie
veiksmažodžio inf. vît (prt. viju arba vīnu), kita vertus, daiktavardis
liet. vinìs, -iẽs f. 4 kirč., atrodantis kaip priesagos -i- vedinys iš prs.
*vinù prie výti (§ 3.3.3.1); etimologinė reikšmė – „tai, kas įvaroma
(į lentą, siją)“?
3.2.1.4. H prieš vardažodinę priesagą -etoliet. *slãtas „lėtas, tingus“ < pide. *slh2-etó- tapo vardažodinės
kilmės veiksmažodžio slãtyti, -iju, ‑ijau „būti tingiam, nerūpestingam,
apsileidusiam“ pamatu (slačiùkas DP „gnuśny, leniwiec; tingus, rambus, nejudrus žmogus“). PiL šaknis, *sleh2-, išliko latvių kalboje: slāt,
slāju „šliaužti, ropoti, vilktis, lėtai eiti“ (žr. § 3.3.1.2).
liet. stãtas „sustatytų gubų eilė; tvoros kuolas“, lat. stats „baslys,
kuolas, stulpas“ < pide. *sth2-etó-. Kitą priesagą rodo adiectiva
verbalia gr. στατός, lot. status, sind. sthitáḥ „pastatytas, stovintis“ <
pide. *sth2-tó-. — Iš neošaknies stat- sudarytas denominatyvinis
veiksmažodis statýti, taip pat formos stãčias, statiniaĩ „tvora iš eglės
šakų“, statùs, plg. EL stóti < *steh2-C (žr. § 3.3.1.2).
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lat. stats žr. stãtas.

3.2.1.5. H prieš kitas vardažodines priesagas
lat. kreve „sukrešėjęs kraujas, šašas ant žaizdos“, iš pakitimo *kŗave
< *kri̯au̯-V < pide. *kreu̯h2-V. Dėl antrinio <ev> iš [̕av] plg. lat.
plevinât „daryti taip, kad plazdėtų, plevėsuotų“< *pļav-, ze͂velêt
„daug ir greitai valgyti“, liet. ževérna сomm. „lėtai valgantis“ <
*žiav-. Vediniai: krevains „šašuotas“, kreveļains „t. p.“, vb. denom.
apkrevêt „(apie medį) pasidengti stora, nelygia žieve“.
liet. mãsinti „vilioti, gundyti“. Tai gali būti vb. denom. iš sb.
*masį „vyras“ < асc. sg. pide. *mh2-és-ṃ, plg. lot. marem iš mās m.
„vyras, patinas“ < pide. *meh2s-.
liet. petỹs, pẽčio < *pet-ii̯a- < pide. *peth2-V. Šaknis *peth2„išplėsti, ištempti, ištiesti“, plg. gr. ἐπέτασα aor. iš πετάννυμι „išplėsti, ištempti, ištiesti, atidaryti“ (plg. *pletù < *pleth2-e- § 3.2.1.1).

3.2.1.6. Galūnė */-h2ei̯/
sbžsl. vědě „žinau“ kilo iš pbsl. *u̯ai̯d-ai̯, etimologinė reikšmė – „pamačiau, pastebėjau“ (antrinis atematinis prs. věmĭ, antrinė bendratis věděti „žinoti“). Ši slavų medžiagoje izoliuota veiksmažodinė
forma yra medialinio perfekto tęsinys, pide. *u̯oi̯d-h2ai̯ < *u̯oi̯d-h2ei̯. Ji turi atitikmenį lotynų kalboje uīdī pf. „pamačiau, pastebėjau“ < *u̯oi̯d-ai̯ (šalia šios medialinės formos randame pf. activi
ved. véda 3 sg., vidúr 3 pl. „žino“, gr. οἶδα < *u̯oi̯d-h2e, ἴδμεν). OL
darinys iš šaknies *u̯ei̯d- „pamatyti, pastebėti“, plg. NL ved. ávidat
„rado“, arm. egit „t. p.“
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3.2.2. H prieš o veiksmažodinės kilmės žodžiuose
liet. -garas, prãgaras „praraja, bedugnė, gylė“ < pide. *gu̯-orh3-o(EL gérti < *gu̯erh3-C, žr. § 3.6.3.1). OL paralelės: gr. βορά „pašaras,
laukinių žvėrių maistas“, gr. homer. δημοβόρος „ėdantis liaudies
nuosavybę“ (epitetas prie βασιλεύς „karalius“), ved. ajagará- m.
„(apie smauglį boa) ėdantis ožkas“, av. aspō-gara „ėdantis arklius“,
lot. carniuorus „mėsėdis“. Etimologinę žodžio prãgaras reikšmę reikėtų atkurti kaip „prasižiojimas siekiant suėsti ką“. — OL-C: pragarmė̃ „ bedugnė, praraja“, gar̃malas „gerklė; riksmas; ėdūnas, besotis“ – su pašalintu akūtu *gár-C, plg. § 3.6.3.2.
liet. -kilas, ãtkilas „atidarytas, atvertas (apie vartus)“, į̃kilas arba
in͂kilas „įkeltas medyje avilys bitėms vilioti arba namelis paukščiams“, ìškilas, atkilùs „didelis, aukštas, stambus“, < *kilHa- <
pide. *kḷH-o- (plg. kilóti § 3.2.3). EL: kélti (§ 3.6.3.3).
liet. -palas, am͂palas „išsipylusio sušalusio vandens sluoksnis prie
šulinio ir pan.“ iš *ant-pala- < *polh1-o-. Šis darinys remiasi NL
antpìlti < pide. *pḷh1-C (šaknis *pleh1- „prisipildyti“, plg. gr. πλῆτο
3 sg. aor. „prisipildė“, ἔπλησα, prs. πίμπλημι; πλήθω „prisipildau“).
Panašus darinys yra ùžpalas arba ū́žpalas „ant ledo užbėgęs ir sušalęs vanduo“ ⇐ užpìlti. Plg. taip pat príepalas „žvejo nešiojamasis
maišelis žuvims dėtis“ ⇐ pripìlti. Trūksta EL ir OL-C formų.
liet. pinaĩ m. pl. „pynimo vytelės, pvz., pintinei pinti“ < *pinHa- < pide. *(s)pṇh₁-o- (inf. pìnti). OL sbžsl. rasponŭ „kryžius“ <
pide. *(s)ponh₁‑o-.
liet. pir̃štas (lat. pìrsts arba pìrksts, spr. pirsten), atitikmuo sbžsl.
prĭstŭ arba prŭstŭ „δάκτυλος“, srbkr. pȑst, rus. tarm. perst, ček. prst
„pirštas“ (lenk. naparstek „pirštukas“, pierścień „ant piršto nešiojamas žiedas“), < pbsl. *piršta- < *pirsta-. Atspindi sudurtinį žodį
pide. *pṛ-sth2-ó-, sudarytą iš priešdėlinio dėmens *pṛ- „iš-, prieš-,
lauk“ ir veiksmažodinio dėmens *sth2-ó- „stovintis“, etimologinė
reikšmė – „kyšantis, styrantis“, plg. ved. pṛṭhám n. „pečiai, nugara,
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kyšanti ketera, viršūnė“, lot. postis m. „dvivėrės durys“ (*porstis),
sisl. fyrst „stogo kraigas“, sva. first „t. p.“, vok. Dachfirst.
liet. rãtas, rãtai pl. „vežimas“; lat. rats, rati < pide. *roth2-o-.
Atitinka ved. ráthaḥ m. „vežimas, dvirãtis vežimas“, av. rаθа-, kur
th-V yra sekos *th2-V atspindys (§ 1.6.1). Šis žodis yra vedinys iš
pide. darinio su priesaga *-eh2-, *rot-eh2‑, plg. lot. rota „ratas, apskritimas“. EL: sair. rethim „bėgu“. NL: liet. ritù, rìsti „ridenti“.
liet. šãras „skubėjimas“ (šaraĩs eĩti „(apie vaikus) išdykauti,
siausti, išdaigas krėsti“) < pide. *ḱorh2-o-. EL šérti „mušti, daužyti“
(§ 3.6.3.1), taip pat žr. šarà (§ 3.2.3.3).
liet. šãras, pãšaras „gyvulių ėdalas, jovalas“ < pide. *ḱorh2-o-.
EL šérti „duoti ėsti“ (§ 3.6.3.1).
liet. -tvaras, -tvara: ãptvaras, aptvarà „ aptvėrimas, tvora; aptverta ganyklos dalis; žvejų tinklą apimančioji virvė“ :: sbžsl. zatvorŭ
„skląstis, kalėjimas“ < pide. *tŭorH-o-, *tŭorH-ah2-. EL: tvérti
(§ 3.6.3.1). OL-C: tvárdyti (§ 3.6.3.2).
liet. -varas: atãvaras „upės giluma, sietuva, neužšąlanti atsivėrusi vieta upėje ar ežere“ :: lat. atvars „anga, skylė, duobė“, akìvaras
cps. „balos, liūno, ežero, ledo akis; giliausia vieta vandenyje, sietuva“ < pide. *u̯orH-o-. EL: vérti (§ 3.6.3.1). NL-V: -viras (žr.
toliau).
liet. vìras, paprastai dgs. viraĩ m. pl. 1. „kaspinuočio cista kiaulės mėsoje (kaspinuočio lervos)“, 2. „spuogai, inkštirai“ < *u̯irH-a- < pide. *u̯ṛH-o-, plg. lot. uarus, -ī m. „spuogas ant veido,
karpa“.
liet. -viras, ãtviras, prãviras < *u̯irH-a- < pide. *u̯ṛH-o-, plg. lat.
virât (§ 3.2.3.1). EL: vérti (§ 3.6.3.1).
liet. žãlas „tamsiai rausvos spalvos (apie bulių, karvę)“ < *žalHa- < pide. *ǵholh3-o-. EL žélti „(apie augalus) dygti, žaliuoti, augti“ (§ 3.6.3.3).
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3.2.3. H prieš priesagą ‑ah2- < -eh23.2.3.1. Iteratyviniai kilóti tipo veiksmažodžiai
Šiems veiksmažodžiams būdinga priesaga liet. -o- < *ā < *-ah2- <
*-eh2- ir nykstamojo laipsnio šaknis, plg.:
lit. kilóti „kilnoti, atidarinėti (vartus), žadinti iš miego, kelti
valtimi“, refl. kilótis „keltis iš vienos vietos į kitą“ < pb. *kil-ā- <
pide. *kḷH-eh2-. Šaknis *kelH-. NL-C: kìlti (§ 3.6.4.3), EL: kélti
(§ 3.6.3.3).
liet. minótis „grumtis, imtis, galynėtis“ < *min-ā- < pide.
*mṇH-eh2-. Šaknis *menH-, plg. umbr. menes „ateisi“. NL-C: mìnti
(§ 3.6.4.7), plg. bžsl. mĭnǫ, męti „minti“, rus. mnu, mjatь „minti
(linus, molį, žolę)“. Trūksta EL, OL formų.
liet. pilóti „pyloti (smėlį), pilstinėti“< *pil-ā- < pide. *pḷh1-eh2-.
Šaknis *pleh1‑, plg. gr. πλῆτο „prisipildė“. NL-C: pìlti (§ 3.6.4.3), OL-V: am͂ palas, príepalas, ùžpalas (§ 3.2.2). Trūksta EL ir OL-C formų.
liet. pinóti „pinti antra (karnų ar pan.) eile vyžos padą“ < pb.
*pin-ā- < pide. *(s)pṇh₁-eh2-. Šaknis *(s)penh1-. NL-C: pìnti
(§ 3.6.4.7), NL-V: pinù (§ 3.2.1.1), OL: pánta, pántas.
liet. simóti, iš- „semti (vandenį)“ < *sim-ā- < pide. *sṃH-eh2(plg. daiktavardį gr. ἄμη, ἅμη „kibiras“ iš *hamā < *samH-ah2- <
*sṃH-eh2-). Šaknis *semH-. Trūksta NL-C formos. EL-C: sémti
(§ 3.6.3.5), EL-V: semù (§ 3.2.1.1), OL-C: sámstyti, OL-V: nusamaĩ,
pãsama.
liet. tviróti, iš- „išlaikyti“ < pb. *tu̯ir-ā- < pide. *tu̯ṛH-eh2-.
Šaknis *tu̯erH-. NL-C: tvìrtas (§ 3.6.4.1). EL-C: tvérti (§ 3.6.3.1). Šalia šios formos naujesnė tvýroti „laikytis, tverti“ su pailgintuoju NL
(plg. tipą stýroti ⇐ stìrti).
lat. virât „atidarinėti ir uždarinėti“, psl. *vĭrati: rus. verátь
„(į)kišti, įdėti“, lenk. uwierać sen. „pilnai neužsidaryti, likti praviram“, zwierać „uždaryti, sujungti“, < pbsl. *u̯ir-ā- < pide. *u̯ṛH-eh2-, plg. -viras (§ 3.2.2). EL-C: vérti (§ 3.6.3.1).
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liet. žinóti < *žin-ā- < pide. *ǵṇh3-eh2-. NL-C: pažìnti. Šaknis
*ǵneh3-, plg. gr. ἔγνων aor. „pažinau“, lot. gnōuī „žinau“, sbžsl.
znaxŭ 3 sg. „žinojo, pažinojo“. EL atspindys: lat. znuõts „žentas“ ::
gr. γνωτός „žinomas, žymus, pažįstamas“ (§ 3.3.1.3).
Laringalui išnykstant dėl jo pozicijos, [iR.HV] formą keičia [i.RV]
forma. Nuo to momento nelieka skirtumo tarp seṭ ir aniṭ šaknų.

3.2.3.2. o laipsnio iteratyvai
liet. panóti, api- „apvynioti, įvynioti“ < *pan-ā- < pide. *(s)ponh1-eh2-. Šaknis *(s)penh1-, žr. anksčiau pinóti.

3.2.3.3. Priesagos -ah2- < -eh2- daiktavardžiai
lat. mala „kraštas, krantas, siena su plotu, kurį ji aptveria, riboja,
apylinkė, vietovė, šalis“, mūsu malā „mūsų apylinkėse, krašte“, pie
malas likt „palikti nuošalyje“, cps. jũrmala „jūros krantas“ (plg.
liet. jū́ra), mežmala „miško pakraštys, pamiškė“ (plg. liet. mẽdžias).
Lietuvių kalboje yra žinomi tik tokie sudurtiniai žodžiai kaip
lýgmalas, ‑a „pripildytas lygiai su kraštais, pilnas iki (indo) kraštų,
sklidinas, pripildytas tiek, kad išsipila arba išsibarsto“, skarmalaĩ
m. pl. „skudurai“. Šis žodis yra OL darinys pide. *molh3-eh2- iš
šaknies *melh3- „išsikišti, kyšoti; pasirodyti, ateiti“, plg., viena
vertus, gr. προμολή „įėjimas, kalno papėdė, upės žiotys“, antra
vertus, gr. βλώσκω „nueiti, ateiti“ < *mlōskō < pide. *mḷh3-sḱe(etimologinė reikšmė – „pasirodo kam nors“, aor. ἔμολον), taip pat
slovėn. moléti „kyšoti, išsikišti už ko nors ribų“, srbkr. izmoliti
„pasirodyti, atsirasti“ ⇐ pide. *molh3-ei̯e-, slovėn. pomȍl, -óla m.
„kažkas kyšančio, išsikišančio“, pomóli pl. „balkonas“, alb. mal
„kalnas“, vair. mell „kalva“.
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liet. -tvara: aptvarà, sántvara, žr. aukščiau § 3.2.3.1.
liet. -vama: ìšvamos f. pl. < pide. *u̯omh1-eh2-. EL: vémti
(§ 3.6.3.5). T. p. plg. gr. ἔμετος m. „vėmimas“ < pide. *u̯emh1-eto-.
NL vìmdyti (§ 3.6.4.5).
liet. žùgara tarm. „garnys, Ardea“ (žodis randamas, pvz., SzD1),
išnykus u̯ kilo iš *žùu̯gara, o ši forma savo ruožtu dėl i sinkopės – iš
*žùvi-gara. Sudurtinis žodis, sudarytas iš žuvìs ir n. agt. -gara iš
gérti. Rekonstrukcija: *gu̯orh3-eh2-. Etimologinė reikšmė – „ėdantis
žuvis“. Paralelė s.v. ‑garas, prãgaras (§ 3.2.2).
liet. šarà „skubėjimas; daužimas (vėjo, lietaus); nelaimė, bėda,
vargas“ < *ḱorh2-eh2-. EL šérti „mušti, kirsti, daužyti“ (§ 3.6.3.1).
Taip pat žr. šãras (§ 3.2.2).

3.2.4. H prieš i
liet. dalìs f. „dalis; palikimas; laimė ar nelaimė, likimas, lemtis“ <
pide. *dolh₁-i- „nupjautas ko nors gabalas, atskirta dalis“, plg. sind.
dalí- „riekė“. Vb. denom. dalijù, -ijaũ, dalýti, t. y. „skirstyti į dalis“.
Šaknis *delh₁- „tašyti“, plg. liet. delù, tarm. prs. iš dìlti „trintis,
mažėti, dėvėtis, nykti, dingti; menkėti, silpti“; lot. dolō, ‑āre „tašyti, apdoroti, nugludinti“ < pide. *delh₁-i̯e- (vedinys dolābra „geležinis įrankis, skirtas daužyti ir skaidyti, kirtiklio rūšis“.
liet. pilìs f. < pide. *pḷh₁-i- „pylimas sutvirtinimui“, iš vb. pilù,
pìlti, plg. ved. pur- / pū́r f. „siena iš akmenų, sujungtų moliu, apkasas, pylimas“, acc. sg. púram, loc. pl. pūrṣú; NL-V purú- „gausus,
dažnas“ < *pḷh₁-ú-. — NL-C pìlnas < pide. *pḷh₁-nó- (§ 3.6.4.3).
— OL: gr. πόλις, -εος f. „miestas“ < pide. *pólh₁-i-.
Ne visai aiškus pavyzdys:
liet. girià galėjo pakeisti senesnę formą *girì f. < pide. *gu̯ṛH-í-h2. Plg. pačià (tarm.) ⇐ patì „žmona, sutuoktinė“ < pide. *potih2,
neptė͂ „anūkė“ ⇐ *neptī < pide. *neptih2 (ved. naptī́).
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3.2.5. H prieš u
liet. platùs < pide. *plóth2-u-. OL vedinys iš šaknies *pleth2- „plėsti, tiesti“, žr. rekonstruojamą pliet. formą *pletù (§ 3.2.1.1), plg.
ved. EL práthate „išsiplečia“ OL paprā́tha pf. 3 sg. „išplėtė, ištiesė“
< *pe-plóth2-e (pailgėjimas pagal Brugmanno dėsnį). — Kitose kalbose -u- kamieno būdvardis turi NL, plg. gr. πλατύς „platus, plokščias“, ved. pṛthú- „platus, erdvus, ilgas, gausus, didelis“ < pide.
*pḷth2-ú- (§ 1.6.1). Dėl tokio pobūdžio tęsinių pasiskirstymo manytina, kad pide. būdvardis turėjo apofoninę paradigmą *plóth2‑u‑s
(nom. sg.) :: *pḷth2-éu̯-s (gen. sg.). Tuomet tenka konstatuoti alternanto liet. *pilt- (gen. sg. *pilčiaũs) išnykimą.
liet. sùsti „džiūti“ (sūstù, susaũ) < pide. *sh2us-. EL *seh2usos,
plg. liet. saũsas (§ 3.4.2.1.2).
sbžsl. tĭnŭkŭ „plonas“ < *tinuka-, priesagos -kа- vedinys iš pbsl.
*tinu- < pide. *tṇh2-ú-, plg. ved. tanú- „plonas“, gr. τανυ° „t. p.“
(trūksta liet. *tinùs). EL: tę́vas (§ 3.6.3.7).

3.3. Laringalas tarp balsio ir priebalsio
Laringalo /H/, ėjusio pozicijoje tarp balsio ir priebalsio, išnykimas
sukėlė kompensacinį gretimo balsinio segmento pailgėjimą (prieš
tai pasikeitė /h2/ ir /h3/ aplinkoje ėjusio balsio /e/ tembras):
1. /eh₁C/ > [eh₁C] > /ēC/, žr. liet. dé̇ti,
2. /eh₂C/ > [ah2C] > /āC/, žr. liet. stóti,
3. /eh₃C/ > [oh3C] > /ōC/, žr. liet. dúoti.
Žemiau pateikti pavyzdžiai rodo antrinį visų iš prokalbės paveldėtose morfemose randamų ilgųjų balsių (taip pat ir uo) pobūdį.
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3.3.1. Pozicija po e
3.3.1.1. Pozicija eh₁C
sbžsl. běda „vargas, skurdas, bėda, nepriteklius, kančia, bloga lemtis“, rbžsl. dar ir „pavojus, prievarta, plakimas, mušimas“, rus. bedá,
bedý, bedú „nelaimė, sielvartas, nuliūdimas, vargas, nepasisekimas“
< pide. *bhеh1dh-еh2-. Iš šaknies *bhеh1dh „reikalauti, versti, atkakliai įkalbinėti, kankinti, kamuoti“, plg. ved. bā́dhate „reikalauja,
spaudžia, verčia, ragina, kankina“, jñubā́dh- „besiklaupiantis, puolantis ant kelių“. — N.B. Dėl liet. bėdà 4. kirč. (lat. bè̦da) kirčiavimo
galima įtarti, kad šis žodis yra skolinys iš slavų. Autentiškas lietuviškas atspindys turėtų būti *bė́da 1 kirč. (žr. taip pat liet. bódisi,
§ 3.3.2.1).
liet. bėdà žr. běda.
rbžsl. blěju žr. blêt.
lat. blêt, -ju „baubti, mykti, riaumoti (apie gyvulius)“, rbžsl.
blěju, blějati „t. p.“ < pide. *bhleh₁, plg. lot. fleō, flēre „verkti“.
liet. brė́kšta (veiksmažodžio bré̇kšti, bré̇ško esamasis laikas). Įterpus k kilo iš *brė́šta, o ši forma – iš *brėž-sta, -sta tipo prezenso iš
šaknies, tęsiančios pide. *bhreh₁ǵ-, plg. ved. bhrā́jate 3 sg. „blizga,
spindi“ (aor. ábhrāt), av. brāzaiti 3 sg. „blizga“.
liet. brėž́ ti, -iu, -iau „raižyti, drėksti, braižyti“ < pide. *bhreh₁ǵh-.
OL brúožas „bruožas, linija, ypatybė“ (§ 3.3.2.1).
lat. dê̦ls žr. dêt.
lat. dêt, -ju „žįsti motinos krūtį“, < pide. *dhéh1-i̯e-, plg. ved.
dhārú- „žindanti krūtimi“, gr. θήσατο aor. 3 sg. „žindo“. Čia priklauso ir lat. dê̦ls „sūnus“ (*žindomas vaikas) < pide. *dhéh₁-lo-. O
antrojo laipsnio vedinys yra liet. dėlė̃ „siurbėlė“, lat. dêle „t. p.“ (iš
neošaknies dēl-).
liet. dė´ti, -ju, -jau, lat. dêt, -ju „dėti kiaušinius“, sbžsl. děti, dějǫ
„dėti, dėti kiaušinius“ < *dhē- < pide. *dheh₁-, plg. gr. τίθημι
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„dedu“, 1 pl. τίθεμεν, aor. ἔθηκε, 1 pl. ἔθεμεν, ved. dádhāti, 3 pl.
dádhati, aor. ádhāt. OL: *dhoh1-mo- (§ 1.7.2.1).
liet. gė́da, -os, spr. gīdan „Schande“ (su reguliariu pakitimu *ē
> ī). Giminiškas psl. *žada < *gēda „pasibjaurėjimas“, plg. slenk.
żadny „bjaurus, šlykštus“, żadać się „bjaurėtis, šlykštėtis“, < pbsl.
*gēd- < pide. *gu̯eh₁dh-. Taip pat plg. sva. quāt, vok. Kot „išmatos“,
vangl. cwēd „piktas, atstumiantis“, plg. OL žodyje sl. gaditi
(§ 3.3.2.1).
liet. jėgà, -õs 4 kirč.: vietoj *jė́ga, -os 1 kirč., plg. lat. jẽ̦ga „fizinė jėga, protas, išmintis“. Iš *i̯ēgā- < pide. *і̯éh₁gu̯-еh2-, plg. gr. ἥβη
(be kita ko) „jėga, jaunatviška stiprybė, jaunatvės amžius“, dor. ἥβα
„t. p.“ < *i̯ēgu̯ā. Priegaidės nebuvimas paaiškinamas sulyginimu su
vb. pajėgiù, pàjėgiau, pajė̃gti „turėti jėgų, sugebėti, galėti“ (postvb.
pajėgà, -õs „galia, stiprumas“), denom. vedinys iš *jė́ga.
liet. lė́nas „ramus, lėtas, flegmatiškas, tingus, silpnas“, lat. lē̦ns
„ramus, sutramdytas“, sbžsl. lěnŭ „tingus“ < pide. *léh₁-no-. Su kita
priesaga liet. lė̃tas „tylus, ramus, nuolankus“, vietoj *lė́tas, plg. lat.
lẽ̦ts „lengvas, lengvabūdiškas; pigus“ < pide. *léh1-to-, plg. sbžsl.
lětĭ f. „leidimas“, lot. lētuт n. „mirtis“.
lat. lē̦ns žr. lé̇nas.
sbžsl. lěnŭ žr. lé̇nas.
liet. lė̃tas žr. lé̇nas.
lat. lẽ̦ts žr. lé̇nas.
lat. lẽzêt „lėtai, pamažu eiti, sėlinti“, lẽžât „vilktis“, lẽžâtiês „leistis nuo kalno rogutėmis“, spr. līse „šliaužia“ (*lēz-) iš pbsl. *lēž- <
pide. *leh₁ǵh- „lipti“, plg. bžsl. lězǫ, lěsti „lipti, kopti į kalną“. OL
*lōž- : lat. luõžât < *lōž- i̯ā šalia sbžsl. laziti „landžioti“ < *lōž-ī.
liet. mė´nuo, gen. sg. mé̇nesio 1. „mėnulis“, 2. „(laiko tarpas)
mėnuo“, plg. lat. mẽness, -ss m. „mėnulis“ šalia mẽnesis, -ša „mėnuo“.
Likusios atematinės formos sliet. linksniavimo paradigmoje: gen.
sg. mėneses, gen. pl. mėnesų. Giminiškų kalbų formos, pvz., lot.
mēnsis, gen. pl. mēnsum, gr. jon. μείς < *mēns, dor. μής < *mēns,
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gen. sg. μηνός < *mēns-os, ved. mās-, gen. sg. māsáḥ verčia manyti, kad šaknies ilgumas atsirado dėl kompensacinio pailgėjimo, išnykus laringalui. Atsižvelgiant į galimą „mėnulio“ pavadinimo ir
šaknies *meh1- „matuoti“ ryšį (plg. lot. mētior, mētīrī „matuoti, išmatuoti, nustatyti dydį, vertinti“ – vb. denom. iš *mēti- < *meh1-ti- „matavimas“, gr. μῆτις, μήτιος f. „sumanumas, išmintingumas;
ketinimas, planas“, ved. ámāsi „išmatavau“, mímīte 3 sg. „matuoja,
priskiria dalį“), laringalas identifikuojamas kaip h1, o pirminė šaknis
atkuriama kaip *meh1-n- + priesaga *-es-/-os-: sg. nom. *meh1n-ōs-ø, acc. *meh1n-es-ṃ, gen. *meh1n-s-os. Tai verčia daryti prielaidą, kad lietuvių kalbos -es- tipo šaknis atsirado iš apibendrinto acc.
sg. formos kamieno.
sbžsl. měra „μέτρον, matas“, srbkr. mjȅra < *mē-rā- < pide.
*meh1-reh2-, iš šaknies *meh1- „(at, iš)matuoti“ (žr. aukščiau
mė´nuo).
bžsl. lězǫ žr. le͂zêt.
liet. plė́šti, -iu, -iau „draskyti, lupti, traukti su jėga, pešti; arti
naują lauką“, lat. plêst, plêšu < pide. *pleh₁ḱ-, plg. snord. flá, sangl.
flēan „lupti kailį“.
liet. rė́žti, -iu, -iau „pjaustyti, kapoti, pjauti“ < pbsl. *rēž- <
pide. *u̯reh₁ǵ-, plg. gr. ἔρρηξα aor. „sulaužiau, suplėšiau“ (NL prs.
ῥή́́γνυμι, OL pf. ἔρρωγε), sbžsl. rězati, rěžǫ „pjauti“. OL: liet. rúožas
„dryžis, juosta, juostos formos žemės sklypas“ (§ 3.3.2.1).
liet. sė´lenos žr. sé̇ti.
liet. sė´menys žr. sé̇ti.
sbžsl. sěrŭ žr. šé̇mas.
liet. sė́ti, -ju, -jau, lat. sẽt, -ju „t. p.“, sbžsl. sěti, sějǫ „t. p.“ <
pbsl. *sēi e̯ - – -i e̯ -/-i o̯ - esamasis laikas iš aor. *sē- (sbžsl. vŭsě „užsėjo, apsėjo“) < pide. *seh₁-C, plg. lot. sē-uī (pf. nuo serō „sėju, sodinu“ < *sis-e- < *si‑sh1‑e‑), got. saian „sėti“. — Vediniai: 1. sé̇menys,nų m. pl. „linų sėklos“. Kartu su sbžsl. sěmę, gen. pl. sěmenŭ
„sėmenys, sėkla“ atspindi pbsl. *sē-men- < pide. *seh1-men-, plg.
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lot. sēmen, -inis n. „sėkla, sodinukas, daigas; kamienas, giminė“, sva.
sāmo „sėkla“, got. manasēþs „žmonija“, pažodžiui „žmogaus sėkla“.
— 2. sé̇lenos f. pl. „grūdų kiautų, lukštų miltai, gaunami pikliuojant“, variantas sé̇lynos „t. p.“ (SD ir kitur). Tai priesagos -en- arba
‑yn- dariniai iš neišlikusio pirminio būdvardžio su priesaga -l-, pvz.,
*sē-la- „pasėtas, išsijotas“ < pide. *seh₁-lo-21. Darybinė paralelė:
mé̇lenas (žem.) šalia mé̇lynas – iš tos pačios reikšmės kamieno
mé̇las.
sbžsl. sěti žr. sé̇ti.
liet. spė́ti, -ju, -jau „turėti laisvo laiko, spėti; atspėti, įminti“, lat.
spẽt, ‑ju :: sl. spěti, -jǫ „spėti, sulaukti sėkmės“, < pide. *sp(h)éh₁-,
plg. ved. sphā́yate 3 sg. „didėja, storėja“ (NL sphirá- „storas“), het.
ispāi „prisivalgo iki soties“.
liet. šė́mas „pilkas, pelenų spalvos, melsvas“ (vedinys lat. sẽ̦mala
„(paukštis) pempė“) < pbsl. *ši̯ē-ma- < pide. *ḱi̯eh₁-mo-, plg. ved.
śyāmá- „juodas, tamsios spalvos“, av. sāma-„juodas“. — Su kita
priesaga: sbžsl. sěrŭ „pilkas“, rus. séryj, sček. šerý, lenk. szary, <
pbsl. *ši̯ē-ra- < pide. *ḱi̯eh₁-ro-. NL šývas, sbžsl. sinŭ (§ 3.3.3.1).
sbžsl. věra „πίστις, tikėjimas, religija“, srbkr. vjȅra, vȅra, slovėn.
véra, rus. véra, lenk. wiara, ček. víra < psl. *věra „įsitikinimas, kad
kažkas yra tiesa“ < pide. *u̯éh1-reh2-. Darybos klausimu žr. aukščiau měra. Formos požiūriu věra atitinka žodį sva. wāra „tiesa, ištikimybė sąjungoje, gynyba“. Atsirado sudaiktavardėjus būdvardžio
*u̯éh1-ro- moteriškosios giminės formai, plg. lot. uērus „tikras“, sva.
wār, vok. wahr „t. p.“, sair. fír „t. p.“
liet. vė́ti, -ja, -jo sen. „(vėjui) pūsti“ < pide. *h2u̯eh₁-, plg. ved.
vā́ti 3 sg. „pučia“, gr. ἄησι „t. p.“ (*au̯ēti), sva. wā(h)en „pūsti“
(NL-V: het. huu̯ant- „vėjas“ < *HuH-ant- < pide. *h2uh1-(e)nt§ 3.4.3.2). Su šiomis formomis taip pat susijęs daiktavardis vé̇jas
kaip vedinys iš prs. vé̇ja „pučia“.
21
Latviškas atitikmuo sẽ̦nalas „grūdų kiautai, lukštai“ tokią formą turi dėl metatezės l-n
> n-l pirminėje formoje *sēlanas. Plg. īnals < īlans „yla“ ir latž. ĩlęns „yla“, liet. ýla.
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Abejotini pavyzdžiai:
bžsl. drěmati, drěmlju „snausti“, srbkr. drijèmati, ukr. drimáty.
Šaknies ilgumas, kontrastuojantis su aniṭ tipo atspindžiu lot. dormiō,
-īre „miegoti“ (*dṛm-i̯e- iš *drem-), paaiškinamas prielaida, kad slavų kalbose susikryžiavo dvi tos pačios reikšmės šaknys: pide. *dremir *dreh1-, plg. ved. drā́ti 3 sg. „miega“, -drāṇá- „miegantis“. Formų
*dr-em- :: *dr-eh1- santykį galima palyginti su formų pide. *dr-em:: *dr-eh2- (gr. ἔδραμον :: ved. drā́tu) arba pide. *gu̯-em- :: *gu̯-eh2(liet. gemù :: góti) santykiu.
sbžsl. sŭměti, sŭmějǫ „τολμᾶν, drįsti, turėti drąsos, būti drąsiam“,
srbkr. smjȅti, smȉjēm, rus. smetь, sméju, ček. smět, smím, lenk. śmieć,
śmiem. Pagal vieną iš etimologijų, šis žodis yra sudurtinis žodis iš
prvb. sŭ „gerai“ (plg. psl. *sŭ-mĭrtĭ „gera mirtis“) ir šaknies *mě„matuoti, išmatuoti“ (plg. aukščiau sbžsl. měra „matas“). Pide.
transpozicija *h1su-meh1-. Etimologinė reikšmė – „gerai matuoti,
vertinti“ > „drįsti, ryžtis kai kam“ > „(iš)drįsti“.
liet. šė́kas „tik ką nupjauta žolė“, lat. sêks arba sêka „tik ką nupjauta žolė, dobilai, vikis gyvuliams šerti“. Pide. *ḱeh1-ko-? Plg.
sind. śākam n. „valgoma žolė, daržovė, prieskonis“, sisl. hā „atolas“,
het. kikla- „žalumynas, daržovė“.
N.B. Spr. žodis schokis EŽ „žolė“ lieka neaiškus dėl ‹sch› vietoj
‹s› bei vokalizmo <o>.
Būseną reiškiančių veiksmažodžių priesaga pide. *-eh₁- > pbsl.
-ē-:
liet. -ė́ti, pvz., sėdé̇ti, gulé̇ti, mérdėti „gulėti mirties patale, kovoti su mirtimi“:: sbžsl. -ěti, pvz., sěděti „sėdėti“, viděti „matyti“, plg.
lot. manēre „likti, pasilikti, išlikti“.
N.В. 1: Labai retai baltų-slavų kalbose randame pirminį balsį ē,
nesietiną su -h1C kontekstu, plg.:
liet. bė́gu, bé̇gau, bé̇gti, lat. bê̦gu, bêgt „t. p.“, psl. *běgǫ, *běgti,
srus. běgu, běči „bėgti“, ukr. bihú, bíčy ⇐ pbsl. *bēgmi < pide.
*bhēgu̯-mi. Šaknis *bhegu̯-, plg. gr. φέβομαι „bėgti, greitai trauktis iš
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baimės, sprukti“, OL φοβέω caus. „priversti bėgti, sprukti, išgąsdinti, išbaidyti, atbaidyti; kuo nors grasinti“ < pide. *bhogu̯-éi̯e-. Baltų
kalbos sukuria iš pailgintojo laipsnio *bēg- apofoninį vedinį *bōg-,
taip atsirado lat. buôdzinât „priversti bėgti, paslėpti“ < *buog-in-,
buôkstîtiês „klaidžioti, klajoti, valkiotis, bastytis“< *bōg-stī-.
liet. ė́du, sen. é̇mi (*ēd-mi), é̇džiau, é̇sti „valgyti, ėsti“ ⇐ pbsl.
*ēd-mi < pide. *h1ēd-mi, plg., viena vertus, lat. êst, prs. ē̦du arba
ē̦mu, prt. ēdu „valgyti, ėsti, ryti“, spr. īst arba istwei „valgyti“, īdeiti
arba idaiti ipv. „valgykite!“, kita vertus, sbžsl. jamĭ, jasi, jastŭ, 3 pl.
jadętŭ, inf. jasti „valgyti“, cps. sŭněsti „suvalgyti, valgyti“. Šaknis
*h1ed-, plg. ved. átti, adánti, het. ēdmi, adanzi, gr. ἔδμεναι, lot. edō,
es, est (pf. ēdī), got. itan (pf. et).
Šie du atvejai paaiškinami morfonologinėmis aplinkybėmis, būtent tuo, kad pailginimas e ⇒ ē buvo naudojamas kaip tam tikro
atematinio prezenso tipo požymis; toks darinys literatūroje vadinamas Nartenpräsens (šios formos atradėjos Johannos Narten (1968)
vardu). Plg. tipą ved. stáuti „giria“ < *stēu̯ti, šaknis *steu̯-; ved.
tā́ṣṭi „tašo, kuria, ruošia“ < *tētḱti, šaknis *tetḱ-.
N.B. 2. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių:
h
*ǵ eh1- „palikti“ (ved. jáhāti, gr. χῆρος, lot. hērēs), *Hi̯eh1- „mėtyti,
svaidyti“ (het. pi-yezzi, gr. ἵημι), *h1еh1s- „sėdėti“ (het. ēsa, ved.
ā́ste, gr. ἧσται), *kleh1- „šaukti, kviesti“ (gr. καλέω, lot. calō, -āre),
*u̯reh1- „rasti“ (gr. εὕρηκα, arm. gerem). — Trūksta liet. EL *šlē-C
< *ḱleh1- greta NL šil̃tas (§ 3.6.4.3).

3.3.1.2. Pozicija eh2C
rbžsl. baju, bajati „pasakoti“, srbkr. bȁjȇm, bȁjati „užkalbėti (ligą),
burti, kerėti“, slovėn. bájati „plepėti, pasakoti; sakyti burtus, kerėti“, rus. bájatь „sakyti, plepėti, pasakoti“, sček. baju, báti „pasakoti, sekti pasaką, meluoti“, lenk. bajać „t. p.“ Psl. prs. *ba-jǫ iš šak
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nies *bā- < pide. *bheh2- „sakyti“, plg. lot. for, fārī, fātus „sakyti,
plepėti; spėti, pranašauti, burti; apdainuoti“, gr. φημί „sakau“ :: NL
φαμέν „sakome“, ved. bhánati 3 sg. „sako“. Trūksta atspindžio baltų kalbose.
lat. bãls „išbalęs“ < pb. *bāla- < pide. *bhéh2-lo- „baluojantis,
spindintis“, plg. ved. bhā́ti 3 sg. „spindi, žiba“ < pide. *bhéh2-ti.
Liet. atitikmuo *bālas yra paliudytas netiesiogiai formomis vb. denom. bálsta, bãlo, bálti ir vediniu báltas.
liet. *bóžė žr. búožė (žr. N.В.(1)).
lat. brãzt žr. bróžti.
liet. broterė̃lis „broliukas“ (lat. brātarītis „t. p.“), bróterautis „giminiuotis“, broterỹstė „brolybė“ – vediniai iš šaknies pb. *brā́ter- <
pide. *bhréh2-ter-, plg. sind. bhrā́tar-„brolis“, lot. frāter, got. brōþar,
air. bráthir „t. p.“ bei gr. φράτηρ, jon. φρήτηρ, ‑τερος, taip pat φράτωρ,
‑τορος „brolijos – vadinamosios fratrijos – narys“ (pl. „tos pačios
giminės nariai“), srbkr. brȁt, sbžsl. bratrŭ šalia bratŭ „brolis“. Forma
brólis, lat. brãlis m. „brolis“ yra vedinys iš kamieno *brā-. Šis kamienas atsirado iš *brāter- kaip vadinamojo hipokoristinio sutrumpėjimo padarinys.
liet. bróžti, -iu, -iau „vilkti (kojas)“, lat. brãzt, brãžu, brãzu (var.
brâzt) intr. „siusti, dūkti, triukšmauti; greitai važiuoti, bėgti, trinti“,
trans. „judinti, stumti, mėtyti, kirpti, kirsti“ < pb. *brāž- < pide.
*bhreh2ǵ- „smogti“, plg. vedinį lat. brāzêtiês „gausti, ošti, ūžti (apie
medžius)“, brâze „didelė spūstis“, brâziens „ūžimas, trenksmas, traškėjimas, dundėjimas; papeikimas, pabarimas“, brāzma „jėga, smarkumas; vėjo gūsis; spūstis, kamšatis“.
lat. dãstît žr. *dóti.
liet. dóklas žr. *dóti.
liet. *dóti, -ju, -jau „dalinti“: dótilas DP «dodatek, podatek», SzD
«datek» – priesagos ‑la- darinys iš sb. *dā́tis < pide. *déh2-ti- „dalia,
priskirta dalis“ (kitokios sandaros yra lat. dãtali m. pl. „dovanos“).
Plg. žemiau sótis, vótis. — Čia gali priklausyti ir liet. dóklas „didelė
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apvali pintinė pašarui nešti“ < pliet. *dākla- < pide. *deh2-tlo-.
— Lat. dãstît „lengvabūdiškai dalyti, iššvaistyti“ < plat. *dā-stī-.
Prie šios formos dar var. dãkstît su įterptu k. Šaknis *deh2- „dalinti,
padalyti“, plg. ved. áva adāt 3 sg. „atskyrė“.
lat. gãju žr. góti.
lat. gâzt žr. góžti.
liet. glódžiu, glósti „lyginti, glostyti“ < pide. *ghleh2dh-. OL:
glúodas (§ 3.3.2.2), plg. NL (1) vva. glat „blizgantis, lygus, slidus“,
vvž. glat „lygus“, sisl. glaðr „blizgantis, linksmas“, angl. glad „patenkintas“ < pide. *ghḷh2dh-ó-, (2) lot. glaber „lygus, beplaukis, plikas, neapžėlęs“, glabrum „plika, neapaugusi, akmeninga apylinkė“
< pide. *ghḷh2dh-ró- (atitinkama NL forma duotų lietuviškus atspindžius †gìldas arba †gìldras).
liet. góti, -ju, -jau „greitai eiti“, lat. gãju prt. „ėjau“ (supletyvinė
prt. forma prie iet) < pb. *gā-C < pide. *gu̯eh2-„pastatyti pėdą,
žengti žingsnį, žingsniuoti“, plg. ved. ágāt aor. 3 sg. „nuėjo“ < pide.
*é-gu̯eh2-t, gātú m. „ėjimas, kelias, takas“.
liet. góžti, -iu, -iau „(nu)versti, (iš)versti, (ap)versti; pilti, lieti,
(apie lietų) lyti kaip iš kibiro; karščiuotis, greitai dirbti; greitai ir
nevikriai eiti“, lat. gâzt, gâžu, gâzu „lieti, įpilti; „(nu)versti (medį),
išmėtyti (mėšlą), nušienauti (pievą), nupjauti (javus)“, intr. „smarkiai lyti (apie lietų)“, iter.-caus. gâzît „sverti į šoną, siūbuoti“, plg.
liet. gožytis ant darbo (priegaidė nepaliudyta) „degti noru dirbti“.
Vardažodžiai: lat. gâza, gâze „nuožulnuma; nuotėkis, krioklys; skardis“, gâziens „liūtis; smūgis“, gâzma „liūtis; nuožulnuma, šlaitas“,
gâzums (viena iš reikšmių) „kelmų rovimas“, gâžamais „kelmas; lazda“ (pagal prs. gâžu). Liet.-lat. *gāž- yra giminiškas slavų gaz-, plg.
srbkr. gȁziti, -im „eiti minkštu, skystu paviršiumi; bristi per balą,
sniegą, vandenį, žolę; traiškyti, trinti (vynuoges, slyvas); mindžioti,
trypti, naikinti, laužyti“, slovėn. gáziti, ‑im „bristi, trypti, mindžioti“,
rbžsl. izgaziti, -gažu „sunaikinti“. Atsižvelgus į sind. gā́hate „įeiti,
įsiskverbti, įsigilinti, įlipti į vandenį ir pradėti bristi“, šiuo atveju
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galima postuluoti, viena vertus, pbsl. *gāž- kaip pide. EL *g(u̯)eh2ǵhatspindį, antra vertus, pbsl. *gāž-ī-, psl. *gaz-i- kaip pide. OL
*g(u̯)oh2ǵh-ei̯e- atspindį (plg. § 3.3.2.2).
sbžsl. jadǫ žr. jóti.
lat. jât žr. jóti.
liet. jóks žr. tóks.
liet. jóti, -ju, -jau, lat. jât, -ju < pb. *i̯ā-C iš pide. *h₁i̯-eh2-C.
NL vedinys iš šaknies *h₁ei̯-, liet. eĩti (paralelė: róti), plg. ved. yā́ti
3 sg. „eina, keliauja, joja“, av. yāti 3 sg. „eina“, sair. áth „brasta,
perėjimas“< *i̯eh2-to-. — Slavų kalbose yra prs. sbžsl. jadǫ „joti arkliu, važiuoti (vežimu)“ iš *i̯ā-de- < *h1i̯eh2-dhe- (inf. jaxati).
Jo atitikmuo yra liet. kamienas jóda-, kurį randame formoje
participium contemporale jóda-mas (plg. sbžsl. idǫ „einu“ :: liet.
eĩda-mas).
lat. kãmêt žr. kãrs.
lat. kãrs „ištroškęs (ko), smalsus“ < pb. *kā-ra- < pide. *kéh2-ro-, plg. lot. cārus „brangus, mielas, vertingas“, got. hōrs m. „svetimoteriautojas“ (⇒ vb. denom. kãrêtiês „ko nors užsinorėti, ko nors
norėti, trokšti“). — Lat. kãmêt „badauti“: vb. denom., pėdsakas nuo
sb. lat. *kãma- „apetitas, alkis“, kuris buvo ved. kā́mа- „noras, troškimas“ < pide. *kéh2-mo- atitikmuo.
lat. kãsêt žr. kósiu.
lat. klât žr. klóti.
liet. klóti, -ju, -jau, lat. klât, -ju < pb. *klā- iš pide. *kleh2-, plg.
sbžsl. kladǫ „dedu“ (antrinis inf. klasti < *klad-ti vietoj *klati), sva.
ladan. Slavų žodis kladǫ, darinys su prezenso formantu -d-, su liet.
klóju yra susijęs panašiu santykiu kaip slavų jadǫ – su liet. jóju.
Tačiau darinio klodýti „(pri)dengti“, klódinti „t. p.“ buvimas verčia kelti klausimą, ar nevertėtų čia postuluoti kauzatyvinio-iteratyvinio vedinio su ‑yti iš išnykusio prs. *klā-de- „kloju sau“ <
*kleh2-dhe- (plg. sbžsl. jadǫ < *h1i̯eh2-dhe- s.v. jóti). Plg. OL: klúonas
(§ 3.3.2.2).
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liet. knóti, -ju, -jau „lupti (žievę), draskyti, plėšti, atplėšti“ <
pb. *knā- iš *kneh2-, plg. gr. κνάω „kasyti, draskyti, grandyti“,
κνήθω „kasyti“, sva. nuoen „drožti, obliuoti, lyginti“. Refl. atsiknóti
„atsiskirti nuo visumos (apie duonos plutą, apie žievę, puspadį, apie
ką nors priklijuotą)“, prk. „numirti“.
liet. kóks žr. tóks.
liet. kósiu, kósėti atitinka lat. kãsẽju, kãsêt. SD kosiu «kaszlę»
šalia atematinio kosmi „t. p.“ Pb. leksema *kās- < pide. *ku̯eh2s- gali
būti onomatopėjinio pobūdžio, panašiai kaip ved. kā́s- f. „kosulys“,
acc. kā́sam, instr. kāsā́ (veiksmažodis kāsate „kosėja“ yra tik postvedinis). Labioveliarinį *ku̯ paliudija ir sangl. hwōsta „kosulys“.
sbžsl. kradǫ žr. krât.
lat. krâsns žr. krât.
lat. krât, krãju „rinkti, kaupti, taupyti“; liet. *króti, -ju, -jau kaip
pamatas vediniui krósnis, -ies f. 1. „krūva laukuose surinktų akmenų“, 2. „krosnis, pastatyta iš (didelių) lauko akmenų, statoma pirtyje arba javų džiovykloje“. Atitikmuo lat. krâsns, -s „krosnis“ (In
fliantuose „pirties krosnis“) motyvuotas veiksmažodžiu krât (žr.).
Liet.-lat. *krā- kilo iš pide. *kreh2- „kaupti, rinkti“, plg. sbžsl. ukradǫ,
ukrasti „pavogti“, < *kreh2-dhe-, etimologinė reikšmė – „atidėti kai
ką sau“ (?).
liet. krósnis žr. krât.
liet. *króti žr. krât.
sbžsl. lajǫ I žr. lóti.
sbžsl. lajǫ II, lajati „tykoti, laukti (pasaloje)“ < pide. *leh2-i̯e„pasislėpti“, plg. lot. lateō, -ēre „būti paslėptam, likti nepažintam“,
latens „paslėptas, paslaptingas“.
lat. lãpa žr. lópė.
lat. lãt žr. lóti.
liet. lópė, lat. lãpa „skala, balana, fakelas, žibintas, deglas“ tik
riausiai yra pide. *loh2p- o laipsnio atspindžiai (žr. § 3.3.2.2). Trūksta pirminio veiksmažodžio *lópti, *lópu, *lópau „šviesti, apšviesti“
< pide. *leh2p-.
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liet. lóti, -ju, -jau „loti, (apie žmones) šmeižti“, lat. lãt, -ju „keikti, plūsti“, sbžsl. lajǫ, lajati „smerkti, peikti, barti“ < pbsl. *lā-i̯e- <
pide. *leh2-i̯e-, plg. ved. rā́yati „loja“.
sbžsl. -majǫ žr. móti.
lat. mãt žr. móti.
liet. móti, -ju, -jau „linktelėti, mojuoti, duoti kokį ženklą“, lat.
mãt, -ju, psl. *majǫ, *majati, slovėn. májem, májati „judėti, daryti
judesį“, pomajati z glavo „purtyti galvą“, sbžsl. namajǫ, namajati
(očima) „linktelėti, duoti ženklą (akimis)“ < pbsl. *mā-i̯e-. Pide.
*meh2- „linktelėti, duoti ženklą (ranka, galva)“, plg. gr. μηνύω
„atidengti, atskleisti, pranešti, įskųsti, įduoti“ < *mā-nū-i̯ō ⇐
*ṃh2-nu-.
lat. nãsis žr. nósis.
liet. nóras < *nāra-. Tai sudaiktavardėjęs adi. vb. *nā-ra- <
pide. *neh2-ro- „kažko trokštantis, norintis“. Šaknis *neh2- kaip žodyje luv. nahhuwai- „rūpėti“ (het. nahzi 3 sg. „baiminasi“). Vb. noré̇ti
yra vardažodinės kilmės panašiai kaip storé̇ti ⇐ stóras (žr. toliau),
lat. kârêtiês, -ẽjuos refl. „kažko užsinorėti, kažko norėti“ nuo adi.
kãrs (žr. anksčiau).
liet. nósis, -ies f., lat. nãsis f. pl. „šnervės“ < pb. *nās-i- ⇐ pide.
*neh2‑s-, plg. lot. nāris, ‑is f. „nosies anga“, nārēs pl. „šnervės“, ved.
nā́sā du. „t. p.“
sbžsl. pasǫ, pasti „(gyvulius) ganyti, saugoti“ < *pā-s- < pide.
*peh2‑s‑. Šis žodis ir het. pahhasmi „saugau, sergiu ką“ yra dezideratyviniai dariniai iš šaknies *peh2-, plg. ved. pā́ti 3 sg. „saugo,
sergi, žiūri“. — N.B. Lot. pāscō „ganyti, auginti, maitinti, penėti“
gali turėti antrinį ilgumą vietoj *păscō (< NL *ph2-sḱe-), plg. pf.
pāuī.
liet. patógus žr. togti.
lat. plâns žr. plóti.
lat. plãt žr. plóti.
liet. plónas žr. plóti.
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liet. plóti, -ju, -jau „pliauškinti delnais, ploninti“, lat. plãt, -ju
„platinti, daryti ploną“ < pb. *plā- < pide. *pleh2- „mušti, daužyti“. — Vedinys liet. plónas „siauro skersmens (apie medžiagą), aukštas (apie balsą)“, lat. plâns „plokščias, lygus“ < pb. *plāna- < pide.
*pléh2-no-. Nykstamojo laipsnio darinio lot. plānus „lygus, plokščias“ < *pḷh2-nó- egzistavimas leidžia daryti prielaidą, kad šio žodžio lietuvišką atitikmenį †pìlnas pakeitė žodis plónas, kad būtų
išvengta homoniminio konflikto su žodžiu pìlnas „pilnas, pripildytas“ < *pḷh1-nó-.
lat. rãtiês „ginčytis, bartis“ < pbsl. *rā- < pide. *reh2-, plg. rus.
ráju, rájatь „triukšmauti“. OL bžsl. rarŭ „triukšmas, riksmas, klegesys“ < *roh2-ro- (§ 3.3.2.2).
liet. róti, -ju, -jau „spėti, suskubti“: Aš tau neróju, t. y. aš nesuskumbu, tu greitesnis. Aš neróju tau griebt rugių, nekirsk tep greitai
(LKŽ), taip pat „suspėti laiku atlikti lauko darbus“, plg. lat. rãt, rãju
„rauti kelmus; vokti javus arba šieną“. Šie žodžiai atspindi pide.
vedinį *h3r‑eh2- > *HraH- > pb. *rā- iš šaknies *h3er- „judėti“, plg.
gr. ὦρτο 3 sg. „atsistojo, iškeliavo“, NL ved. íyarti 3 sg. „judina“,
lot. orior „atsistoti, kilti, prasidėti“ (dėl priesagos *-eh2- darinių iš
NL šaknies plg. taip pat liet. jóti, lat. slāt).
lat. sâkt žr. šókti.
lat. sā̀ls, -s f. m. „druska“ < pb. *sāl-, acc. sg. *sāl-in < pide.
*seh2l-. Šalia šio žodžio liet. solýmas „sūrymas, druskos tirpalas
(mėsai, žuviai konservuoti), misa, raugas“ – -ma- vedinys iš neošaknies *soly- ⇐ *sól-yti „sūdyti, barstyti druska, užpilti druskos tirpalu“ :: lat. sàlît, -u arba -ĩju, -ĩju „sūdyti (mėsą, žuvį), įtrinti druska“, plg. lot. sāl, sălis n. „druska“, gr. ἅλς, ἁλός m. „druska“. — N.B.
Sbžsl. solĭ f. pagal kilmę yra acc. sg. forma s-ol-ĭ < *s-al-in < pide.
*sh2-el-ṃ arba *sh2-ol-ṃ (gen. sg. soli).
rus. sáni žr. šónas.
lat. sãns žr. šónas.
lat. slãbs „nudribęs, silpnas, pavargęs“, slãbans „t. p.“ (vb. denom. slãbêt „silpnėti“, tr. „silpninti“) :: sbžsl. slabŭ „silpnas“, srbkr.
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slȁb < pbsl. *slāb- < pide. *sleh2b-. Vb. denom. lat. slãbt, slãbstu,
slãbu „silpti, dusti“, slâpt, slâpstu, slâpu „jausti troškulį, dusti, vos
neapalpti; atsileisti, subliukšti (apie pabrinkimą); silpnėti, nustoti
(apie skausmą)“ :: liet. slópti, slópstu, slópo „silpti, alpti, dusti, gesti, užgesti, nurimti“, su antriniu -p gale vietoj -b, plg. NL liet. sìlpnas
tarm. vietoj *sìlbnas < pide. *sḷh2b-no- (§ 3.6.4.3).
lat. slãbt žr. slãbs.
sbžsl. slabŭ žr. slãbs.
lat. slâpt žr. slãbs.
lat. slāt, slāju „šliaužioti, ropoti, vilktis, temptis, lėtai eiti“ (slāna
сomm. „tinginys, dykūnas“). Trūksta atitikmens liet. *slóti, *slóju
(tačiau plg. *slãtas § 3.2.1.4). Etimologiniu požiūriu čia turima
antrinė šaknis pide. *sl-eh2-, atsiradusi iš pirminės *sel- (liet. selé̇ti
„tykoti, sėlinti, ropoti, šliaužti“) pridėjus priesagą. Paraleliniai
dariniai – jóti, róti.
lit. slópti žr. slãbs.
lit. sólymas žr. sā̀ls.
liet. sótis, -ies f. „sotumas, prisotinimas“ < pb. *sā-ti- < pide.
*séh2-ti‑, plg. gr. ἄεται arba ἄαται 3 sg. „sotinasi“ < pide. *séh2-i̯earba *sh2-éi̯e-, NL ἄατος „besotis, nepasotinamas“ iš *a-s-atos <
pide. *ṇ-sh2-etó- (Vine 1998, 25). EL randame žodyje su priesaga
-ti- liet. stotìs, var. stótis „traukinių, autobusų, laivų sustojimo vieta,
sustojimas“ < pide. *stéh2-ti-.
lat. sprâgt žr. sprógti.
liet. sprógti, sprógsta, sprógo „plyšti, trūkti, suirti“, taip pat
„skleisti pumpurus, lapuoti“ bei „stipti, dvėsti“, lat. sprâgt, sprâgstu,
sprâgu „sprag(s)ėti, suplyšti, prasiskleisti (apie pumpurus)“ < pb.
*sprāg- iš pide. *sphreh2g-. NL spìrti (§ 3.6.4.1). Variantas su s-mobile šalia psl. *pragnǫti, lenk. pragnąć „norėti gerti, būti ištroškusiam; geisti, trokšti ko“, srbkr. zàpragnêm, zapràći „(apie karvę)
nustoti duoti pieno“, caus. bžsl. pražiti, lenk. prażyć „kepti, kepinti,
kaitinti“. — N.B. Naujas, baltų kalbose susiformavęs apofonijos san-
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tykis ā (PiL) ⇒ ă (NL) davė pradžią neošakniai sprag-: spragé̇ti „traškėti, spragsėti plyšinėjant, trūkinėjant nuo karščio ar šalčio“.
lat. stâgs žr. stógas.
sbžsl. starŭ žr. stóras.
lat. stãvs žr. stóras.
lat. stât žr. stóti.
liet. stógas, lat. stâgs, vedinys stóginė „stogas ant keturių stulpų
šienui ar grūdams pridengti nuo kritulių ar saulės (pievoje arba laukuose); trobesys šienui, daržinė“. Iš pb. *stāga- < pide. *stéh2g-o-,
reikšmė – „stogelis lietaus vandeniui nukreipti“, plg., viena vertus,
gr. στάζω, aor. ἔσταξα „lašėti, tekėti, sunktis, lašinti, bėgti“ < pide.
*sth2g-i̯é-, antra vertus, daiktavardį lot. stāgnum „stovintis vanduo,
tvenkinys, bala, pelkė“ < pide. *stéh2g-no-, etimologinė reikšmė –
„lietaus vanduo, krituliai“. Žodyje stógas apofoninių alternacijų
nerandame.
liet. stomuõ žr. stóti.
liet. stóras, sbžsl. starŭ „senas“ < pbsl. *stā-ra- < pide. *stéh2-ro-, plg. snord. stórr „didelis“. Šaknis *steh2- „sustoti“, žr. toliau
liet. stóti. — Su kita priesaga: lat. stãvs „stovintis, išsitiesęs, status;
atkaklus, užsispyręs“, liet. *stóvas < pide. *stéh2-u̯o-, plg. vb. denom. liet. stové̇ti, lat. stãvêt „būti, egzistuoti, gyventi“.
liet. stóti, -ju, -jau, lat. stât, -ju „t. p.“ (caus. stâdît „statyti“), stãtiês
„sustoti, nustoti, liautis“, sbžsl. stati, stanǫ, srbkr. stȁnem, stȁti „sustoti, likti vietoje“ < *stā- < *steh2-. NL stãtas (§ 3.2.1.4). — Vedinys
stomuõ, acc. sg. stómenį „sudėjimas, liemuo, talija“, stomenìs, stómenį
sen. „ūgis“, lat. stāmen „žmogaus liemuo“ < *stā-men- < *stéh2-men-. Atitinka lot. stāmen, -minis n. „pagrindas, siūlai ant audžiamųjų staklių; audinys, juostelė, dirželis“, gr. στήμων, -μονoς m. „audimo
pagrindas“, dor. στάμων „t. p.“, got. stōma „pagrindas, medžiaga“.
— N.B. Forma liet. stuomuo͂ yra jaunesnė, nes turi antrinį dvibalsį
uo (plg. toliau búožė vietoj *bóžė).

129

3. L a r i nga l i ni ų

pr ieba lsi ų atspi ndž i a i l iet u v i ų k a l boj e

liet. šókti, -u, -aи „šokinėti, ritmingai judėti, pulti, mestis“, lat.
sâkt, sâku trans. ir intr. „pra(si)dėti, imti(s)“ < pb. *šāk- < *ḱeh2k„šokti“, plg. gr. κηκίς, -ίδος f. „(kraujo) išsiliejimas, (aukojamų gyvulių) kraujas“. OL: šúokoti (§ 3.3.2.2).
liet. šónas, lat. sãns, paprastai pl. sãni „šonas“. Iš pbsl. *šāna-,
etimologinė reikšmė – tikriausiai „šonkaulis“. Sietinas su srus., rus.
sáni m. pl. „rogės“, padarius prielaidą, kad rogių pavažoms pagaminti kadaise naudoti didesnių žvėrių šonkauliai, plg. lot. costa
„šonkaulis“ ir „pusė, šonas“. Tik baltų ir slavų kalboms būdingas
darinys. Transpozicija: pide. *ḱeh2-no- ar *sḱéh2-no-.
sbžsl. tajetŭ „τήκεται“, tajati „tirpti, leistis (apie sniegą)“ < pide.
*teh2-, plg. oset. taj- „tirpti, atsileisti“, NL arm. tcnam „drėkinu,
nardinu kame, įmirkau į ką“ < *tṇh2- (LIV2 560), plg. sinoniminę
šaknį *teh2-k- toliau s.v. tókti.
sbžsl. tajǫ, tajiti „slėpiu, slapstau“ < *tā- < pide. *(s)teh2-i̯e-,
plg. het. tāyezi 3 sg. (viena iš reikšmių) „vagia“, ved. stāyát adv.
„slapta, vogčiomis“. — Sbžsl. tatĭ „vagis“ < *tā-ti- < pide. *(s)téh2-ti- „vagystė“, plg. lyd. teju- „plėšikas“.
sbžsl. takŭ žr. tóks.
lat. tãss žr. tóšis.
sbžsl. tatĭ žr. tajǫ.
liet. tógti: sutógti, sutógstu, sutógau „sutikti, suartėti, susidraugauti, susigiminiuoti“, pritógti „prisirišti prie ko“, nutógti „atsitraukti nuo ko, susipykti“. Jeigu padarytume prielaidą, kad sutógti etimologinė reikšmė buvo „suartėti, priartėti, sulipti, artimai
susidraugauti“, tai leistų liet. tog- < *tāg- susieti su šaknimi pide.
*teh2g- „paliesti, paimti“, plg. NL formas lot. tangō „paliesti, liesti,
paimti; pažeisti, atimti; pataikyti, smogti“ ir gr. homer. τεταγών ptc.
aor. „pagriebęs“. — Veiksmažodinės kilmės būdvardis yra liet. sen.
patógus DP «podobny, słuszny, godny», SD «przygodny, przydatny,
sposobny do czego» bei «porządny», liet. patogùs „gerai pritaikytas
naudoti, malonus vartoti“. Šį žodį atitiktų latvių kalbos patãgs tarm.
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„(apie įrankį) patogus, parankus“ (patāgs cirvis, grābeklis), taip pat
„erdvus, platus (pvz., kambarys)“ (patāga istaba). Dėl galimo šios
šaknies OL darinio žr. sántuoka (§ 3.3.2.2).
liet. tóks (tarm. tókias, f. tokià, DP tóki). Variantas tarm. tokìs
(loc. sg. tokimè DP), po sinkopės tõks. Kilo iš kamieno *tāk-i̯a-, kuris yra išvestinis palyginti su *tāka- (plg. sbžsl. takŭ „toks, tokios
giminės, padermės, rūšies, tipo“, rus. takój). Įvardžio *tā-ka- pagrindą sudaro pide. šaknis *teh2-, kaip ir paralelinio įvardžio lot.
tālis „toks, tokios padermės, toks didelis, toks žinomas“ < *teh2-li(šalia quālis „kas per vienas? koks?“ < *ku̯eh2-li-), plg. įvardį, atspindintį pide. *to- „tas“ s.v. tàs. Formantą -k- taip pat randame
įvardžiuose jóks, kóks.
liet. tókti: atitókti, atitókstu, atitókau (viena iš reikšmių) „sumažėti, susilpnėti (apie šaltį, karštį)“, prk. „atitokti, atsipeikėti (po
didelių įspūdžių, pykčio, baimės), atsigauti“, < pide. *teh2k-. Vedinys atótokis, -io „atodrėkis“ ⇐ *ata-tokti. Sietinas su šaknimi *tākžodyje gr. τήκομαι „ištirpti, išsilydyti, tirpti, leistis“, prk. „nykti,
dingti, menkėti; būti susijaudinusiam, pravirkti“. Struktūra lygintina su tog- < pide. *teh2g-, žr. tógti.
liet. tóšis, -ies f. „tošis, viršutinis beržo žievės sluoksnis“, SD
«skorka na drzewie cienka, liber, membrana»22, lat. tãss „tošis“, prk.
„oda“. Dar prie šių žodžių vb. lat. tâst, tâšu, tâsu „tašyti, lyginti“,
aptāstît „pašalinti (medžio) žievę“ < plat. *tas-stī- < pb. *tāš-stī-.
Pb. *tāš- neturi sąsajų kitose ide. kalbų šakose. Transpozicija : pide.
*teh2ḱ- „lupti, skusti (žievę)“. Šaknys tok- ir tog- savo struktūra yra
panašios.
lat. vâjš „liesas, silpnas, ligotas, blogas“, vâjêt „silpnėti, liesėti“
< *u̯ā- < *h1u̯eh2-, plg. lot. uānus „tuščias, išduobtas, bergždžias,
netikras“, ved. vā́yati 3 sg. „dingsta, tuštėja“. Gretinami ir liet. vójęs
„kenčiantis, negaluojantis, silpnas“, vójus „kenčiantis“ (Fraenkel,
22

Kitaip nei žievė ͂ SD «stora medžio žievė, cutis arboris, cortex».
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LEW 1272). Dėl priegaidės nebuvimo neaišku, ką daryti su tokias
vediniais kaip pavõjus sb., pavojùs „pavojingas“. — Anot Fraenkelio
(LEW 1275), prie čia priskirtina ir sb. liet. vótis, -ies 1 kirč. f. „piktžaizdė“ < pide. *u̯eh2-ti- (daryba kaip sótis, stótis žr. aukščiau; b. k.
votìs, võtį 4 kirč.).
lat. vâzt žr. vóžti.
liet. vóga (variantas vogà) „ariamos žemės gabalas, luitas“, nomen postvb. iš vb. *vógti „skaidyti, kasti, arti“ < *u̯āg- < pide.
*u̯eh2g-, plg. gr. ἄγνυμι „sulaužyti, sudaužyti, sutrupinti“ (ἄγμα n.
„dalis, nuolauža“, ἀγμός m. „(kaulo) lūžis“, pl. „uolėtas skardis, šlaitas“), toch. A wākä[t] 3 sg. „sudaužė“, OL het. wāki 3 sg.
„kanda“.
liet. vógra „kas neaiškiai kalba, plepys, niekatauškis“ < *u̯āg-rā-. Vedinys iš šaknies pide. *u̯eh2gh- „rėkti“, plg. gr. ἠχή „garsas,
triukšmas, klegesys, riksmas; skausmo riksmas; gandai, paskalos“
< *u̯ākh-ā-.
liet. vójęs žr. vâjš.
liet. vótis žr. vâjš.
liet. vóžti, -iu, -iau „dengti“, nuvóžti „uždaryti, uždengti“, užvóžti „dengti“, atvóžti „atidengti, nuimti (dangtį, viršų)“, lat. vâzt, vâžu,
vâzu „uždaryti“, < pb. *u̯āž- < pide. *u̯eh2ǵ-, plg. lot. u̯āg- daiktavardyje uāgīna „kalavijo makštis; dėklas, apdangalas, gaubtas“, prk.
„luobelė, dengianti neprinokusią varpą; (katės) odos maišelis, kuriame slepiami nagai“.
Priesaga */-eh2-/:
Moteriškosios giminės daiktavardžių liet. žmonõs, rañkos tipo
baigmuo -os < *-ās gen. sg. susideda iš priesagos *-eh2- ir galūnės
*-s. Ide. paralelės: gr. τιμῆς, χώρᾱς (Rix 1976, 132), lot. arch. familiās „šeimos“, got. gibos „dovanos“ (dėl voc. sg. žmóna žr. § 1.9.4).
Priesaga */-i̯eh2-/:
Moteriškosios giminės daiktavardžių marčiõs, pačiõs (nom. sg.
martì, patì) tipo baigmuo -i̯os < *-i̯ās gen. sg. susideda iš priesagos
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*-i̯eh2- ir galūnės *‑s. Ide. paralelės.: gr. τραπέζης, εὐσεβείᾱς (Rix
1976, 132), ved. devyā́ḥ (iš devī́ „deivės“), got. bandjōs (iš bandi
„pantis“).
Priesaga */-teh2-/:
Nomen agentis priesaga pbsl. *-tājas, pvz.: liet. artójas, sbžsl.
ratajĭ „artojas“, yra dviejų priesagų kumuliacija, pide. *-teh2- ir
pide. *-i̯os (Kuryłowicz 2004, 19). Priesagą *-teh2- kaip nomen
agentis rodiklį randame graikų kalboje, pvz., ἐρέτης „irkluotojas“
< pide. *h1erh1-teh2- (plg. paralelinę priesagą *-ter- žodyje ved.
aritár- „irkluotojas“ < pide. *h1erh1-ter-). — N.B. Priesagos -tojas
šliejimas prie šaknies – šiandien jau retenybė, bet plg. sliet. patremtojas DP «wzgardziciel», klaustojas SD «pytacz», prastotojas SD «grzesznik», užjotojas SD «naiezdnik».
Tematinės linksniuotės moteriškosios giminės nom. sg. galūnė:
pide. */-e-h2/ > *-a-h2 > *-a, sbžsl. ‑a, pvz., žena „moteris“ <
*genā < pide. *gu̯en-eh2, plg. got. qino, ang. queen, arm. kin (got.
giba „dovana“ < pide. *ghebh-eh2). Antra vertus, plg. gr. beot. βανᾱ́
„moteris“ ⇐ *βνᾱ< *gu̯nā < pide. *gu̯n-eh2. Su u anaptikse: gr.
γυνή< *gunā < *gu̯unā < *gu̯nā. — Atitinkama liet. kalbos galūnė
‑ă (žmonà) atsirado sutrumpėjus pbsl. *-ā.
Tematinės linksniuotės niekatrosios giminės nom. pl. galūnė:
pide. */-e-h2/ > *-a-h2 > *-ā, sbžsl. ‑a, pvz., iga „jungai“ (vsk.
igo) < *i̯ugā < pide. *Hi̯ug-e-h2.
Baltų kalbų pavyzdžiai be aiškių sąsajų kitose ide. kalbose:
lat. bâzt, bâžu, bâzu „(į)kišti, stumti; krauti (spaudžiant) šieną į
klojimą“, baznīca cilvē̦ku kā bāztin piebāzta „sausakimša bažnyčia
žmonių“, refl. bâztiês „kištis į svetimus reikalus, įkyriai siūlytis“
(bâslis m. „kas įkyriai siūlosi; sąvadautojas, suteneris“), iter. bâzît,
-u, -ĩju „prikimšti, prigrūsti“. Perdirbtas iš pide. *bheh2ǵh- (šaknies
tipas kaip *bheh1ǵh-, žr. lat. buôztiês § 3.3.2.1). — N.B. Kaip nykstamasis laipsnis čia priklauso liet. băž- (⇐ *bāž-) junginyje bažmas
žmonių DP «wielkość ludzi, moc ludzi».
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liet. dróžti, -iu, -iau, lat. drāzt, drāžu, drāzu (viena iš reikšmių)
„pjaustyti, raižyti, drožti“ < pb. *drāž- < pide. *dhreh2ǵ-.
liet. óda, lat. âda. Etimologija neaiški. Transpozicija: pide.
*Heh2d(h)-eh2- arba *h2oHd(h)-eh2-.
liet. otùs „skubus, neatidėliotinas, būtinas“. Vedinys otrùs „spartus, eiklus (apie arklį, kurio nereikia varyti, raginti), greitas, ūmus,
smarkus, uolus, stropus, darbštus; godus, gobšus“ :: lat. ãtrs „greitas,
spartus“. Baltų prokalbės šaknis *āt- lieka neaiški. Transpozicija:
pide. *Heh2t-.
Abejotini pavyzdžiai:
liet. blod-: blódu (-iu, -ėju), blódėti 1. „kasti, mindžioti, trypti
(pasėlius, javus, žolę pievoje), gadinti, naikinti“, 2. „(apie vaikus)
išdykauti, siausti, dūkti, šėlti“, 3. „kalbėti nesąmones“ (plg. blãdêt,
-u, -ẽju „t. p.“), išblódėti „trypiant sunaikinti“, sublódėti „ištrypti
(javus, pievą)“. Pirminis veiksmažodis išlikęs tik perkeltine reikšme:
lat. blāst, -žu, -du „plepėti, kalbėti nesąmones“, ⇐ nauja šaknis
*blād-. Pb. -d- praesens, *blā-de- iš pide. *bhleh2- (be sąsajų kitose
ide. kalbose).
liet. blõkšti, bloškiù (tarm. blaškiù), bloškiaũ, apiblõkšti „lakinti
nuo savęs, mesti, sviesti; kuliant daužyti“. blokš-C yra neošaknis,
išabstrahuota iš prs. *blokštu. Pastarasis žodis greičiausiai buvo
atspindys *blókstu < *blā́g-stu, iš *blāg-, tęsiančio pide. *bhleh2g„mušti, smogti, trenkti“, plg. lot. *flāgō ⇒ flāgitāre „atkakliai siekti, reikalauti“. Priegaidės nebuvimas aiškintinas antevokalinio alomorfo blošk-V apibendrinimu.
liet. dogmė̃ „lopinys, plotma dirvoje, pievoje“ (Pieva išdegė dog
mėmis), dógsnis, -io „t. p.“ (Šiemet, kaip sausa vasara, kviečiai dógsniais išdžiuvo, dogsniais žali. Pieva išėsta dógsniais). Lietuviška šaknis
dóg- sietina su pide. *dheh2g-, plg. gr. θή́́γω „galąsti, smailinti; raginti, skatinti, duoti impulsą“.
liet. drovė´tis. Tokios darybos pavyzdys kaip liet. atgyvé̇ti „atgyti“ iš gývas leidžia įžiūrėti žodyje drové̇tis vb. denominativum, pa-
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darytą iš adi. vb. *dróvas „bailus, drovus“ < pb. *drāu̯a- < pide.
*dreh2-u̯o-, etimologinė reikšmė – „toks, kuris bėga, bėgantis,
sprunkantis“. Šaknis *dreh2- „bėgti, sprukti“, plg. gr. ἀποδιδρᾱ́σκω
„pabėgti, pasprukti (paprastai slaptai)“, aor. ἀπέδρᾱν „pabėgau“,
ved. drā́tu „tegul bėga“, dadrur 3 pl. pf. „išbėgo, išsilakstė“. Būdvardis drovùs „nedrąsus, baikštus, bailus“ galėjo gauti 4 kirč., žodį
*dróvas (1 kirč.) keičiant u-kamiengalio dariniu, plg. tarm. storùs
⇐ stóras.
liet. dógsnis žr. dogmė͂.
liet. dvóti, -ju, -jau „niekus kalbėti“ (dvókla comm. „kvailokas,
apykvailis, žioplys“) < pb. *du̯ā- < pide. *du̯eh2- „tolti“ ir panašiai,
plg. gr. δηρός, dor. δᾱρός „ilgas, per ilgas, lėtas“ (*du̯ā-ro-). NL
*duh2-: ved. dūrá- „tolimas, nutolęs“ (dūtá- m. „pasiuntinys, kurjeris“), het. tūwa- „nutolęs, tolimas”, lot. dūdum „seniai“.
liet. kópti, kópiu, kópiau, plg. lat. kâpt, kâpju, kâpt „lipti, ropštis,
kopti į kalną, sėstis (ant žirgo)“, izkâpt „išeiti, nulipti (nuo vėžimo),
išlipti, nusileisti ant žemės, išlipti į krantą (izkāpt malā)“, pakâpt
„šiek tiek palypėti, sunkiai vilktis“, refl. kâptiês „(apie gyvūnus)
poruotis“ (etimologinė reikšmė – „lipti, ropštis“, plg. vok. besteigen).
Gali būti atspindys pide. *keh2p- „paimti, apkabinti, apglėbti, pagauti, pagriebti“, tarus, kad lipimas į viršų sietinas su medžio kamieno apkabinimu, plg. NL lot. capiō „paimti, (pa)griebti, paimti,
gauti; griebti, imti į nelaisvę; turėti pakankamai vietos kam nors,
patalpinti, apimti, apglėbti, aprėpti“, gr. κάπτω „godžiai, gobšiai
ryti“ (*kh2p-i̯é-), OL got. hōf 3 sg. „pakėlė į viršų“.
liet. sóra, pl. sóros „Panicum miliaceum“, SD «jagły, milium»
(vedinys sórinis), lat. sāre sen. „soros“ (Elger). Gal *sār-ā- pagal
kilmę yra abstrakčios (kolektyvinės?) reikšmės darinys („sotumas“)
iš veiksmažodinės kilmės -ro- daiktavardžio: *sā́-ro- < pide. *séh2-ro- „sotus, sotinantis“. Tuomet ši šaknis būtų bendra su só- žodyje
sótis (žr. aukščiau). Dėl reikšmės plg. lenk. syta „vanduo su medumi,
medaus nuoviras“ :: syty „satiatus, saturatus“.
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liet. tolùs, -ì „nutolęs, tolimas“, lat. tâls. Adv. tolì, lat. tâlu (spr.
tālis „toliau“). Ginčytinas atvejis. Svarstytina galimybė susieti pb.
*tāl- su parodomojo įvardžio šaknimi ide. *tā- < pide. *teh2- (plg.
aukščiau liet. tóks), ypač su išplėsta šaknimi *teh2‑l- kaip žodyje lot.
tālis „toks, tokios rūšies, toks didelis, toks reikšmingas“ < *teh2-libei gr. τηλίκος „esantis tokio amžiaus, toks senas arba toks jaunas;
toks didelis, toks įžymus“. Etimologinė reikšmė – „toks tolimas, toks
nutolęs“.
liet. šiõptis: nusišiõpti, -ia, -ė „nuliūsti, susirūpinti“. Jei šiõp- pakeitė akūtinį *šióp-, šis atvejis lygintinas su veiksmažodžiu gr.
σήπεται „pūva, trūnija (apie medieną), yra (apie audinį, gyvą organizmą)“ < pgr. *ki̯āp-e- iš pide. *ḱi̯eh2-p- (pf. σέσηπα; adi. σηπτικóς
„sukeliantis puvimą, pūdantis; skaidantis“).
liet. šióšė „(riešuto) kevalas, (grūdo) kiautas, lukštas“, t. p. „nusilpęs, sulysęs, nuo ligos sublogęs žmogus“, šióšis, -ies f. „suskilinėjusi, atšokusi medžio žievė“ (Nulupk nuo beržo šióšies pakurui). Izoliuota forma. Dėl *ši̯āš- akūto svarstytina transponacijos galimybė pide.
*ḱi̯eh2-ḱ- (plg. pide. *ḱi̯eh2-p- s. v. šiõptis). OL alternantas galėtų būti
veiksmažodis šiúošti, -u, -iau „peikti, smerkti“ < pb. *šiōš- < *ḱi̯oh2ḱ-. Vedinys: šiuošlỹs „kas viską peikia, viskuo nepatenkintas“.
N.B. 1. Tam tikrais atvejais vietoj balsio liet. o < pb. *ā < pide.
*eh2 pasirodo dvibalsis liet. uo. Tai nulemta tam tikros apofoninės
inovacijos: pirminis santykis uo :: o, kai uo buvo o laipsnio atspindys
(liet. uo iš *ō < *oh2), o o – e laipsnio atspindys (liet. o iš *ā <
*ah2 < *eh2), įgijo formą uo → o, plg.:
(1) búožė „lazda, pagalys su drūtesniu galu; kūlimo, smulkinimo,
trupinimo įrankis; vėzdas, strampas, kuoka, burbuolė, vyskupo lazda, skeptras“ vietoj *bóžė. Rekonstrukcija: *bāž-ii̯ā – vedinys iš
žodžio *bāžu- < pide. *bhāǵh-u- < *bheh2ǵ-u- „ranka, uolektis“, plg.
ved. bāhú-, av. bāzu- „ranka; (žvėries) priekinė letena“, gr. πῆχυς,
eol. πᾶχυς m. „ranka, uolektis kaip ilgio matas“, lot. trifāx, -fācis
„trijų uolekčių ilgumo ginklas“.
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(2) stuomuõ vietoj stomuõ žr. aukščiau s. v. stóti.
N.B. 2. Baigmuo pb. *-ā < *-eh2 yra sutrumpėjęs į liet. ‑ă (inovacija palyginus, pvz., su slavų ‑a), pvz., liet. kainà :: sbžsl. cěna „vertė, kaina“ < pide. *ku̯ói̯-neh2-, plg. gr. ποινή „piniginis atlyginimas
už žmogžudystę, bauda; užmokestis, bausmė, nuostolių atlyginimas;
kerštas“, av. kaēnā- „nuostolių atlyginimas, bausmė, kerštas“.
N.B. 3. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių:
*ku̯eh2- „gauti, įsigyti“ (gr. ἐπᾱσάμην), *ḱeh2d- „rūpintis, jaudintis“
(gr. κήδομαι, av. sādra-), *ḱi̯eh2- „išsijoti“ (gr. tarm. σήθω, het.
kinanzi), *mneh2- „galvoti, matyti“ (gr. μιμνήσκω, luv. manāti),
*(s)neh2- „maudytis, plaukioti“ (ved. snā́ti, lot. nāre, nāuī), *u̯eh2dh„peržengti“ (lot. uādō, sisl. vaða). — Trūksta liet. EL *gró-C <
*gu̯reh2- prie NL gìrnos (§ 3.6.4.1).

3.3.1.3. Pozicija eh3C
liet. aštuonì, lat. astuôņi – vedinys iš pb. *aštuo < pbsl. *aštō <
pide. *h3eḱteh3, plg. gr. ὀκτώ, lot. octō, ved. aṣṭā́, aṣṭā́u (trūksta sl.
†osta).
lat. duôt žr. dúoti.
liet. dúoti (dúodu, daviaũ), lat. duôt (duôdu, devu) „t. p.“ <
*dō-C < pide. *deh₃-, plg. sbžsl. dati „duoti“, prs. damĭ, 3 pl.
dadętŭ, gr. δίδωμι „duodu“, lot. dōs, dōtis f. „kraitis, dovana, nuosavybė, gabumas“. — OL: gr. δῶρον, sbžsl. darŭ < *doh3-ro(§ 3.3.2.3).
sbžsl. -jasati žr. júostas.
liet. júostas „apjuostas“ < *i̯ōs-ta-. Iš šaknies pide. *(H)i̯eh3-s„apjuosti“. Priesagos -to- darinys kaip žodžiuose av. yāsta- ir gr.
ζωστός „apjuostas“ :: ἔζωσα aor. „apjuosiau“, plg. liet. júosiu, júosti
:: sbžsl. pojašǫ, pojasati.
liet. plúostas „keltas upėje“(var. tarm. plúoštas) – postverbalinis
vedinys iš *plúost-yti, aiškintinas darinio *plúo-styti reanalize. Pa137
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ralelės: pláustas „tiltelis virš vandens skalbiniams skalbti“ ⇐ pláustyti
„maudyti, skalauti“, dáigstas „daigas, sodinukas“ ⇐ dáigstyti. Darinys *plúo-styti buvo iteratyvas iš išnykusio veiksmažodžio *plúoju,
*plúoti < *plō-i̯e- < pide. *pléh3-i̯e-, plg. gr. jon. πλώω „plaukiu,
irkluoju, keliauju jūra; plūduriuoju, plaukioju (vandens paviršiuje)“
(aor. homer. ἀπέπλω), sangl. flōwan „tekėti, bėgti (apie upę, vandenį)“ ⇐ pgerm. *flō-ja-. LIV2 485 neatsižvelgta į lietuvių kalbos pavyzdį. Šaknis *pleh3- yra aniṭ tipo *pleu̯- šaknies sinonimas, plg.
sbžsl. plovǫ pluti, liet. pláuju, pláuti.
liet. pró- žr. pruôjãm.
lat. pruôjãm adv. „į šalį, šalin, nuo kelio“ < pb. *prō-C < pide.
*preh3- „prieš“ (lot. prō „prieš (apie vietą); už, vietoj“, gr. πρῴην
„neseniai“, πρωΐ, πρῴ „anksti“, sva. fruo „anksti“, ved. prātár- „anksti, ryte“). — Liet. pró-: própernai „prieš dvejus metus“, prósenis, kur
pró- eina vietoj †prúo- < pbsl. *prō-C (dėl paralelių žr. §§ 3.3.2.1–
3.3.2.2).
rus. znatь žr. znuõts.
lat. znuõts „žentas“ < *žnō-ta- < pide. *ǵneh3-to- „pažįstamas“,
plg. NL gr. γνωτός „žinomas, garsus, pažįstamas“, lot. nōtus „t. p.“
(vietoj *gnātus, plg. gnārus „žinomas, garsus“), ved. ájñāta- „nežinomas“. Taip pat plg. EL gr. ἔγνων „atpažinau“, lot. (g)nōscō „pažinti, sužinoti“, sbžsl. znахй 3 sg. „žinojo, išmanė“. — Rus. znatь f.
„pažįstami; aristokratija“ < *žnō-ti- < *ǵneh3-ti-, plg. gr. γνῶσις f.
„tyrimas, pažinimas, pažintis su kuo“. Dėl EL su priesaga -ti- plg.
lot. cōs, cōtis f. „aštrus akmuo, uoliena, galąstuvas“ < *kō-ti- <
pide. *ḱéh3-ti- arba liet. stotìs, stótis „sustojimas, sustojimo vieta“
< *stā-ti- < pide. *steh2-ti-. — Atitinkamos šaknies NL randame
liet. pažìnti, pažį́stu, lat. pazīt, pazīstu < *žīn-C < *ǵṇh3-C
(§ 3.6.4.7).
Abejotini pavyzdžiai:
liet. púota tarm. „pokylis su gėrimu“ (b. k. puotà) veikiau yra
o laipsnio darinys, *poh3-teh2- (žr. § 3.3.2.3).
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N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *bheh3g„kepti, apkepti, kepinti“ (gr. φώγω, sangl. bacan), *bhleh3- „žydėti“
(sangl. blōwan, lot. flōs, -ris), *h2neh3- „smerkti, peikti“ (het. hannari, gr. homer. ὄνομαι), *kleh3dh- „įtempti“ (gr. κλώθω), *pleh3„plaukti, plaukioti“ (sangl. flōwan, gr. πλώω).

3.3.2. Pozicija po o
Laringalo išnykimas šioje pozicijoje sukėlė tik kompensacinį pailgėjimą, kadangi balsio o tembras laringalinės fonemos aplinkoje
nepakito, plg.:

3.3.2.1. Pozicija */oh₁C/ > /ō/23 > liet. uo
liet. brúožas < *brōža- < pide. *bhroh1ǵh-o-. EL: bré̇žti § 5.1.1.
lat. buôzîtiês „šiauštis, šiurpti“ < *bōž-ī- < pide. *bhоh₁ǵh-еі̯е-, iteratyvas. Čia taip pat priskirtinas kvazipirminis veiksmažodis lat. buôztiês, -žuôs, -zuôs (be kita ko) „šiauštis, šiurpti, pykti,
rodyti nepasitenkinimą“, plg. sva. bāgan „ginčytis, bartis“ (*bēg-),
sair. bág f. „kova“ (*bāgā). — N.B. Pagal formą čia galima būtų
priskirti ir veiksmažodį lat. bêzt „berti, barstyti, glausti prie savęs,
rinkti“ < *bēž- < pide. *bheh1ǵh-, bet jo reikšmė verčia šia sugretinimo galimybe suabejoti.
psl. *gaditi < pide. *gu̯oh1dh-ei̯e-, plg. bžsl. gaditi, gaždǫ „detestari, uituperare“, rbžsl. gaditi „plūsti, koneveikti, piktžodžiauti“,
slovėn. gáditi sen. „bjaurėtis, kelti pasibjaurėjimą“, srbkr. gȁditi
„plėšti garbę, šmeižti, užgaulioti“, rus. gádit’sja „purvintis, teptis;
gesti, irti“. Plg. EL liet. gé̇da (§ 3.3.1.1).
23
Plg., pvz., gr. θωμός „krūva“, got. doms „nuosprendis“ < *d hoh₁-mo-, OL iš pide.
*d heh 1- „padėti“ (plg. § 1.7.2.1).
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psl. *kvapiti „skubinti, raginti, varyti“ (refl. *kvapiti sę „skubėti, skubintis“), ček. kvapiti, lenk. kwapić „raginti, skubinti“, ukr.
kvapýti „t. p.“ < *ku̯ōp-ī- ⇐ pide. *ku̯oh1p-ei̯e-, OL causativum iš
*kuh1p- (plg. bžsl. kypěti, liet. kūpé̇ti § 3.3.3.2). EL *ku̯eh1p- nėra
paliudytas. Taip pat žr. psl. *kvasiti (§ 3.3.2.4).
lat. luõžât „šliaužti, vilktis žeme“ (luõža „kas sėlina, bastosi aplinkui“) < *lōž-i̯ā-. Greta šių žodžių sbžsl. lažǫ, laziti „landžioti“ <
*lōž-i̯e-, -ei̯e-. Iš pide. OL *loh₁ǵh- „lipti“. EL: lat. lẽzêt, lẽžât
(§ 3.3.1.1).
lat. pluôsît žr. plúoštas.
liet. plúoštas „plaušai; ryšulys, glėbys (šieno, šiaudų), posmas,
saujelė (linų), kuokštas, sruoga (plaukų), (popierių) šūsnis“ <
*plōš-ta-, etimologinė reikšmė – „tai, kas nurauta, išplėšta, ištraukta“; lat. pluôsît, -u, -ĩju „draskyti, plėšyti“. Iš pb. *plōš- < pide.
*ploh1ḱ-, plg. psl. *plas-, sček. plasati „lacerare“. EL: plé̇šti
(§ 3.3.1.1).
sbžsl. razŭ žr. rúožas.
liet. rúožas „linija, brūkšnys, juosta, žemės rėžis, plotas“, sbžsl.
razŭ „smūgis, kirtis“ < pbsl. *rōža- < pide. *u̯roh₁ǵ-o-, plg. dar
liet. rúožtas „žemės rėžis“. EL: ré̇žti (§ 3.3.1.1).
Abejotini pavyzdžiai:
liet. bódisi (šalia bõdisi), bodé̇tis „jausti kam priešišką jausmą,
nemėgti, nekęsti, vengti“. Nesangrąžinis: bodé̇ti „kęsti badą, mirti
badu“, SD bodžiu «mrę głod». Inchoatyvinis veiksmažodis -bósta,
-bódo, -bósti (prvb. at-, į-, nu-, pa‑) „nusibosti, įgrįsti, įkyrėti, pabjurti“. Atspindys bod- < *bād- greičiausiai nėra fonetinis (trūksta
sąsajų, leidžiančių rekonstruoti pide. *bheh2dh-). Tokie atvejai kaip
bogìnti vietoj buog- (< *bhōg-) arba sodìnti vietoj suod- (< *sōd‑)
leidžia manyti, kad lietuvių kalboje bod- fonetiškai pagrįstą formą
*buod- galėjo pakeisti dėl analogijos, tiksliau, įvykus antrinei baltų
kalbų apofonijai *ē ⇒ *ā, analogiškai santykiui *e ⇒ *a trumpųjų
balsių sistemoje. Kaip pradinį alomorfą atkūrus *buod-, tokia forma

140

3.3. L a r i nga l a s

ta r p ba lsio ir pr ieba lsio

paaiškinama kaip OL alternantas *bōd- < pide. *bhоh1dh- susiejama
su šaknimi *bheh1dh- „skatinti, raginti, lenkti (prie ko nors), reikalauti“, plg. ved. bā́dhate „skatina, ragina, verčia, varo“, abībhatsata
3 sg. „pajuto pasibjaurėjimą, pasišlykštėjimą“, sbžsl. běda „vargas,
skurdas, kančia, skausmas, bloga lemtis, bėda“.
N.B. 1. Iliustruoti aptariamą poziciją taip pat galima tokiais *oh1,
kurie kilo iš *h3eh1, plg.:
liet. úoksas „drevė, šova, išpuvusi skylė medyje“. Pakeistas iš
*úosas „anga, skylė“, įterpiant k pozicijoje prieš s, panašiai kaip
áuksas iš *ausas. Pliet. *uos- < *ōs- tęsia daiktavardžio šaknį pide.
*h3éh1-s- „lūpos“, gen. sg. *h3(é)h1-es-os, plg. lot. ōs, ōris n. „lūpos,
burna, nasrai, snapas; anga, skylė, įėjimas, gerklė“, het. <a-i-iš>,
gen. sg. <iš-ša-a-aš> „lūpos“, ved. āsā́ instr. sg. „lūpomis“, taip
pat adv. „prieš ką nors, kam nors dalyvaujant, kieno nors akivaizdoje, matomu būdu“, cps. anā́s- „be lūpų“, svā́s- „dailiomis lūpomis“, sair. ā „lūpos“, snord. óss „upės žiotys“. Vardažodinės kilmės
dariniai iš *uos- yra: (1) liet. úostas „upės žiotys, uostas“, įterpus k:
lat. uõksts, ùoksts m. „išeinamoji anga, virškinimo trakto anga, užpakalis“, (2) lat. uoksta „genio iškalta anga medžio kamiene“.
N.B. 2. Jeigu adv. *prō „prieš“ kilo iš *pro-h₁, t. y. iš daiktavardžio *pro instr. sg. formos, kaip mano Schrijveris (1991, 81), tai čia
reikėtų perkelti ir žodį lat. pruôjãm, minėtą § 3.3.1.3.
N.B. 3. Parodomojo įvardžio instr. sg. forma pide. *to-h1 „tuo“
duoda pb. *tō > liet. tuõ. Darybos požiūriu plg. pide. gen. sg. *tó-s(i̯)o, dat. sg. *tó-smōi̯.
N.B. 4. Galūnė pide. *-oh1:
Dviskaitos nom. galūnė: pb. *-ō < *-oh₁ sutrumpėja prieš pauzę
ir pavirsta -u, plg. liet. dù m. su pliet. *dvuo < pb. *du̯ō < pide.
*du̯o-h1, plg. ved. dvā́ „du“, gr. δώδεκα „dvylika“.
Instr. sg. galūnė *oh₁- sutrumpėja prieš pauzę į -u, pvz., su výru
< *u̯īrō < *u̯iHr-oh1.
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3.3.2.2. Pozicija */oh2C/ > /ō/24 > liet. uo
liet. glúodas SD «gładki» < *glōda- < pide. *ghloh2dh-o-. EL:
glódžiu, glósti § 5.1.2.
liet. klúonas „grendymas javams kulti“ < *klōna- < pide.
*kloh2-no-. Etimologinė reikšmė – „klojimas, vieta, kur javai klojami (kulti)“, plg. EL *kleh2-: liet. klóti „dėti, tiesti“.
lat. lãpa žr. lópė.
liet. lópė „skala, deglas“, lat. lãpa „t. p.“ (⇒ vb. denom. lãpît, -ĩju
„apšviesti vandenį skala, žuvaujant žeberklu“). Šie žodžiai vartojami vietoj liet.-lat. *luop- < pide. *loh2p-. Antrinį o vietoj uo taip
pat randame žodžiuose liet. prósenis vietoj *prúosenis (lot. prō),
glóbti vietoj *glúobti (plg. EL glé̇bti), lõkyti šalia luõkyti. Nurodyta
pirminė forma sudaro OL alternantą šalia vb. het. lāpta „ruseno“ <
pide. *leh2p-.
sbžsl. rarŭ „triukšmas, riksmas, klegesys, šurmulys“ < *rō-ra- iš
pide. *róh2-ro-, plg. sisl. rómr „balsas, garsas“ (plg. anksčiau lat.
rãtiês).
liet. šúok- < pide. *ḱoh2k-: šúokoti „judėti, eiti pasišokinėjant“,
šúokčioti „šokinėti (apie varlę, žvirblį), šúokuoti (apie supančiotą
arklį)“, šúokiais adv. „pasišokinėjant“, plg. EL *ḱeh2k- > *ḱah2k- >
liet. šókti (§ 3.3.1.2).
Ne visau aiškūs pavyzdžiai:
srbkr. gȁziti, -im „bristi (per purvą, sniegą, žolę); traiškyti (vynuoges, slyvas); tvirtai žengti, minti, naikinti“. Dėl šio žodžio struktūros galima jį laikyti OL dariniu, pbsl. *gōž-ī- < pide. *g(u̯)oh2ǵh-ei̯e-. Šaknis liet.-lat. *gāž- < g(u̯)eh2ǵh-, plg. liet. góžti, lat. gâzt
(§ 3.3.2.1)25.
Plg., pvz., gr. φωνή „balsas“, lot. fāma „žinia“ < *b h oh 2- (§1.7.2.1).
Nesusijęs yra alomorfas liet. gúož- žodžiuose įsigúožti „apsigyventi, įsikurti kur“,
susigúožti „susiriesti“; jis yra gū ̃ ž -, kurį randame tos pačios reikšmės veiksmažodžiuose
įsigū ̃ ž ti, susigūžti, alternantas. Plg. apgū ̃ ž ti „(apie vištą) sparnais apgaubti viščiukus, pri24
25
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liet. tarm. púošiu, púošti (b.k. puošiù, puõšti) (plg. lat. puôst, pùost
„t. p.“), pasipuošti, nupuošti. Jeigu akūtinis variantas yra senesnis,
tai galime kildinti puoš- iš pb. *pōš- < pide. *poh2ḱ-. OL darinys iš
išnykusio pb. *pāš- < pide. *peh2ḱ- „jungti vieną su kitu, sutvirtinti“, plg. het. paske- „pakelti, sutvirtinti“, got. fāhan „gaudyti, čiupti, griebti“ (žr. LIV2 461). Heidermannsas (1993, 181–182) šiuo
atveju dar prideda got. fagrs „atitinkamas, tinkamas, naudingas“,
sva. fagar „spindintis, puikus, gražus“ ir umbr. pacer „palankus,
geranoriškas“ (etimologinė reikšmė – „gerai pritvirtintas“ ⇒ „tinkamas, reikiamas“ ⇒ „gražus, puošnus“). — Liet. púošiu, inf. *púošyti anksčiau galėjo būti iteratyvinis esamasis laikas iš *póšu,
plg. lat. pluôsît „(nu)rauti, (nu)traukti“ ⇐ plêst < *pleh1ḱ-. Pagal
formą *púošyti atitikmuo būtų sangl. fōgian „jungti, vienyti“
< *poh2ḱ-éi̯e-.
liet. sántuoka, galbūt su antriniu k vietoj *santuoga. Tuomet tai
būtų darinys pb. *san-tōg-ā „sujungimas, susiejimas, sąryšis“ su
šaknimi *toh2g-, taigi OL lyginant su pide. *teh2g- „paliesti, paimti“,
plg. atspindį liet. tog-: pritógti, -tógstu, -tógau „prisirišti prie ko nors“,
sutógti „sutikti, suartėti, susidraugauti, susigiminiuoti“ (žr. tógti,
§ 3.3.1.2.). Yra paliudytas veiksmažodžio sutógti variantas su kamiengalio -k-: sutókstu, sutókau, sutókti (LKŽxvi 482).
N.B. Tematinio prezenso 1 sg. galūnė: pb. *-ō iš pide. *-o-h2
sutrumpėja prieš pauzę ir pavirsta -u, plg. liet. nešù < *neḱō <
*h₁neḱ-oh2 (šalia refl. nešúosi).

3.3.2.3. Pozicija */oh3C/ > /ō/ > liet. uo
sbžs. darŭ „dovana“ < pide. *dóh3-ro-, plg. gr. δῶρον „t. p.“ Su kita
priesaga: lot. dōnum, ved. dā́nam „dovana“ < *dóh3-no-. EL *deh3: liet. dúoti, sbžsl. dati (§ 3.3.1.3).
glausti“, sugū ̃ ž ti „įsikurti lizde, apgaubti sparnais“, gūžé̇ t i, -ja, -jo „prisidengus tupėti šilumoje, po motinos sparnu tupėti, šildytis lizde“ (pide. *g heu̯ ǵ h- „paslėpti“ šeima).
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liet. púota tarm. „pokylis su gėrimu“ (b. k. puotà 4 kirč.) gali
būti pide. *póh3-teh2- atspindys, plg. gr. πῶμα „gėrimas“ < *póh3-mṇ arba *péh3-mṇ, plg. tipą δέρμα, σπέρμα26, ved. somapā́ḥ „geriantis somą“.
3.3.2.4. Pozicija */oHC/ > /ō/ > liet. uo
liet. dúona, lat. duõna „duonos riekutė“< pide. *dō-nā- < pide.
*dhoH-neh2-, plg. ved. dhān�-„kepinti javų grūdai, sėjos grūdai“.
psl. *kvasiti „raugti, rauginti, daryti taip, kad fermentuotų“,
srbkr. kvȁsiti, rus. kvásitь, ček. kvasiti, lenk. kwasić < *ku̯ōs-ī- ⇐
pide. *ku̯oHs-ei̯e-, OL causativum iš *kuHs-, plg. psl. *kysnǫti
(§ 3.3.3.2). EL *ku̯eHs- nebuvo paliudytas. Taip pat žr. psl. *kvapiti (§ 3.3.2.1).
liet. úolektis, асc. sg. úolektį f. m. „ilgio matas, lygus atstumui
nuo alkūnės iki pirštų galų“, gen. pl. uolektų̃ (lat. uôlekts „alkūnė“,
spr. woaltis EŽ „uolektis“)27, < pb. *ōl-ek-, iš pide. *HoHl-. Šaknies
vokalizmas primena gr. ὠλένη f. „alkūnė, dilbis“< *ōlen- < pide.
*HoHl-en- (lot. ulna „alkūnė, ranka; uolektis“ iš *olena < *ōlena).
Formų *ōlek- ir liet. alk- (alkū́nė) diferenciacijos detalės iki šiol nėra
patikslintos.
liet. úosis, -io, lat. uôsis, -ša < pide. *HoHs-i-. Su kita priesaga
srbkr. jȁsȇn, rus. jásenь, lenk. tarm. jasień, slenk. jasion „uosis“. —
Nuo šių darinių apofonijos požiūriu skiriasi lot. ornus, -ī „kalnų
uosis“ < *ŏsĕ‑no‑, vels. onn, sair. uinnius „uosis“ < *ŏs-no-, arm.
hacci „t.p.“, sva. asc, sisl. askr < *os-k- – visa tai iš pide. NL *HHos- arba *Hh3-es- (žr. Schrijver 1991, 77).
26
Panašią dviprasmybę, susijusią su *h₃ aplinka, randame ir žodyje gr. ὄμμα n. „akis,
akivaizda, veidas“ iš *óp-ma < pide. *h₃ók-mṇ arba *h₃ék-mṇ.
27
Sliet. uolaktis SD «łokieć, miara łokciowa», uolaktinis, vienų uolaktį turįs SD «łokciowy, łokietny», uolakčius SD «łokietnik, pigmæus».
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N.B. Baigmuo pide. *-oH:
liet. abù m. < pb. *abuo, taip pat sbžsl. oba m. „abu“, kilo iš
pbsl. *abō, o pastarasis – iš varianto pide. *h2ebhoH28. Kitose kalbose randame pide. *h2embhoH atspindžių, plg. gr. ἄμφω „abu,
abudu“, lot. ambō „abu kartu paėmus; vienas ir kitas atskirai paėmus“ (§ 1.7.2.3). Nazalizacijos nebuvimas šaknyje lieka nepaaiškintas, plg. gr. ὄφις ir ved. áhiḥ „gyvatė“ greta liet. angìs „nuodinga gyvatė“.

3.3.3. Laringalo išnykimas po i ir po u
Laringalo išnykimas pozicijose iHC, uHC sukelia tik kompensacinį
pailgėjimą, plg.:
1. /ih₁C/ > /ī/,
/uh₁C/ > /ū/
2. /ih₂C/ > /ī/,
/uh₂C/ > /ū/
3. /ih₃С/ > /ī/,
/uh₃C/ > /ū/
4. /iHC/ > /ī/,
/uHC/ > /ū/

3.3.3.1. Pozicija iHC
lat. bîtiês, prs. bîstuos „bijoti, gąsdintis“ < pide. *bhiH-C iš šaknies
*bhei̯H- „išsigąsti“, plg. antevokalinę poziciją lat. bijuôs, liet. bijóti
(§ 3.4.3.1). EL: lat. biêdêt (§ 3.6.3.9).
lat. cîtiês, prs. cîstuos „kovoti, grumtis, galynėtis, stengtis, mėginti“ < *kih2-C, prt. cijuos < *kih2-V (i.j laringaliniame hiate,
§ 3.4.3.1). Šaknis pide. *kei̯h2- „išjudinti“, plg. gr. κῑ́νυμαι „judu“,
κῑνέω „judinu“, lot. cieō, -ēre „(pa)judinti, (iš)judinti, skatinti, raginti, kurstyti (taip pat kovą)“.
28
Dėl sutrumpėjimo formoje abù plg. liet. nešù < *nešuo (sangr. nešúosi) < ide. *neḱō
< pide. *h 1neḱ-o-h 2 (§ 3.3.2.2).
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sbžsl. či-: počiti „ilsėtis“ < *kī-C < *ku̯ih₁-C, plg. EL pide. *ku̯i̯eh₁„ilsėtis“ (lot. quiēuī). OL: sbžsl. -pokojiti „nuraminti“.
lat. dĩdît „šokdinti, judinti, sukti; mankštinti, muštruoti (rekrūtus)“ – kauzatyvinis -ī- darinys iš prs. intr. *dīda < *dih1-dhé- „greitai sukasi“, plg. NL-C ved. dī́yanti 3 pl. „skrenda“ < *dih1-i̯é-, EL-C
lat. diêt (§ 3.6.3.9), EL-V lat. deju (§ 3.2.1.1.1).
liet. dýgti, dýgsta, dýgo „(apie augalus, sėklas) leisti daigą, augti, želti“, dyglỹs „geluonis“ :: lat. dîglis „daigas“ < pide. *dhiHgu̯-C,
plg. lot. fīgō „pritvirtinti, prikalti, pradurti“. EL: liet. díegti „gelti,
sodinti (augalus)“, OL: dáigyti, dáigas.
lat. dzîsla žr. gýsla.
lat. dzît žr. gýti.
lat. dzîvs žr. gývas.
liet. gýdyti žr. gýti.
liet. gýsla, lat. dzîsla, dzîksla „t. p.“, spr. pettegislo EŽ „rankos
arterija“. Kaip ir sbžsl. žila „vena, nervus“, srbkr. žȉla „gysla“, iš
pbsl. *gī-slā-. Panašiai kaip gijà (§ 3.4.3.1) atspindi nykstamojo
laipsnio alomorfą iš pide. *gu̯(h)i̯eH-, plg. lot. fīlum „siūlas, voratinklis, styga“ < pide. *gu̯(h)iH-lo-. Slavų kalbose taip pat yra žodis žȉca
srbkr. „siūlas, dervasiūlis“ iš *gī-kā- ir būdvardis *židŭkŭ, slenk.
żydki „lankstus, liaunas, stangrus (apie rykštes, vyteles)“, greičiausiai padarytas iš prs. *židetŭ < *gī-de- „yra toks, kad galima įtempti (kaip templę), supinti (kaip šakeles, vyteles)“.
liet. gýti, atgýti „atgimti, pasveikti“, pagýti „pasveikti“, įgýti „gauti, įsigyti“, lat. dzît, atdzît, -dzîstu „atgimti“ < pide. *gu̯ih3-C, plg.
sbžsl. ožiti „atgyti“, rus. zažítь „pasveikti“ ir t. t. Antevokalinėje
pozicijoje plg. prt. liet. atgìjo, lat. atdziju iš *gii̯-ā- < *gu̯-ih3-V
(§ 3.4.3.1). — Liet. gýdyti kauzatyvinė etimologinė reikšmė – „daryti taip, kad kažkas atgyja, pasveiksta“ arba „išlaikyti gyvą“, lat.
dzîdinât „gydyti“. — EL *gu̯i̯eh3- „gyventi“. Antrinis EL gu̯ei̯h3- ⇐
*gu̯ih3-, pvz., gr. βέομαι „gyvensiu“ (coni.-fut. *gu̯ei̯h3-e-), pb. *gēi̯-C:
lat. dziêdêt „gydyti“, iter. dziêdinât. — liet. gývas, lat. dzîvs „gyvas“,

146

3.3. L a r i nga l a s

ta r p ba lsio ir pr ieba lsio

spr. gijwans acc. pl. „gyvus“, sbžsl. živŭ < pide. *gu̯ih3-u̯ó-. Pirminis priesagos -u̯o- vedinys, plg. ved. jīvá-, lot. uīuus. Dėl
priesagos plg. liet. šývas, lat. sĩvs.
liet. gývas žr. gýti.
liet. Grýva žr. grĩva.
lat. grĩva „upės žiotys“, srbkr. grȉva „arklio karčiai“, rus. gríva
„t. p.“ < pide. *gu̯riH-u̯eh2-, plg. ved. grīvā́- f. „sprandas, karčiai“,
av. grīuuā-. Tarp lietuvių kalbos pavyzdžių pateikiamas upėvardis
Grýva, turintis atitikmenį latvių kalboje Grĩva (dar plg. pievos pavadinimą Grĩvi m. pl.).
srbkr. grȉva žr. grĩva.
lat. îze „juosta, ruožas, rėželis“, īze zemes „žemės rėžas“, suskardėjęs plat. *īsē. Šaknis *īs- < *(H)ih3s- yra saṃprasāraṇos tipo NL
forma iš *i̯ōs- < pide. *(H)i̯eh3s-, plg. liet. júosiu, júosti, júosta,
juostas (adi.), bet lat. juôžu, -zu, juôzt „apjuosti“.
srus. kriti „pirkti“ (prs. krĭnju) < pide. *ku̯rih2-. Šaknis *ku̯rei̯h2„įsigyti mainais“, plg. ved. kriṇā́ti 3 sg. „perka“, gr. πρίατο „nusipirko“ (vietoj *prīto < *ku̯rih2-to), gr. mik. ku̯riato „t. p.“
liet. krýtis, -ies 1 kirč. f. „tinklelis žuvims gaudyti; samtis žuvims
ar vėžiams; rėčio medinis lankas“ (širdiẽs krýtis „perikardas, širdiplėvė“), su metatonija: krytìs, ‑iẽs 4 kirč. f. „ledo lytis“, < pide.
*kriH-C (taip pat plg. suskardėjusį variantą su gr-: grýtis, -ties „tinklas ilgu kotu“29). Abu lietuvių kalbos dariniai yra lyginami su graikų kalbos žodžiu κρίσις f. „atskyrimas, skirtumas“ < *krī-ti-, abstr.
iš prs. κρίνω „atskiriu, išskiriu“. NL-V: krìjas arba krijà, lat. krijât
(§ 3.4.3.1). EL-C: lat. kriêt (§ 3.6.3.9).
liet. lýnas „Tinca vulgaris“, lat. lĩns, lĩnis, spr. lins EŽ „t. p.“ ir
sl. linŭ < pide. *h2liH-nó- (daryba kaip žodyje liet. plýnas, sbžsl.
sinŭ, žr. toliau), plg. NL žodyje lot. linō, -ere „tepti, braižyti; plėšti
garbę, teršti“ < *h2li-n-H-é-. Pide. EL *h2lei̯H- „tepti“, plg. gr.
29
Plg. grỹžkelė su krỹžkelė, grõtos su krõtos f. pl., apývigris su apývikris, šniaugrà su
šniaukrà „kas kalba per nosį“.
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ἀλίνειν· ἀλείφειν Hes. „patepti odą aliejumi“, lot. lēuī „patepiau“.
Pavadinimas „lynas“ susijęs su slidžia, gleivėta šios žuvies oda. Taip
pat žr. liet. laistýti (§ 3.5.1.2).
lat. lĩns žr. lýnas.
sl. linŭ žr. lýnas.
lat. lît žr. lýti.
liet. lýti, lat. lît, prs. lîstu < pbsl. *lī-C < pide. *lіН-С, plg. srbkr.
lȉti se „lietis“, slenk. lić „lieti“. NL-V: liet. lìjo, lat. lija iš *lii̯-ā- < *liH-V (§ 3.4.3.1). EL-V: liet. lejù (§ 3.2.1.1.1). EL-C: líeti (§ 3.6.3.9).
liet. mýlas „mielas, mylimas“, spr. mīls, mijls (lat. mĩļš) < pb.
*mīla- < pide. *miH-lo-. EL: míelas (§ 3.6.3.9).
lat. nĩt : „judėti ratu, sukantis“, nĩt sviêstu „plakti iš grietinės
sviestą“ < pb. *nī-ti < pide. *niH-C (vedinys panĩnas f. pl. „pasukos“ < * nī-nā-). Šis žodis turi atitikmenį sind. nīta- m. „šviežias
sviestas“, cps. návanīta- n. „t. p.“, nīta-miśrá-. Šaknis *nei̯H- „gaminti sviestą“ (Mayrhofer 2005, 58). NL-V: lat. nijas, nuonijas, panijas
(§ 3.4.3.1).
srbkr. nȉt žr. nýtys.
liet. nýtys f. pl. „ant dviejų lazdelių suverti dvigubi siūlai su
kilpelėmis audeklo metmenims suverti ir, minant pakojas, žiomenims
daryti“, lat. nĩts, srbkr. nȉt, nȉti f. „siūlas“ < pide. *nih1-C. EL *(s)neh₁-i̯-: gr. νέω, sva. nājan „siūti“. Čia priskirtinas ir lat. snāju, snāt „laisvai vynioti siūlą; daryti bet kaip“, tikriausiai vietoj *snēju.
lat. nĩts žr. nýtys.
liet. pýti, pỹja (tiksliau pį̃ja < *pini̯a), pìjo „apie tešmenį – prisipildo pieno, pritvinksta pieno“ < pide. *piH-C, išpýti „išbrinkti
(apie dirvą, žemę, kelią)“, caus. pýdyti karvę „masažuoti karvei tešmenį, kad jis prisipildytų pieno“. NL-V: pìjo (§ 3.4.3.1). Šaknis
*pei̯H- „pritvinkti, pabrinkti“ (trūksta liet. *pejù), plg. ved. páyas- n.
„sultys, vanduo; pienas“, OL pipā́ya pf. „yra pritvinkęs, trykšta“.
liet. plýnas „(apie vietovę) plikas, be jokio medžio, krūmo ar
statinio, tuščias; be plaukų, nuogas, niekuo nepridengtas“ (sinoni-
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mas týras), taip pat „lygus (apie vandens, ledo paviršių), be šakų
(apie medį), atviras (po plýnu dangumì „po atviru dangumi“), švarus,
grynas (apie vandenį, orą)“, plg. lat. plĩns „lygus, tiesus“. Trūksta
pamatinio veiksmažodžio. Perdirbtas iš pide. *pliH-nó- (dėl darybos
žr. liet. lýnas, sbžsl. sinŭ). — Vedinys plýnė arba plýnia „lygi ir plika
vieta, pelkė“, cps. plýnabalė „neapaugusi augalais pelkė“, plýnledis,
-džio „neapsnigtas ledas, naujas ledas, traškantis ledas; plikledis“,
plýnšerė „kiaulė lygiais šeriais“, vb. denom. išplýninti „išlyginti (molinę aslą)“.
bžsl. rinǫti, rus. rínutь „pasipilti, pradėti tekėti“ pbsl. *rī-C <
pide. *h3riH-C, plg. ved. rīyate „neramiai juda“ < *h3riH-i̯é-. Šaknis
*h3rei̯H-, plg. sbžsl. rějǫ, rějati (§ 3.2.1.1.1) ir liet. ríedu, -é̇ti
(§ 3.6.3.9).
liet. rýtas, lat. rîts „t. p.“ < pide. *rih₁-tó-, etimologinė reikšmė
– „(saulės) tekėjimas“; *rih₁-C laringalo metatezės būdu iš *h₁ri-C.
NL šaknis iš *h₁rei̯- „keltis, stotis“, plg. arm. ari ipv. „kelkis!“, het.
arāi, ariyanzi „stotis, keltis“.
lat. rîts žr. rýtas.
sbžsl. sinŭ „mėlynas, melsvas“ < pbsl. *šīna < pide. *ḱih₁-nó-.
Su kita priesaga: liet. šývas (žr.), plg. EL liet. šé̇mas „pilkas, pelenų
spalvos, melsvas“ < *ši̯ēma- < *ḱi̯eh₁-mo- (§ 3.3.1.1); sbžsl. sěrŭ
„pilkas“ < *ši̯ēra < * ḱi̯eh₁-ro- (§ 3.3.1.1).
liet. sýti tarm. „jungti, rišti“ < pide. *sih2-C, plg. priešdėlinius
veiksmažodžius susýti „turėti ryšį, susisieti“, užsýti „užrišti, pririšti,
pvz., botagą prie botkočio“, atsýti „atrišti, atleisti, išlaisvinti“, intr.
„atitrūkti nuo ko, netekti ryšio“ (⇒ atsìjusi są́voka „abstrakti sąvoka“, atsýtė tarm. „audeklas, prie kurio audžiant su lazdele pririšami
audimo siūlai“). Antevokalinis NL: prt. sijaũ „rišau“ < *sih2-V
(§ 3.4.3.1). Forma *sih2- atsirado metatezės būdu iš *sh2i̯‑, kuris
buvo nykstamasis laipsnis iš neošaknies *sh2ei̯-. Tokio tipo neošak
nis išabstrahuota iš ‑i̯e- prs., *sh2-ei̯é- arba *sh2-i̯é-, plg. ved. áva
syáti „atriša“, het. ishiyanzi 3 pl. „riša, pančioja“.
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lat. sīts „medžioklinė ietis“ < *šī-ta- < pide. *ḱih3-tó-. — Lat.
sĩvs „aštrus, grubus, piktas, negailestingas, rūstus“ < pb. *šī-u̯a- <
pide. *ḱih3-u̯ó- (plg. gývas < *gu̯ih3-u̯ó-). NL forma *ḱih3- – neošak
nis, kuri remiasi ‑i̯e- prs., *ḱeh3-i̯e- „galąsti“; resegmentacija: *ḱeh3i ̯-e-, plg. ved. śiṣā́ti „galanda, stiprina, kursto, ragina“ < *ḱi-ḱéh3-ti,
plg. daiktavardį lot. cōs, cōtis f. „aštrus akmuo, uoliena, galąstuvas“
< *ḱéh3-ti-.
lat. sĩvs žr. sīts.
sbžsl. sivŭ žr. šývas.
liet. šývas „pilkas (apie gyvulius)“, sbžsl. sivŭ „t. p.“ < pbsl.
*šīu̯a- < pide. *ḱih₁-u̯ó-. Su kitomis priesagomis: sbžsl. sinŭ (žr.),
lot. cīmex, -icis m. „blakė“ < *kīm-iko- (vedinys iš *cīmus < *ḱih1-mó-). EL ved. śyāvá- „tamsiai rudas“ < *ḱi̯eh₁-u̯ó- ir liet. šé̇mas <
*ḱi̯eh1-mó- (§ 3.3.1.1).
sbžsl. tri žr. trýlika.
liet. trýlika (cps. iš *trī° n. „trys“), sbžsl. tri „tris“ :: ved. trī, av.
θ rī „trys“ < pide. *tri-h230. Dėl dūrinio plg. lot. trī-gintā „30“ <
*trīkentă < pide. *trih1-ḱṃt-h2. Fonema *-h1 yra nom.-acc. pl. n.
galūnė, pridėta prie leksemos *tri, žinomos, viena vertus, iš kaitybinės paradigmos, plg. loc. pl. ved. triṣú, sliet. trisù „trise“, sbžsl.
trĭxŭ, dat. pl. sliet. trìmus, sbžsl. trĭmŭ, instr. pl. liet. trimìs :: sbžsl.
trĭmi, antra vertus, – iš dūrinių, plg., pvz., liet. tridañtis :: lot. tridens,
liet. trikójis :: lot. tripēs, gr. τρίπους, ved. tripád-.
liet. výdinti „leisti nuvysti, padaryti taip, kad nuvystų“ (Bulbas,
prieš sodinant, výdinau, sako, greičiau sudygsta), nuvýdinti „džiovinti“
(Kap tu nuvydinai žaliąją rūtelę, kар tu nubliedinai skaistųjį veidelį).
Ši forma yra causativum iš pirminio veiksmažodžio *výti, *výja,
*výjo „vysti“ < *u̯iH-, EL *u̯eiH
̯ -, plg. lot. uiēscō, -ere „vysti“, laikomą šaknies *u̯iiē̯ - < *u̯iH-eh₁- vediniu; uiētus „sulenktas, sulamdytas, susirietęs, nuvytęs“. Iš *výtas kilo ir vb. denom. výsti, výsta,
30

Iš pide. *tri-h 2 taip pat kilo formos gr. τρία, lot. tria (žr. Rix 1976, 156).
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výto, lat. vĩst, vĩstu, vĩtu „t. p.“ < *výt-sta, kaip ir caus. výtyti „daryti taip, kad vystų, džiovinti“, sliet. -i̯a- prs., pavýčia DP «ususza».
Šis výtyti taip susijęs su *výtas kaip vé̇tyti su *vė́tas „mėtytas vėjuje“
(plg. vé̇ti „pūsti“) ir statýti su stãtas (pagal kilmę, adi. vb. „pastatytas, stovintis“).
liet. výras, lat. vĩrs, spr. wijrs < pide. *u̯iH-ró-, plg. ved. vīrá„vyras, didvyris; sūnus“, taip pat ir lot. uīrēs-, -ium pl. „jėgos“ <
pide. *u̯iH-s-es. Šaknis *u̯ei̯H-, plg. ved. váyas- n. „gyvybinė jėga;
trauka“ < pide. *u̯ei̯H-es-.
lat. vĩrs žr. výras.
lat. vĩst žr. výdinti.
liet. výsti žr. výdinti.
lat. vît žr. výti.
srbkr. vȉti žr. výti.
liet. výti „vaikyti; vynioti“, lat. vît, srbkr. vȉti, sbžsl. povinǫti <
pide. *u̯iH-C (plg. ved. vītá- „apvyniotas, užvyniotas“), EL *u̯i̯eh1-.
NL-V: vìjo (§ 3.4.3.1). EL-V: vejù (§ 3.2.1.1.1). Dėl prs. *vinù pėdsakų žr. § 3.2.1.3.1.
liet. výtyti žr. výdinti.
srbkr. žȉca žr. gýsla.
sbžsl. žila žr. gýsla.
sbžsl. živŭ žr. gývas.
Abejotini pavyzdžiai:
sbžsl. inŭ „vienas“ (⇒ inočędŭ „μονογενής, viengimis“, inokŭ „gyvenantis vienas, atsiskyrėlis“), slenk. iny „ne tas pats, ne tas, kuris
išvardintas, likęs, kitoks“, retai „vienas, vienintelis“, ček. jiný „kitas,
kitoks“. Šiuo atveju galima atkurti nykstamojo laipsnio darybą:
pide. *ih1-no-, dėl metatezės iš *h1i-no-. Ši forma buvo labiau paplitusios OL formos pide. *h1oi̯-no- alternantas, plg. slot. oinos, lot.
ūnus „vienas“ (iš *oi̯nos), gr. οἰνή „vienetas ant žaidimo kauliuko“,
got. ains „vienas“. (Spr. ains „ein“, acc. sg. ainan „einen“, atliekantis nežymimojo artikelio vaidmenį, yra ne pb. *ai̯na- atspindys, o
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skolinys iš vokiečių kalbos). — Sbžsl. inŭ negali būti kildinamas iš
pide. *h1ei̯-no-, kadangi e laipsnis neatsispindi kitose kalbose, išskyrus slavų.
liet. týras, -à „neapaugęs medžiais, plikas, neapgyvendintas, negyvenamas“ (sinonimas plýnas), taip pat „švarus, permatomas, skaid
rus, vaiskus (vanduo, dangus), nepurvinas, neužterštas, skaistus“,
prk. „garbingas, geras, padorus“, plg. lat. tĩrs „švarus, nesumaišytas,
nepadirbtas“. Pb. *tī-ra- < pide. *tiH-ró-. Etimologija neaiški. —
Vediniai : týras „klampi pelkė, apaugusi žemais medžiais“, týrai m.
pl. „negyvenami žemės plotai, stepės, dykynė, dykuma, tundra“,
tyrùliai „dideli pelkėti plotai; tundra“, tyrumà „dykynė, stepės“, vb.
denom. tyré̇ti, -é̇ja „darytis tyram“, týrinti „valyti, rafinuoti“.
N.B. 1. Pb. *-ī < *-iH sutrumpėja prieš pauzę ir pavirsta -i:
liet. patì „žmona, sutuoktinė“ < *patī < pide. *potih2, moteriškosios giminės vedinys iš *potis „viešpats“. Priesaga -ih2- yra nykstamojo laipsnio forma iš ‑i̯eh2-, plg. liet. pačiõs, lat. pašas < pb.
*pati̯ās < pide. *pot-i̯eh2-s. — Tas pats pasakytina ir apie liet. martì,
marčiõs „sūnaus žmona; jauna ištekėjusi moteris“. Galimas dalykas,
kad (1) forma girià atsirado modifikavus senąjį femininum *girì <
pide. *gu̯ṛH-í-h2 (plg. ved. girí- „aukštuma, pakilimas, kalva, kalnas“), (2) forma neptė̃ „anūkė“ kilo iš atnaujinto femininum *neptì
< pide. *neptih2 (plg. ved. naptī́). Plg. tokias latvių kalbos inovacijas kaip paša arba pate „pati“ bei mā̀rša arba mārte „marti“.
liet. -patni, viešpatni sliet. „ponia, kilminga moteris“ < *patnī
< *pót-ni-h2, plg. ved. pátnī- „ponia“, gr. πότνια „ponia, valdovė“.
N.B. 2. Dviskaitos galūnė: liet. akì „dvi akys“, sbžsl. oči < pbsl.
*akī < pide. *h3oku̯-i-h₁. — Liet. ausì „dvi ausys“, sbžsl. uši „t. p.“
< *h₂ou̯si-h₁. — Liet. šunì „du šunys“ < *ḱun-i-h₁.
N.B. 3. Apie kai kuriuos pirminius NL ī darinius su priesaga -rogalima spręsti pagal išvestinius vardažodinės kilmės veiksmažodžius, plg.:
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*dýras < pide. *dih2-ró- „blizgantis“, ⇒ vb. denom. dyré̇ti arba
dyróti „styroti ir žiūrėti akis išplėtus, dairytis, žiūrinėti, žvilgčioti“,
plg. šaknį *dei̯h2- „apšviesti; rodytis“: ved. dīdā́ya „šviečia, apšviečia“, gr. δέατο „pasirodė“31.
*stýras < pide. *stih3-ró- „sustingęs“, ⇒ vb. denom. styré̇ti arba
styróti „būti sustingusiam, sukietėjusiam, sudžiuvusiam; kėksoti“,
plg. šaknį *sti̯eh3-, ved. styā́yate „stingsta, krešėja“, gr. σῶμα n.
„kūnas“ (< *sti̯ōma, etimologinė reikšmė – „sustingęs negyvėlio
kūnas“). — Keistą darybą randame liet. pãstiras (vietoj †pastyras?)
„ištemptas; suskretęs; išmėtytas“ (Pas jį viskas pãstira „viskas nesutvarkyta, išmėtyta“).

3.3.3.2. Pozicija uHC
liet. atgū́ti žr. gũt.
spr. aumūsnan žr. mūdât.
liet. brū́dyti tarm. „skubiai siųsti (dirbti laukuose ar pievoje),
skubinti ką“ – -dyti causativum iš brū́- < pide. *bhruH-, NL lyginant
su briáutis „įsisprausti, skverbtis, veržtis“ (§ 3.6.3.11). Plg. pū́dyti
su pū́ti.
lat. bũris žr. būrỹs.
liet. būrỹs, bū̃rio „minia (žmonių); kuopos padalinys; krūva
(daiktų)“, lat. bũris arba bũra „krūva“. Vedinys iš adi. vb. *bū́ras <
*bū-ra- < pide. *bhuh2-ró- „gimęs; tauta“ iš bū́ti (žr. toliau). Su kita
priesaga ved. bhū́ri- „gausus, didelis, galingas“ < *bhūr-i- (aukštesnysis laipsnis bhū́-yas- „didesnis, stipresnis“).
lat. bût žr. bū́ti.
31
Panašiai pasitelkus lotynų kalbos vb. denom. migrāre „keisti vietą, keliauti“, atkuriamas išnykęs būdvardis *migrus < pide. *h 2mig u̯-ró- „keičiantis vietą“ (plg. LIV² 279).
Šaknis *h₂mei̯ g ṷ-, plg. gr. ἀμείβω „(iš)keisti, (iš)mainyti vietą“, OL ἀμοιβή „apmokėjimas,
užmokestis, atlygis; apsikeitimas, mainai“.
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liet. bū́ti, lat. bût, sbžsl. byti < pide. *bhuh2-C, plg. ved. ábhūt
„atsitiko, įvyko, tapo“. EL *bhu̯eh2- „tapti“. NL-V: buvaũ
(§ 3.4.3.2).
sbžsl. byti žr. bū́ti.
liet. drū́tas „stiprus, tvirtas, galingas“ < pide. *druH-tó- (EL
*dreu̯H-), plg. germanų */trū-/ „pasitikėti, trauen“, got. triggws „ištikimas“ (*trewwaz).
liet. dū́mai m. pl., lat. dũmi, sbžsl. dymŭ < pide. *dhuh2-mó-.
Atitinka ved. dhūmáḥ „dūmai“, gr. θυμός m. „kvėpavimas, atodūsis;
gyvybės energija; jėga; širdis, dvasia, siela, valia, nusiteikimas“. NL
taip pat veiksmažodžiuose het. tuhhae- „kvėpuoti, alsuoti“, gr. θύω
„ką nors sudeginti, nužudyti aukojant“; „kunkuliuoti, šėlti, trokšti“,
lot. suffiō, -fīre „smilkyti, apsmilkyti; permaldauti“, skait. [-fī.i̯ō]
(pagal Thurneyseno dėsnį iš *-fūi̯ō < pide. *dhuh2-i̯oH). EL *dhu̯eh2„dūmyti, išskirti dūmus“, plg. het. antuwahhas „žmogus“ < pide.
*en-dhu̯éh2-os-, etimologinė reikšmė – „turintis savyje kvapą, dvasią“ (Rieken 1999, 191). Plg. toliau ūmùs, �mus.
lat. dũmi žr. dū́mai.
sbžsl. dymŭ žr. dū́mai.
psl. *dyti, *dyjǫ žr. toliau Abejotini pavyzdžiai.
liet. griū́ti, griųvù arba griūnù, griuvaũ, lat. gŗût arba grût, grûstu,
gŗuvu „t. p.“, taip pat „apsiversti, skubėti“, daiktavardžiai: griùvena
„skardis, žemės nuogriuva (pvz., palei upę, kelią)“, griùvenos f. pl.
„suirusio, sugriuvusio namo, sienos liekanos, griuvėsiai“, griuvė̃siai
m. pl. Vietoj *grū-C, *gruv-V < pide. *ghruh₁-, plg. lat. grût tarm.
„griūti, irti“, gruveši m. pl. „griuvėsiai, griūtis, nuolaužos“. Minkštasis ŕ apibendrintas sulyginant su EL forma *gri̯āu̯-C (liet. griáuti
:: lat. gŗaût, gŗaûju, gŗâvu „išversti, parversti, pargriauti, sugriauti,
daužyti į šipulius; greitai ir veiksmingai veikti“). Šaknis pide.
*ghreh₁u̯-. NL *grū́-C < *ghruh₁-; tokia forma atsirado metatezės
būdu iš pide. *ghṛh₁u-, plg. lot. ingruō „įgriūti, nugriūti, nuvirsti;
užpulti kažką“, gr. ἔχραον aor. „užpuoliau“.
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lat. grũts „sunkus, keblus, varginantis“ < pide. *gṷruh2-tó-. Ši
forma kartu su lot. brūtus „sunkus, nerangus; bukas, kvailas“ atsirado dėl priebalsio h2 metatezės pirminėje formoje *gu̯ṛh2u-tó-. Šis
daiktavardis yra vedinys iš pide. *gu̯ṛh2-ú- „sunkus“, plg. ved. gurú-,
gr. βαρύς „t. p.“ EL *gu̯reh2-: ved. grā́van- „akmuo, skirtas somai
spausti“. Giminiškas liet. gìrnos f. pl. (žr. § 3.6.4.1).
liet. grūžinė́ti žr. gryzǫ.
liet. grū́žtis, grūžtìs žr. gryzǫ.
sbžsl. gryzǫ (grysti), lenk. gryzę (gryźć) „graužiu (graužti)“< pbsl.
*grūž- < pide. *gu̯ruHǵh-, plg. gr. βρύχω „kąsti, godžiai graužti“ (EL
*gu̯reu̯H-ǵh-). Čia taip pat priskirtinas vedinys liet. grūžinė́ti
„(ap)graužti“, leidžiantis postuluoti esamojo laiko formą *grū́žu,
kurią vėliau pakeitė iteratyvinė forma gráužiu „graužti, apgraužti
kaulą“ (pirminis inf. *gráužyti). — Liet. grū́žtis, -ies f. tarm. „dūrimas pilve, diegliai, skausmai“ atspindi pirminį abstraktą pide.
*gu̯ruHǵh-ti- (liet. b. k. randame inovacinę akcentuaciją grūžtìs, -iẽs
4 kirč.). — PiL griáužti (§ 3.6.3.11), OL gráužiu (§ 3.6.3.12).
lat. gũt „čiupti, pagauti, gauti, pasiekti“ (prs. gūnu, gũstu, gūju
arba guju, prt. guvu), apgũt „įveikti, susidoroti, sutramdyti, suvaldyti“, atgũtiês „atgauti sąmonę, įkvėpti oro“, pìegūt „prigaudyti (žuvies,
drugelių)“. — Lat. gũstĩt, -u, -ĩju iter. „gaudyti, griebti; pančioti“,
sagũstît „sučiupti, sugauti, paimti į nelaisvę“, gũstĩtiês „daryti ką nors
paskubomis, entuziastingai“. — Liet. atgū́ti, tik apie žmogaus balsą:
„(po gerklės ligos) atgauti balsą“: Jo balsas vėl atgū͂va, o neseniai da
toks užkimęs buvo. Jau nebijau, ir balsas atgùvo. Tarė jau atguvusiu
balsu (LKŽ), plg. NL-V atguvaũ (§ 3.4.3.2), EL gáuju (§ 3.6.3.11).
liet. °gū́ti žr. lat. gũt.
lat. jũra žr. jū́ra.
liet. jū́ra (lat. jũra arba jũŗa, spr. en iūrin „jūroje“). Vietoj *ū́ra
< pide. *Huh1r- (šaknis *Hu̯eh1r-), plg. lot. ūrīnor „pasinerti, nardyti“, sisl. úr „dulksna“. Žodžių pradžios *ū- buvo pakeistas sulyginant su EL pb. *i̯āu̯r- (žr. jáura § 3.6.3.11).
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lat. jũs žr. jū͂s.
liet. jū̃s, lat. jũs, spr. ioūs 2 pl. įvardis „jūs, vos“ < pide. *i̯uHs,
plg. av. jūš, got. jūs, taip pat sind. yūyám (vietoj *yūṣ-ám?), sbžsl.
vy < *u̯ūs (dėl asimiliacijos iš *i̯ūs). Priegaidę atskleidžia dviskiemenė gen. pl. forma liet. jū́sų, lat. jũsu (spr. iouson).
liet. jū́šė „žuvienė, prasta sriuba“, spr. iuse „mėsos sriuba“. Vedinys iš pide. *i̯uHs-, plg. sind. yūḥ n. „miltinė, mėsos sriuba“, lot.
iūs, iūris n. „padažas, sriuba (tap pat miltinė)“, gr. ζύμη „mielės,
raugas“ < *i̯ūsmā- < pide. *i̯uHs-meh2-. Taip pat plg. vṛddhi atspindį žodyje bžsl. juxa „ζωμός, miltinė, putra“, srbkr. júha, lenk. jucha
„miltinė“, rus. uxá „žuvienė“, < *i̯āu̯sā < pide. *i̯eu̯Hs‑ah2‑.
lat. jũtis f. pl. „vieta, kurioje išsiskirsto keliai, kelių išsišakojimas“, jūtis f. pl. „įlinkis, sulenkimas, sąnarys“ < pide. *i̯uH-ti- (šaknies *i̯eu̯H‑ „rišti, jungti“ NL), plg. ved. yūtí- f. „sujungimas, susiejimas, sąryšis“ (su kita priesaga: yūthá- m. „minia, būrys, banda“).
Paralelinė daryba: liet. būtìs, džiūtìs, grūžtìs. EL: jáuti, lat. jàut, jaũt
(§ 3.6.3.11).
liet. krū́snis žr. krūtiês.
spr. krūt žr. krūtiês.
lat. krūtiês, krūjuôs, kruvuôs refl. „prikibti“, naujesnės formos
kruĩtiês, krujuos arba krūjuos (inf. remiasi prs. forma) „prikibti prie
ko nors; pasikėsinti į ką nors; stengtis žengti pirmyn“; iš šios formos
intens. kruistîtiês „daryti ką nors draudžiama“ (vietoj *krū-stī-). Susiję, viena vertus, su spr. krūt „kristi, nukristi“, antra vertus – su
sbžsl. kryti, kryjǫ „dengti, pridengti; slėpti“ < *krū- < pide. *kruH, plg. NL-V: lat. kruva (§ 3.4.3.2). EL-C: lat. kŗaũt (§ 3.6.3.11). — Čia
taip pat priskirtini daiktavardžiai: liet. krū́tis, -ies „akmenų krūva;
krosnis pirtyje“, ryt. liet. krū́snis, -ies „t. p.“, lat. akmeņkrûte „akmenų krūva“.
liet. krū́tis žr. krūtiês.
psl. *kry, gen. sg. *krŭve „kraujas“ < *krūs < pide. *kruh2-s,
*kruh2-es (žr. § 3.4.3.2), plg. slovėn. krȋ, krvȋ, srbkr. čakininkų krȉ,
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slenk. kry, krwie. Daryba giminiška av. xrū- f. „žalia, kruvina mėsa“
ir sair. crú, gen. sg. crau, cró „kraujas“. Taip pat plg. vedinį av.
xrūra- „kruvinas; negailestingas, žiaurus“ < pide. *kruh2‑ro- „kruvinas“, lot. crūdus „kruvinas (apie mėsą), žalias, nevirtas, neprinokęs (vaisius)“ – dėl disimiliacijos iš *krūrus < *krū-ro-. NL-V: krù
vinas (§ 3.4.3.2). Pide. EL *kréu̯h2-, plg. -s- vedinį: ved. kravíṣ n.
„kruvina mėsa“ (< *krau̯is < *kreu̯h2is), gr. homer. κρέας n. „t. p.“
(< *kreu̯as < *kreu̯h2as), < pide. *kreu̯h2-s-ø (§ 1.9.2).
sbžsl. kryti žr. krūtiês.
lat. kûpêt žr. kūpé̇ti.
liet. kūpė́ti, kūpiù „virti, kunkuliuoti“, lat. kûpêt, kûpu „smilkti,
rūkti“, sbžsl. kypěti, kypljǫ „virti, kunkuliuoti“ < pide. *kuh₁p-, plg.
OL *ku̯oh1p-: sl. kvapiti (§ 3.3.2.1). EL *ku̯eh1p- nėra paliudytas.
lat. kûsât „virti, kunkuliuoti“ – kartu su psl. *kysati „rūgti“ – iš
pbsl. *kūs-ā-, srbkr. kȉsati, slovėn. kȋsati, ček. kysat < pbsl. *kūs-ā< pide. *kuHs-eh2-. Šalia *kūs-ā- buvo ir būklės duratyvas *kūs-ē,
plg. sbžsl. vŭskysěti „surūgti“, slenk. kisieć „rūgti“. Iš čia sb. *kysě-lĭ:
rus. kisélь „valgis iš užraugintų avižų miltų“, slenk. kisiel „t. p.“,
sorba. kisel „gira“, slovak. kyseľ „rūgščios sriubos rūšis“, plg. dar
rus. kíslyj „surūgęs“, iš psl. *kys-lŭ. — Inchoat. psl. *kysnǫti „pradėti rūgti“, rus. kísnutь, ček. kisnout, lenk. kisnąć; srbkr. kȉsnuti
„mirkti lietuje; rūgti, fermentuoti“, plg. OL *kvasiti (§ 3.3.2.4). EL
*ku̯eHs- nėra paliudytas.
sbžsl. kypěti žr. kūpé̇ti.
psl. *kysati žr. kûsât.
psl. *kysnǫti žr. kûsât.
liet. liū́nas žr. liū́tas.
liet. liū́tas „lietingas, liūtingas (apie vasarą ar rudenį)“, liū́nas
(lat. ļū̀ns „klampi, linkstanti samanų pluta pelkėje“, ļūnis „pelkė“),
paliū́tis, -ies f. „dargana, kelių dienų lietus“, liū́tis, -ies f., NL šaknis
li̯ū-C iš *li̯āu̯-C, iš pide. *luh3- :: *leu̯h3- „drėkinti, šlakstyti, prausti,
plauti“ (lietuvių kalboje žodžio pradžios li̯- apibendrintas). Plg. lot.
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lauō „plauti, prausti; drėkinti, šlakstyti“, gr. λόε 3 sg. „išplovė, nuplovė“. NL atspindys *luh3-V latvių kalbos žodyje ļuvenis (žr.
§ 3.4.3.2).
lat. ļū̀ns žr. liū́tas.
lat. mūdât „plukdyti“ – causativum iš *mūt „plauti; plaukioti“,
refl. mûdâtiês „plaukioti, maudytis“; neošaknis mūd-: mûdinât „maudyti arklius upėje, ežere“. — Spr. mū: vedinys aumūsnan „apiprausimas, Abwaschung“ leidžia padaryti išvadą apie vb. cps. *aumūt,
kuris atitiko sbžsl. umyti „nuplauti, nuprausti“, izmyti sę „nusiprausti“, srbkr. mȉti, ček. mýti „plauti, prausti“ (vedinys sbžsl. pomyję f.
pl. „pamazgos“). — NL-V: lat. muvu, sbžsl. neomŭvenŭ (§ 3.4.3.2).
sbžsl. myšĭ f. „μῦς, pelė“, srbkr. mȉš, rus. myšь < pide. *muHs-,
plg. ved. mū́ṣ- m. f. „pelė, žiurkė“, mū́ṣikā- f. „t. p.“, gr. μῦς, lot.
mūs, mūris m. „pelė“, sva. mūs „Maus, pelė“.
sbžsl. umyti žr. mūdât.
liet. paū́drė žr. ūdróti.
liet. pjū́klas „dantytas pjovimo įrankis“, tarm. taip pat „pjautuvas“ (plg. spr. piuclan EŽ „pjautuvas“). Vietoj NL *pū́klas (pj- pagal
EL pjáuti, § 3.6.3.11), ši forma iš *pū-tla- < pide. *puh₁-tló-, kur
*puh₁-C atsiradusi dėl šaknies *péh1-u̯- alomorfe *ph₁u-C įvykusios
laringalo metatezės. — N.B. Priesagos *‑tlo- nykstamasis laipsnis
matyti ir žodyje tiñklas, lat. tìkls „t. p.“, spr. sasintinklo EŽ „tinklas
zuikiams gaudyti“ < pb. *tin-kla- < pide. *tṇ-tló-, plg. ved. tántram
„skietas“ < *tén-tro-.
lat. pûļi žr. pū́liai.
liet. pū́liai m. pl. (pūliuosna eit SD «jątrzyć się»), lat. pūlis m.
„žaizda, kuri pradeda pūliuoti“, pûļi m. pl. „pajuodavusios miežių
varpos“ – vedinys iš *pū́las < pide. *puH-ló- „pūvantis“. Iš veiksmažodžio pū́ti, supùvo, šaknis pide. *peu̯H- (žr. pjaulaĩ, pjáulas,
§ 3.6.3.11), plg. got. fūls, vok. faul „supuvęs“, slav. pylŭ „dulkės,
smulkūs krisleliai“, lenk. pył „t. p.“ Dėl priesagos plg. siū́las, tū́las
„daugus, gausus“ ir sbžsl. gnilŭ „supuvęs“ (*gniH-ló-) iš gniti „pūti“.
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— Vb. denom. pūlé̇ti, -é̇ja, -é̇jo (pūlé̇jančios žaĩzdos), pū́liauti SD «jątrzyć się», pūliúoti „pūliuoti“, pūliúoja SD «ropi się» (⇒ pūliuotas SD
«ropisty»).
liet. pū́rai I m. pl. „pūliai“: Neišsūrėję lašiniai sukirmijo ir pradėjo kaip pū́rai dribti (LKŽ). Iš adi. vb. *pū́ra- < pide. *puH-ró- „pūvantis“. Paralelinis darinys yra *pū́la-, žr. pū́liai.
liet. pū́rai II m. pl. „žieminiai kviečiai“ < pide. *puH-ró-, plg.,
viena vertus, rbžsl. pyro „javų piktžolė“, srbkr. pȉr, vedinį slenk.
pyrz, lenk. perz, perzu „Triticum repens, varputis, labai paplitusi ir
įkyri piktžolė“, taip pat „laukiniai kviečiai“, < psl. *pyrĭjĭ, antra
vertus, gr. πυροί m. pl. „kviečiai“.
lat. pũt žr. pū́ti.
liet. pū́ti (pū́sta arba pū̃va, pùvo), lat. pũt (pũstu, puvu) „pūti,
dūlėti“, taip pat ir „ilgai miegoti, gulėti pataluose“ < pb. *pūtēi̯ <
pide. *puH-C, plg. ved. pū́yati „pūva, smirsta“ < *puH-i̯e. Lotynų
kalbos vb. denom. pūteō, -ēre „dvokti puvėsiais“ leidžia rekonstruoti išnykusį adi. vb. *pūtus „supuvęs“ < *puH-tó. — EL *peu̯H- paliko pėdsakų tarp daiktavardžių, žr. liet. pjáulas, pjaulaĩ (§ 3.6.3.11).
NL-V puv- < *puH-V (žr. § 3.4.3.2).
lat. rũte „kalės ruja“ (Kuņa iet rūtei) < *h3ruH-C. Greta šios
formos OL lat. raũnas f. pl. „poravimosi metas“, raũnas laiks „katinų rujos metas“ (plg. ček. řevný čas „rujos metas“, rus. revnívyj
„pavydus“). — NL-V: liet. rùvelis (§ 3.4.3.2). EL: sbžsl. rjuti
(§ 3.6.3.11). — Taip pat vedinys psl. *rū́-kă- > bžsl. rykŭ m. „baubimas, riaumojimas, skardus gyvulio balsas“. Neošaknis ryk- tapo
dviejų vardažodinės kilmės veiksmažodžių pagrindu: 1) psl. *rykati (*rūk-ā-) „baubti, rėkti, klykti“, sbžsl. rykati, rus. rykatь, slenk.
rykać, 2) psl. *ryčati (*rūk-ē-) „baubti, riaumoti“, slovėn. ríčati, ček.
ryčet, lenk. ryczeć.
liet. rūtìs, -tiẽs f. „duobė, rūsis“ (antrinė forma vietoje *rū́tis,
plg. pjūtìs šalia pjū́tis) < pide. *ruH-ti-. PiL ráuti < *riáuti < pide.
*reu̯H-C (§ 3.6.3.11). Plg. NL lot. rūtum, veiksmažodžio ruō, ruere
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supiną (§ 3.4.3.2), ir vardažodį rūta (et) caesa n. „tai, kas buvo
įgriuvę ir atkasta“. — Atitikmenys slavų kalbose: sbžsl. ryti, ryjǫ
„kasti, kuisti, drožti“, izdryti „išdrožti“, srbkr. rȉti, rȉjem, slenk. ryć,
ryję „kastuvu kasti, kauptuku purenti žemę“ (trūksta liet. *rū́ti).
Vardažodžiai: ček. rydlo „kaltas, raižiklis“, srbkr. rȉlo „(kiaulės) snukis, (dramblio) straublys“, rus. rýlo „kiaulės snukis“; slenk. rydl,
lenk. rydel „įrankis kasti, siaura lopeta“; rus. tarm. rýtva „duobė,
griovys, vandens išgraužta skylė“, sorba. rytwa „lipdyba“.
bžsl. rykŭ žr. rũte.
sbžsl. ryti žr. rūtìs.
liet. siū́las žr. siū́ti.
liet. siū́ti, lat. šũt (šuvu, šuvu), sbžsl. šiti (prs. šijǫ vietoj psl. *šĭvǫ)
< pide. *si̯uH-tēi̯. — Vedinys siū́las < *si̯uH-lo-, plg. ved. syūtá„susiūtas“, got. siujan < *si̯uH-i̯é-, lot. suō < *si̯uu̯ō < *si̯uH-é-.
EL *si̯eu̯H- nėra paliudytas. NL-V: siuvù, siuvaũ (§ 3.4.3.2).
liet. sūnùs, sbžsl. synŭ < pide. *suH-nu- „pagimdytas, paleistas
į pasaulį“, plg. ved. sūnúḥ, -óḥ „sūnus“ :: prs. sū́te „gimdo, paleidžia
į pasaulį“, av. hunāmi „gimdau“. NL-V: lat. suvẽ̦ns (§ 3.4.3.2). EL
*seu̯H- „gimdyti, paleisti į pasaulį“.
liet. sū́ras, lat. sũrs „sūrus, kartus, aitrus“ — atitinka sbžsl. syrŭ
„ὑγρός, drėgnas“, srus. syrŭ „drėgnas, žalias, nevirtas“ < pbsl.
*sū-ra- < pide. *suh2-ró-. Substantyvacija: sbžsl. syrŭ „τυρός“, srbkr. sȉr, sȉra, rus. syr, sýra „sūris“; vedinys liet. sū́ris, -io. Alomorfas
sū- < *suh2-C, lygintinas su graikų kalbos hū-C, ὕει „lyja“, atsirado
dėl laringalinio priebalsio metatezės NL formoje *sh2u-C, plg. het.
suhha- „išpilti“ < *suh₂-o- iš šaknies *sh2eu̯- „berti, pilti“.
sbžsl. synŭ žr. sūnùs.
sbžsl. syrŭ žr. sū́ras.
sbžsl. svekry žr. N.B. 2.
sbžsl. šiti žr. siū́ti.
liet. šū́snis žr. šū́tis.
lat. šũt žr. siū́ti.
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liet. šū́tis, -ies f. „krūva, eilė, šūsnis (malkų)“ < pide. *ḱuH-ti(plg. aukščiau grū́žtis, jũtis). — Liet. šū́snis, -ies f. „eilė, krūva malkų, sausų žabų, žagarų“ (daryba kaip krū́snis, -ies f. „akmenų krūva“
⇐ krū́-C, kráu-C). EL: lat. šaũt, liet. šiáutuvas (§ 3.6.3.11). OL:
šáudyti (§ 3.6.3.12).
liet. tū́las sen. „daugus, įvairus, skirtingas“, dabartinėje kalboje
„ne vienas, mancher“, spr. tūlan „viel“, < pide. *tuh2-lo-, plg. gr.
τύλος m. „odos sukietėjimas, nuospauda, trynė; medinė vinis; kuokos storasis galas, bumbulas“, τύλη „pabrinkimas, pagalvė, čiužinys“. Yra atitikmuo slavų kalbose: srus. tylŭ sb. „sprandas; ariergardas“, rus. tyl „sprandas, nugara, užnugaris, ariergardas“. Pide.
*teu̯h2- „brinkti, storėti, stiprėti“, plg. ved. út tavīti „yra stiprus“
(trūksta pbsl. EL atspindžio *či̯ā́u̯-C). — Su kita priesaga lat. tũte
„jėga, energija (darbui)“.
lat. tũte žr. tū́las.
srus. tylŭ žr. tū́las.
srus. tyti, tyju, lenk. tyję, tyć „tukti“ < psl. *ty-C < pide. *tuh2-C.
Šaknis *teu̯h2‑, plg. aukščiau liet. tū́las. Taip pat žr. § 3.2.1.3 dėl
prezenso šaknies su intarpu: *tunù < *tu-n-h2-e-.
liet. ūdróti, -ója, -ójo „būti vesiančiai, tvinkti (dažniausiai apie
kiaulę, taip pat apie kales, kates)“, kiaũlė ūdrója „kiaulė yra vesianti“, kiaũlė ūdrójanti arba priūdrójus(i) „paršinga kiaulė“. Šis žodis
yra vb. denom. iš išnykusio sb. *ūdros f. pl. „tešmenys“ ⇐ *ūdr-ā< *(H)uHdh-r-eh2-, heteroklitinės paradigmos pide. *(H)óuHdh-r- ::
*(H)uHdh-n-és n. „tešmuo“ pėdsako, plg. gr. οὖθαρ, οὔθατoς n. „tešmuo“, pl. οὔθατα „tešmenys“ < *(H)ou̯Hdh-, lot. ūber, -eris n. „tešmuo“ < *ou̯b- < *ou̯dh- < *(H)ou̯dh- < *(H)ou̯Hdh- (-H- išnykimas
OL darinyje, plg. anksčiau § 1.9.1) šalia silpnojo kamieno sind.
ū́dhar, údhnaḥ n., sva. ūtаr, dat. sg. ūtrin (vok. Euter), taip pat vedinyje psl. *vymę, -mene (srus. vymja, vymene, rus. výmja) „tešmuo“
< *ūd-men- < *(H)uHdh-men-. — Su daiktavardžiu *ūdros siejasi
šio daiktavardžio vedinys paū́drė „kiaulės papilvė“.
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liet. žū́ti, žųvù arba žū́stu, žuvaũ „netekti gyvybės, mirti ne savo
mirtimi, dingti, prapulti; labai į ką įsitraukti, įnikti į darbą“, pražū́ti
„numirti“. Daiktavardis: žūtìs, -ies f. „pražuvimas, (iš)naikinimas“.
Alomorfai žū-C ir žuv-V susiję papildomosios distribucijos santykiu
(plg. bū-C šalia buv-V s. v. bū́ti). Akūtinis žū́ti leidžia rekonstruoti
pide. *ǵuH-C kaip nykstamąjį laipsnį iš šaknies *ǵeu̯H- „išjudinti“,
plg. ved. junā́ti 3 sg. „skatina, ragina paskubėti, varo“, jávate
„skubina(si)“. OL-V: žavýti (§ 3.2.1.2).
liet. žū́ti, žū́stu, žuvaũ „žuvis gaudyti, žvejoti“ – vb. denom. iš
pb. *žūs „žuvis“ < pide. *ǵhuH-s (plg. gr. ἰχθῦς šalia liet. žuvìs, žr.
§ 3.4.3.2). Vedinys žūklỹs „žvejis“, žūklė͂.
Abejotini pavyzdžiai:
liet. sū́dyti „berti druskos, dėti prieskonių; dažyti (valgant);
barstyti, berti; pamažu, smulkiai lyti“ (var. s�dinti) ⇐ pide. *suh2d-ei e̯ -, plg. ved. sūdáyati „paskaninti (valgį)“. Toliau plg. PiL ved.
svādate „įgauna skonį, pasidaro skanus“, gr. ἥδομαι „džiaugtis, patirti, pajusti malonumą“ bei būdvardį ved. svādúḥ „skanus“, gr. ἡδύς
„skanus; mielas“, < pide. *su̯eh2d-. — Kitas įmanomas paaiškinimas: sū́dyti, causativum su ‑dyti iš šaknies pide. *suh2-, kurią matome ir būdvardyje sū́ras (žr. aukščiau).
liet. šū́das „žmonių ir gyvūnų išmatos, mėšlas, ekskrementai“,
lat. sũds „mėšlas, išmatos, pūliai“. Šis žodis gali būti sb. postverbale iš -d- praesens intr., *šū́du „išmetu iš savęs, pašalinu“ < pide.
*ḱuH-dhe-. NL šaknis iš *ḱu̯eH-, plg. av. spaiieiti 3 sg. „mėto, svaido“
< *ḱuH-éi e̯ -. Paralelė: liet. ìšmatos f. pl. ⇐ išmèsti. Taip pat plg.
išmetimas SD «poronienie płodu» ⇐ išsimèsti „persileisti (apie karvę,
kumelę)“, lat. izme̦tumi m. pl. „išmatos, ekskrementai, mėšlas“.
liet. ūmùs, acc. sg. ū́mų 3 kirč. „gyvas, guvus, energingas, spartus, karštas, smarkus, veržlus, impulsyvus, nartus, nirtulingas (apie
arklį)“. Variantas tarm. ū́mus, -i. Seniausias yra -o- kamienas ū́mas
1 kirč., plg. ūmas SD «nagły», ūmas tikėjimas SD «lekkowierność»,
ūmai adv. SD «nagle, porywczo». Čia galima įžvelgti atspindį adi.
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vb. ū́-ma- < pide. *uh2-mó- (plg. aukščiau darinį dū́mai). Panašaus
tipo adi. vb. yra ved. ū-ná- „nepakankamas, per mažas, nepilnas“
< pide. *uh2-nó-. Abiem atvejais šaknis rodo saṁprasāraṇos tipo
NL lyginant su *u̯eh2- „išnykti, prapulti, dingti, nustoti, sustoti,
liautis“ (žr. § 3.3.1.2, s.v. vâjš).
slovėn. díti, díjem „lengvai kvėpuoti, (vėjui) švelniai pūsti; kvepėti“. Nors slavų kalbose tolesnių sąsajų trūksta, tai galėtų būti psl.
*dyti, *dyjǫ < pide. *dhuh2-i̯e- atspindys, plg. gr. θύω „ką nors
sudeginti, nužudyti aukojant“; „kunkuliuoti, šėlti, trokšti“. Šaknis
*dhu̯eh2- „alsuoti; rūkti“ (žr. aukščiau dū́mai).
N.B. 1. Įvardis pide. *tuh2# 2 sg. (spr. toū, sbžsl. ty, sva. du) lietuvių kalboje turi sutrumpintą formą tù (plg. ved. tuvám
„tu“<*tuu̯óm<*tuh2-óm § 3.4.3.2).
N.B. 2. Vardažodinė galūnė pbsl. *-ū < *-uH išliko slavų kalbose, plg., pvz., sbžsl. svekry, -ŭve f. „anyta, vyro motina“, rus. tarm.
svekrý iš psl. *svesry, pbsl. *su̯ešrū- dėl s-s (pbsl. s-š) disimiliacijos
> s-k. Atitinka ved. śvaśrū́ṣ, lot. socrus, -ūs < pide. *su̯eḱ-ru-h2 (ši
forma iš *su̯eḱ-u̯ṛ-h2, plg. liet. šẽšuras „vyro tėvas“). Žr. aukščiau
psl. *kry. – NL-V: sbžsl. svekrŭvi (§ 3.4.3.2).
Lietuvių kalboje pbsl. galūnė *-ū < *-uH sutrumpėjo iki -u, pvz.,
liet. du sū́nu, lyginant su sbžsl. syny „t.p.“ iš pbsl. *sūn-ū < pide.
*suHn-u-h2 (plg. nom. sg. sūn-ù-s < *suHn-u-s).

3.4. Intervokalinis laringalas
3.4.1. Hiato atsiradimas išnykus laringalui
Laringalo išnykimas pozicijoje VHV sukelia hiatą, kuris vėliau pašalinamas kontrakcija. Lietuvių kalbos pavyzdžiai pirmiausia randami gramatinėse morfemose, plg. daiktavardinius -h2- kamienus:
gen. sg. *-eh2-es > *ah2as > *a.as > -ās, liet. -os: žmonõs, plg.
ved. gnā́s „žmonos“, lot. (pater) familiās „šeimos“ ir nom. sg. bhā́s
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n. „šviesa“ iš *bhaHas < *bheh2-os- (plg. bhānú m. „šviesa, švytėjimas, spindėjimas“).
nom. pl. *-eh2-es > *ah2as > *a.as > -ās, liet. -os: žmónos, plg.
osk. scriftas, ved. aśvās, got. gibōs.
dat. sg. *-eh2-ei̯ > *ah2ai̯ > *a.ai̯ > -āi̯, liet. -ai: žmónai, plg.
lot. mensae [mensai̯].

3.4.1.1. Baltų kalbose trūksta tokių kontrakcijos pavyzdžių su šaknies laringalu, kokių yra lotynų kalboje:
mōs, mōris m. „paprotys; įprotis, būdas; nuostatai, taisyklės“ <
*maHōs < pide. *meh2-ōs
flōs, flōris m. „gėlė“ < *floHōs < pide. *bhleh3-ōs
mēns(is) „mėnuo“ < *meHens- < pide. *meh₁ṇs-.
ir vedų kalboje:
vā́ta- „vėjas“ (taip pat triskiemenis variantas: va.a.ta-) < *u̯a.
Ha.ta- < pide. *h2ueh1-ṇto-.
3.4.1.2. Dėl augmentų ir reduplikacijos nebuvimo lietuvių kalboje
taip pat trūksta tokių formų, pvz.:
(1) ved. impf. ā́sam „buvau“, vietoj †āsa < *e.esa < *e-h₁es-a
< pide. *e-h1es-ṃ (gr. ἦα < *ēsa) ir ā́yan (§ 1.7.1.6).
(2) ved. pf. ā́ha, āhúr (§ 1.7.1.6).
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3.4.2. Sekos su aukštutinio pakilimo balsiais: *EHiC, *EHuC
3.4.2.1. Dvibalsių *Ei̯, *Eu̯ atsiradimas išnykus laringalui
3.4.2.1.1. Dvibalsis *Ei̯
liet. dienì „veršinga (karvė)“ < *dei̯n-ī < *de.Hi.nV < pide.
*dheh₁i-n-V (ved. dhenú- < *dhai̯nu < *dheh1i-nu-).
liet. priẽ praep. atspindi pbsl. *prai̯ (plg. sbžsl. prě-dŭ „prieš“)
iš pide. *prah2i < *preh2-i adv. „priekyje, prieš“ (sustabarėjusi forma loc. sg. iš sb. „priekis“), plg. lot. prae 1. adv. „priekyje“, 2.
praep. „prieš“ (cps. praeceps, -cipitis „galva į viršų, galva į priekį;
labai greitai, galvotrūkčiais“).
N.B. -i kamiengalio veiksmažodžių 2 sg. galūnė kildinama iš *-ie
(plg. refl. neš-íe-si), šis savo ruožtu kilo iš dvibalsio *-ei̯, atsiradusio
galūnėje pide. *-eh1i išnykus laringalui. Rekonstrukcija: pide.
*h1neḱ-eh1i > pliet. *neš-ei̯ > liet. nešì.

3.4.2.1.2. Dvibalsis *Eu̯
spr. austo „lūpos, burna“, āustin acc. sg. „nasrai“, sbžsl. usta n. pl.
„burna“ (etimologinė reikšmė – „lūpos“). Pbsl. *au̯s-t- yra vedinys
iš * au̯s- < *o.Hus- < pide. *Hóh₁-u-s, darinio iš žodžio *Hóh₁s„burna, lūpos“, plg. lot. ōs, ōris n. „lūpos, burna, nasrai, snapas;
anga, įėjimas, išėjimas“, ved. ās- „lūpos, burna“.
liet. saũsas, sbžsl. suxŭ < pbsl. *sau̯sos < *sa.Hu.sos < pide.
*seh2usos, plg. gr. αὗος arba αὖος < *hau̯sos, vak. germ. *sawza-:
sangl. sêar, vvž. sōr, nva. sohr „išdžiūvęs, nusausintas“. NL: sùsti
(§ 3.2.5).
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sbžsl. suxŭ žr. saũsas.
sbžsl. usta žr. austo.

3.4.2.2. „Ilgųjų dvibalsių“ atsiradimas dėl laringalo metatezės
sekose *EHiC, *EhuC
Dauguma čia aptariamų lietuvių kalbos pavyzdžių kelia formalių
klausimų, susijusių su akūtine dvibalsio priegaide. Pripažinus, kad
dvibalsio priegaidė atspindi ankstesnį jo ilgumą, reikia pripažinti
ir tai, kad kai kurie lietuvių kalbos dvibalsiai kildintini iš *EHiC,
*EHuC sekų, kurios, pereinant nuo ide. prokalbės prie baltų prokalbės, patyrė metatezę ir pavirto *Ei̯HC, *Eu̯HC. Η išnykimas prieš
priebalsį, kaip įprasta, sukėlė kompensacinį pailgėjimą. Šis pailgėjimas pasireiškia netiesiogiai, savo prozodiniais padariniais, t. y.
priegaide (akūtu): Éi̯, Éu̯, plg.:

3.4.2.2.1. *Еi̯НС<*EHiC
liet. díeverį acc. sg. „vyro brolis“, rbžsl. děverь, srbkr. djȅver, lenk
dziewierz < psl. *děverĭ verčia daryti prielaidą, kad pbsl. *dāi̯.
.u̯er- iš *dai̯h2.u̯er-. Ši forma metatezės būdu kilo iš pide. *da.h2i.
.u̯er- < *deh2i-u̯er-. Taigi metatezė aiškina skirtumą tarp akūtinio
atspindžio lietuvių kalboje ir sind. devár- (ne †daivár-) bei gr. δαήρ,
δαερός, δαέρα. Metateze taip pat aiškintinas žodis sangl. tācor „svainis, dieveris”.
liet. píemenį acc. sg. < *pāi̯men- < *pai̯H.men-. Dėl metatezės
pide. *po.h3i.men-, plg. gr. ποιμήν, ποιμένα (trūksta liet.
†piẽmenį).
liet. píeva, lat. piẽva < *pāi̯u̯ā < ide. *pōi̯u̯ā < pide. *poi̯h2-u̯eh2. Dėl metatezės pide. *po.h2i.u̯eh2, plg. gr. dor. ποία, at. πόα
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„žolė, žolynas, augalas, veja; šienapjūtė“, ved. pāyú- „sargas, piemuo“ (trūksta liet. †piẽvą, †pievà).
liet. síetas < *sāi̯tan < *sai̯H.ta-. Dėl metatezės *sa.h2i.to- <
pide. *se.h2i.to- (trūksta pb. *saĩtas, liet. †siẽtas). — N.B. NL *sh2ipatyrė metatezę ir pavirto *sih2-, taip paaiškinama veiksmažodžio
forma liet. sijóti < *sih2-eh- ir alomorfizmas síe- :: sij- (dėl paralelių
žr. § 3.4.3.1). Plg. NL žodyje srbkr. sȉto „rėtis, sietas“.
lat. sliêka žr. sliẽnas.
liet. slíekas žr. sliẽnas.
lat. sliẽnas „seilės“, srbkr. slȉne, rus. slína < *slēi n
̯ - < *slei̯h₁.
nV- < pide. *sle.h1i.nV-. — Su kita priesaga: liet. slíekas, lat. sliêka
„t. p.“ (greta sliêkas „seilės“), spr. slayx „Regenwurm“, plg. lot. līmax
m. „sraigė“.
srbkr. slȉne žr. sliẽnas.
Plg. OL formą:
liet. spáinė „putos (vandens paviršiuje)“, sbžsl. pěna, pěny „putos“, srbkr. pjȅna < pbsl. *(s)pāi -̯ n- < *(s)pói h
̯ ₁-n-. Tokią formą
lėmė laringalo metatezė pirminėje formoje ide. *(s)poh₁i -̯ C, plg.
ved. phéna- m. „putos“ (o ne †phaina), lot. spūma „putos“
(*spoi m
̯ a).

3.4.2.2.2. *Eu̯HC < *EHuC
liet. káulas, lat. kaũls < *kāu̯la- < *kau̯H-lo-, tokią formą lėmė
laringalo metatezė formoje pide. *kah2ulo-, plg. lot. caulis, -is „stiebas, (kopūsto) gūžė“.
liet. sáulė, lat. saũle < *sāu̯l- < *sau̯H.lV- < *sa.Hu.lV- ⇐ pide.
*seh2ul-. Plg. gr. kret. αβελιος, ep. ἠέλιος m. „saulė“ iš pgr. *hāu̯elii o
̯ - < pide. *seh2-u̯el-. Liet. refleksas yra vṛddhi tipo vedinys iš NL
*sh2-ul-, plg. ved. sūr- „saulė“.
liet. šiáurė < *šēu̯r-<*šeu̯H.rV-<*še.Hu.rV- ⇐ pide. *ḱeh₁ur-,
plg. lot. caurus „šiaurės vakarų vėjas“.
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3.4.3. Sekos su aukštutinio pakilimo balsiais *iHV, *uHV (vad.
laringalinis hiatas)
Laringalo išnykimas sekose *iHV, *uHV nesukėlė hiato (i.V, u.V).
Vietoj jo atsiranda sekos *[i.i̯V], *[u.u̯V], > istoriškai [i.jV], [u.vV].
Taigi spirantai j, v, kuriuos čia matome, atsirado ne iš pide. *i̯, *u̯,
o eina glaidų, užpildžiusių hiatą po laringalinių priebalsių išnykimo,
vietoje. Atitinkamai laringalui išnykus antekonsonantinėje pozicijoje prieš jį ėjęs balsis patyrė kompensacinį pailgėjimą: *iHC >
[īC], *uHC > [ūC]. Dėl šio dvejopo laringalinio priebalsio aiškinimo turime segmentų kaitą liet. ij-V :: ī-C ir uv-V :: ū-C vediniuose,
sudarytuose su balsinėmis arba atitinkamai priebalsinėmis priesagomis. Tai vediniai iš NL šaknies alomorfų, pvz.:

3.4.3.1. iHV > ii̯V
bij-V < *bii̯-ā- < pide. *bhiH-eh2-: bijaũ(si), lat. bijuôs. EL pide.
*bhei̯H-, ved. mā́ bhema. — NL-C: lat. bîtiês, bîstuos (§ 3.3.3.1).
gij-V I < *gii̯-ā- < pide. *gu̯ih3-eh2-: atgìjo „atgimė“, išgìjo „pasveiko“, lat. dziju, plg. arm. keam „gyvenu“ < *gii̯āmi. Alomorfu
gij- remiasi naujasis intarpinis prs. gỹja (tiksliau gį̃ja) „sveiksta“, <
*gi-n-i̯-e-. — N.B. Paralelinė forma gỹna „sveiksta“ gali būti kilusi
paveldėtam intarpiniam prs. *gìna < *gu̯i-n-H-e susikryžiavus su
naujesne forma gỹja. — NL-C: atgýti, lat. atdzît (§ 3.3.3.1). Pide. EL
*gu̯i̯eh3- „gyventi“, antrinis *gu̯ei̯h3-, plg. pb. *gēi̯-C formoje lat.
dziêdêt „gydyti“.
gij-V II < *gii̯-ā- < pide. *gu̯(h)iH-V: gijà „siūlas (paprastai apmatų)“, lat. dzija „gijos siūlas, audinio pagrindas“. Panašios darybos
yra gr. homer. βιός m. „lankas“, < *bi.i̯ó- < *gu̯(h)iH-ó-, etimologinė reikšmė – „(rykštė, virbas, stiebas) turintis templę, stygą“. NL-C:
gýsla (§ 3.3.3.2). EL pide. *gu̯(h)i̯eH-, plg. ved. jyā́- f. „lanko styga“.
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krij-V < *krii̯-ā- < pide. *kriH-eh2-: 1. lat. krijât „plėšti žievę,
karną; vyti siūlus“, lat. krija „liepos žievė, karna; lankas, rėčio,
sieto apvadas; pintinė iš liepos karnos; lentelė iš liepos“ (⇒ vb.
denom. krijuôt „plėšti“), 2. liet. krijà „(padarytas iš karnos) rėtį,
sietą juosiantis apvadas; išorinė, medinė rankinių girnų uždanga,
kad miltai neišbyrėtų“, krìjas arba krijaĩ m. pl. „rėčio apvadas, šonai;
dubens, kubilo, statinės šonas; bato aulas; lanktis“. — NL-C: krýtis
(§ 3.3.3.1). EL-V: krejù (§ 3.2.1.1.1). EL-C: lat. kriêt (§ 3.6.3.9).
lij-V < *lii̯-ā- < pide. *liH-eh2-: lìjo, lat. lija. — NL-C: lýti
(§ 3.3.3.1). EL-V: lejù (§ 3.2.1.1.1). EL-C: líeti (§ 3.6.3.9).
nij-V < *nii̯-ā- < pide. *niH-eh2-: lat. niju prt. iš nīt sviêstu
„mušti iš grietinės sviestą“, nuonijas arba panijas f. pl. „pasukos,
Buttermilch“, panijpiens „t. p.“ — NL-C: nĩt (§ 3.3.3.1).
pij-V < *pii̯-ā- < pide. *piH-eh2-: pripìjo „(apie tešmenį) išbrinko,
pritvinko pieno“, prs. pỹja iš pį̃ja < *pi-n-i̯a. — NL-C: pýti, pýdyti
(§ 3.3.3.1). Šaknis *pei̯H- „patvinkti, padidėti, pabrinkti, pritvinti“.
rij-V I < pide. *rih2-V: rìjalas „jaukas žuvims“, rijìmas (prarijìmas
„įduba kelyje“), rijùs „rajus, ėdrus“, rijìkas arba rijuõklis „rijūnas,
ėdrūnas“, rijū͂nas „t. p.“ Šaknis *rih2-, iš *ṛh2i̯- metatezės, matyti NL
lyginant su *reh2i̯-; pastaroji forma kilusi iš formos prs. *reh2-i̯ereanalizės. Neišplėsta šaknis *reh2-, plg. lat. rãju iš rãt „plūsti, barti, smerkti, peikti, kritikuoti, keikti“, refl. rãtiês „bartis“, žr.
(§ 3.3.1.2).
rij-V II < pide. *riH-V: rìjasi „barasi, riejasi“ (LKŽxi 587), tarm.
prs. iš ríetis. Šaknis *rei̯H- / *riH-. Atrodo, kad šis esamojo laiko
darinys atsirado prt. *rìjos < *riH-eh2- pagrindu. Paralelė: vìjasi
tarm. „suka sau (lizdą)“ iš vìjosi, výtis.
sij-V < *sii̯-ā- < pide. *sih2-eh2-: sìjo „jungė, rišo“. Forma *sih2dėl metatezės sekoje *sh2i̯-, kuri buvo NL iš neošaknies *sh2ei̯- (žr.
NL-C sýti, § 3.3.3.1).
vij-V < *u̯ii̯-ā- < pide. *u̯ih1-eh2- (šaknis *u̯i̯eh1-): vìjo „vaikė,
ragino; vyniojo“, vedinys apvijóti iter. „vyti (botagą)“, suvijóti „da-
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ryti vyniojant“. Vardažodžiai: į̃vijas „suktas, susuktas, spirališkas“,
sb. vijà f. „atžala, kuri užsikabina; virvės, siūlų sruoga; kartis šiaudams prispausti dengiant šiaudinį stogą“ (lat. vija), vijõklis m. (viena iš reikšmių) „viliotojas, suvedžiotojas, mergišius“, vijur͂kas „įrankis siūlams vynioti; vikrus, mitrus, apsukrus, miklus, judrus žmogus“,
vijū͂nas. — NL-C: výti (§ 3.3.3.1). EL-V: vejù (§ 3.2.1.1.1).
Paralelės iš kitų indoeuropiečių kalbų:
ved. priyá- „mielas, palankus“ < *pri.Ha- < pide. *prih2-ó. NLC: ved. prītá- „draugiškai nusiteikęs“ < *prih2-tó- (prĭṇā́ti „džiaugiasi“ < *pri-né-h2-ti). Šaknis *prei̯h2- „džiaugtis, būti patenkintam“. — PaNL-V: sbžsl. prijati, -ajǫ „būti kam palankus“, rus. prijátь,
čekų přát, slenk. przyjaję, lenk. sprzyjam (⇒ sbžsl. prijateljĭ „bičiulis,
draugas“) iš psl. *prīi -̯ ā- ⇐ *prĭi -̯ ā- < pide. *prih2-eh2-.
gr. βίος m. „gyvenimas“ =[bí.i̯os], vietoj *di.i̯os < pide. *gu̯ih3-os. NL-C: lot. uīuus, liet. gývas, sbžsl. živŭ, ved. jīvá- < pide. *gu̯ih3-u̯o-. – EL-V gr. βέομαι <pide. * gu̯eih3-e-.
gr. βίοτος „gyvenimas“ = [bí.i̯otos], vietoj *di.i̯otos < *di.
.Ho.to- < pide. *gu̯ih3oto- < pide. *gu̯ih3-eto-.
slot. sient = [si.ent] 3 pl. „kad būtų“ < *si.i e̯ nt < pide. *h1sih1-ent (optatyvo priesaga). NL-C: 2 pl. sītis ⇐ *h1s-ih1-te. Priesagos
EL: 2 sg. siēs < *h1s-i̯eh1-s.

3.4.3.1.1. Daiktavardinė priesaga ‑ija
Priesagos ‑ija šaltinis buvo pide. seka *-iH-ah2- < *-iH-eh2-. Toks
morfemų pasiskirstymas buvo įmanomas tokio tipo kolektyviniame
vedinyje iš moteriškosios giminės pide. *-ih2- kaip ved. vṛkī́ḥ „vilkė“
< *u̯ḷku̯-íh2-s (plg. vyr. gim. vṛ́kaḥ), gen. sg. vṛkiyáḥ < *u̯ḷku̯-ih2-ós.
Atrodo, kad tokio kolektyvinio tipo yra žodis liet. vilkijà „vilkų
gauja“ < *u̯ilkii̯-ā, t. y. pripažinus, kad tai vedinys iš išnykusio
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pralietuviško *-ī- / *-ii̯- kamieno, *u̯ilkīs „vilkė“32, acc. sg. *u̯ilkīn,
silpnieji linksniai *u̯ilk-ii̯-V. Atnaujinus formą nom. sg. f. *u̯ilkīs
(⇒ vìlkė) vedinys vilkijà jau nebebuvo motyvuotas sb. „vilkė“ paradigmos ir susidarė priklausomybės santykis tarp jo ir nom. sg. m.
vil̃kas. Tai nulėmė neosufikso ‑ija susiformavimą. Ši priesaga vartojama tokiuose žodžiuose kaip bernijà „vaikinių grupė“ (iš bérnas),
vyrijà „vyrų susirinkimas“ (iš výras), išeivijà „išeivių bendruomenė“
(iš išeĩvis). Ji pasirodo ir vediniuose, padarytuose iš daiktavardžių,
žyminčių negyvuosius daiktus, pvz., akmenijà „pilna akmenų dirva,
žemė“ iš akmuõ.

3.4.3.2. uHV > uu̯V
bruv-V < *bruu̯-i- < pide. *h3bhruH-: sen. tarm. bruvìs f. „antakis“,
acc. sg. brùvį bei sbžsl. brŭvĭ, -i f. „antakis, blakstiena; akies vokas“,
lenk. brew, brwi f. „t. p.“ Plg. acc. sg. ved. bhrúvam iš bhrū́-, gr. ὀφρύα
iš ὀφρῦς (gen. ὀφρύ(Ƒ)ος). Balsinio -i- kamieno atsiradimas vietoj
priebalsinio aiškintinas formos acc. sg. brùvį < pbsl. *bruu̯-in <
pide. *(h3)bhruH-ṃ reanalize pagal -i- kamiengalio daiktavardžių
pavyzdį, plg. analoginę proporciją ãkį :: akìs = brùvį :: x (x =
bruvìs). EL *h3bhreu̯H- (§ 3.5.2).
buv-V < *buu̯-ā- < pide. *bhuh2-eh2-: bùvo, prt. iš bū́ti (šaknis
*bhu̯eh2‑). Šių formų paralelė: sbžsl. zabŭvenŭ „pamirštas“ (NL-C byti
„būti“), gr. φύω „kurti, gaminti, daryti, išleisti“ < *phuu̯-e- <
*bhuh2-e- (NL-C aor. ἔφῡν). Vediniai: buvóti ir buviné̇ti, buveĩnė „buvimo vieta“, buvé̇jas „kas yra kur buvęs“, buvìmas „egzistavimas“,
buvõvas „daug kur buvęs žmogus; nuolatinis lankytojas“, imbuvỹs,
-io „kas neturi nuosavo buto ir nuomojasi; nuomininkas“, nebùvėlis,
-io „ko (seniai) nebuvo; seniai matytas, retas“, pribuvé̇ja, cps. čiãbuvis
32
Kalbant apie tai, reikėtų priminti slavišką žodį *vĭlčica (rus. volčíca, lenk. wilczyca),
kuris laikomas priesagos ‑kā- vediniu iš pbsl. nom. sg. f. *u̯ i lkī- (= ved. vṛkī ́ ḥ).
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arba čiabuvỹs „čionykštis (vietinis) gyventojas, pastovus šios vietos
gyventojas“, SD «rodzic z tąd, tuteczny, indigena». — PaNL būv-:
pabū͂va, prs. iš pabū́ti (Grỹbai neilgaĩ tepabū͂va „Grybai ilgai negali
gulėti, nes greitai genda“), pabūvé̇ti, 3-iasis asm. pabū͂vi „kažkur
pabūti, trumpam likti“. Daiktavardžiai: bū͂vas SD «osiadłość, domicilium», bū͂vis, -io „būtis, buvimas, gyvavimas, egzistavimas“,
sámbūvis, -io „koegzistavimas, egzistavimas greta (ko nors)“. — Liet.
alomorfas būv- primena sl. byv- žodyje °byvati „būti, lankytis“,
sbžsl. prěbyvati „pabūti (kur nors), būti kažkokioje vietoje“, sŭbyvati
sę „įvykti, tapti realybe“, zabyvati „pamiršti“, < *būu̯-ā-.
druv-V < *druu̯-ā- < pide. *druH-eh2-: lat. druvât „pjauti javus“, druvāns „laukas, paliktas dirvonuoti“. Šaknis *dreu̯H- „nukirsti, nupjauti“, plg. ved. druṇā́ti „kenkia, trukdo“ (*dru-né-H-ti),
vpers. drūn „kirsti, pjauti“.
guv-V < pide. *guH-eh2-: 1. lat. guvu „pagriebiau, nutvėriau“,
prt. iš gũt (§ 3.3.3.2.), liet. atguvaũ „atgavau (balsą)“ iš atgū́ti
(§ 3.3.3.2.). — 2. liet. prs. atgū̃va „atgauna (balsą)“ kilo iš ogų̃va <
*gu-n-u̯- (dar senesnė forma buvo *gunù < *gu-n-H-é-). — 3. liet.
guvùs „greitas, vikrus, mitrus, apsukrus“ (etimologinė reikšmė –
„greitai griebiantis“), plg. EL gáuju (§ 3.6.3.11).
kruv-V I < pide. *kruh2-V: liet. krùvinas = sbžsl. krŭvĭnŭ „susijęs
su krauju, kruvinas“, srbkr. kŕvnȋ „kraujo spalvos, kruvinas“, rus.
króvnyj ir lenk. krewny „to paties kraujo, consanguineus“ < pbsl.
*kruu̯ina- < pide. *kruh2i-no-. Vedinys iš kamieno pide. *kruh2-ikaip žodyje av. xruvi-dru- cps. „(su) kruvinu ginklu“. — Sbžsl. krŭvĭ,
gen. sg. krŭve f. „kraujas“, rus. krovь, lenk. krew – pagal kilmę tai yra
acc. sg. forma *kru.u̯in < pide. *kruh2-ṃ iš *krū-s < pide. *kruh2s
(žr. *kry § 3.3.3.2). EL: ved. kravíṣ n. „kruvina mėsa“, gr. homer.
κρέας n. „t. p.“ < *kreu̯-h2s-ø. — NL-V taip pat randame žodyje lot.
cruor, -ōris m. „kraujas, trykštantis iš žaizdos“ < *kruu̯ōs < pide.
*kruh2-ōs, gen. *‑ōs-es bei lot. cruentus „kraujuojantis“ iš *kruu̯entos
(vietoj *kruu̯antos) < pide. *kruh2-ent- arba *kruh2-ṇt-.
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kruv-V II < *kruu̯-ā- < pide. *kruH-eh2-: lat. kruva „krūva“
(malkas kruva „malkų krūva“), taip pat „kalva, aukštuma, pakilimas“. Variantas lat. kŗuva „krūva; kalva“ turi ŗ, perkeltą iš pilno e
laipsnio alomorfo, plg. lat. kŗaũt (§ 3.6.3.11). NL-C: lat. krūtiês
(§ 3.3.3.2). — Plg. slavų kalbose psl. *krŭv-enŭ „padengtas, apdengtas“, sbžsl. nepokrŭvenŭ „nepadengtas, neapdengtas“ < *kru. u̯e.no< *kruH-eno-; sbžsl. pokrŭvati „padengti, apdengti, uždengti, uždaryti“ < *kru.u̯ā- < pide. *kruH-eh2-. Taip pat pailgintasis laipsnis
*krūu̯-: sbžsl. pokryvati „padengti, apdengti, uždengti, uždaryti“. Plg.
ᵒbyvati aukščiau s. v. buv-V.
luu̯-V < pide. *luh3-V pakeistas li̯uu̯-V (li̯ pagal EL *li̯āu̯-): lat.
ļuvenis „klampi, linkstanti samanų pluta pelkėje“, ļuvęns „klampus,
pelkėtas; minkštas, linkstantis“, vb. denom. ļuvêt, -u, -ẽju „linkti“
(apie pelkę). Šaknis *leu̯h3- „sudrėkinti, apšlakstyti, nuplauti“, plg.
gr. λόε 3 sg. „nuplovė“. Antekonsonantinis alomorfas *li̯ū: liū́tas,
liū́nas (§ 3.3.3.2). — Pailgintąjį NL-V *li̯ūu̯- atspindi lat. līvis „pelkė,
klampi, svyruojanti vieta“, līvenis „t. p.“, perk. „didelis kiekis (ko)“,
iš līv- atsiradusio dėl ļūv- pakitimo (plg. klîvât „slankioja be tikslo“
iš *kli̯uu̯-ā-).
mluv-V < *mluu̯-ā- < pide. *mluh2-eh2-: sbžsl. mlŭva „riksmas,
triukšmas, šurmulys; sambrūzdis, sąmyšis, neramumai“, plg. ved.
bruv-V žodyje bruvánti 3 pl. prs. „sako, kalba“, ptc. prs. bruvánt„sakantis, kalbantis“ < pide. *mluh2-ént-. EL *mleu̯h2-: av. mraomī
„pasakoju, kalbu, sakau“, ved. brávīti 3 sg. „sako, kalba“. — Vediniai: sbžsl. mlŭvĭnŭ „triukšmingas, šurmulingas, neramus“; bez mlŭvy
adv. „be triukšmo, ramiai, tyliai“, bezmlŭvĭnŭ „ramus; paprastas“,
bezmlŭvije n. „tyla, tylėjimas, ramybė“. — N.B. Formai mlŭva priklauso vb. denom. sbžsl. mlŭvljǫ, ‑iti „triukšmauti, daryti sąmyšį,
pradėti, sukelti riaušes, raginti, kurstyti“. Kitose kalbose atitinkamas veiksmažodis reiškia „kalbėti, sakyti“, plg. sček. mluviti, lenk.
mówić (sen. mołwić), rus. mólvitь.

173

3. L a r i nga l i ni ų

pr ieba lsi ų atspi ndž i a i l iet u v i ų k a l boj e

muv-V < *muu̯-ā- < pide. *muH-eh2-: lata. muvu „plaukiau“,
prt. iš prs. infl. muynu, inf. *mūt „plaukti, plaukioti“ (žr. Endzelin
1922, § 612). — *muu̯-V- < pide. *muH-V- :: sbžsl. neomŭvenŭ
„neapiplautas“, omŭvenije „apiplovimas“, mŭvivo n. „pirtis“. —
PaNL-V *mūu̯-: sbžsl. omyvati „apiprausti“, umyvati „prausti“ (plg.
rus. neumýva c. „kas nesiprausia, nevala“). — NL-C mū-: lat. mūdât,
spr. aumūsnan, sbžsl. umyti (§ 3.3.3.2).
puv-V < *puu̯-ā- < pide. *puH-eh2-: pùvo, prt. iš pū́ti (prs. pū́sta
arba pų͂va), lat. pũt, pũstu, puvu „pūti, dūlėti“, (žr. § 3.3.3.2). EL
pide. *peu̯H-, žr. pjáulas, pjaulaĩ (§ 3.6.3.11).
ruv-V < *ruu̯-ā- < pide. *ruH-eh2- (šaknis *reu̯H-): sbžsl. rŭvati
(prs. rŭvǫ, rŭveši) „rauti, traukti“, vŭzdrŭvanije „išrovimas, ištraukimas“ : rŭvenikŭ „duobė, vandens duobė, šulinys“, rŭvenica „griovys“
(iš *rŭvenŭ „iškastas“ < *ruH-eno-); slenk. zarwek „žuvų tvenkinys
su išrautu pylimu“, lenk. wyrwa „skylė, susidariusi ką nors išrovus,
išrauta vieta“ ⇐ wyrwać „raunant ištraukti“. — PaNL-V *rūu̯-: lenk.
porywać, rozrywać, wyrywać. — NL-C: rūtìs, sbžsl. ryti (žr. § 3.3.3.2).
PiL: ráuti (§ 3.6.3.11). — Paralelė: lot. ruō < *ru.u̯ō < pide. *ruH-o-h2 (> sbžsl. rŭvǫ), inf. ruere, tarp kitko „iškasti, išversti“. NL-C:
lot. rūtum, rūta (et) caesa (žr. § 3.3.3.2).
siuv-V < *si̯uu̯-V < pide. *si̯uH-V: siuvù, siuvaũ, lat. šuvu, šuvu,
plg. rbžsl. šьvьcь „batsiuvys“ < *si̯uu̯-ik- :: liet. siuvìkas, siuvìkis,
siùvikis „siuvėjas“, spr. schuwikis EŽ „batsiuvys“. PaNL-V: pasiūvė´ti.
— NL-C: siū́ti, lat. šũt (žr. § 3.3.3.2). EL *si̯eu̯H- nėra paliudytas.
su̯ekruu̯-V < pbsl. *su̯ešruH-V: sbžsl. svekrŭv-i dat. sg. f. „uošvei“ < *su̯eḱruu̯-ei̯. Vietoj *svekrŭv-ě < *su̯eḱruh2-ai̯ < pide.
*su̯eḱruh2-ei̯, plg. galūnę *-ai̯ lot. formoje socruī < *sokruu̯ī <
*su̯okruu̯-ai̯. — NL-C: sbžsl. svekry (žr. § 3.3.3.2). — N.B. Sbžsl. gen.
sg. forma svekr-ŭv-e turi analoginės kilmės galūnę -e < *-es (plg.
matere, sěmene, slovese). Fonetinis atspindys čia turėtų būti *svekrŭvŭ
iš *sveḱrŭu̯-as < pide. *su̯eḱr-uh2-es.
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suv-V < pide. *suH-V: lat. tarm. suvẽ̦ns m. „paršas“. Su disimiliacija uv > iv lat. sivẽ̦ns „t. p.“, sivēnīca „veislinė kiaulė su paršeliais“. Laringalo buvimą rodo ir ilgumas ved. sūkará- m. „laukinis
meitėlis kuilys, laukinė kiaulė“, plg. dar vpers. asmenvardį Hukar
< pair. *hūkara- „šernas“ (dėl paralelių žr. § 1.7.3.6). — Slavų
kalbose vietoj *sŭvinŭ < *suH-iHno- „kiauliškas“ (plg. gr. ὕϊνος,
lot. suīnus) turime svinŭ: plg. sbžsl. stado svinoje „kiaulių kaimenė“.
Panašiai germanų kalbose *swīna-: got. sweins, vgerm. swīn, snord.
svín „kiaulė“. Šios formos verčia rekonstruoti *su̯-iHno- ir iškelti
pirmojo iš dviejų laringalų disimiliacinio išnykimo hipotezę. Verbalinė uu̯ forma: ved. suváti „gimdo, paleidžia į pasaulį“ < *suHé-ti. NL-C: ved. sū́te „gimdo“. Šaknis *seu̯H-33. — Kai kuriose kalbose išliko alternacija *sū-C / *suu̯-V, plg. av. hūš, huuō f. „veislinė
kiaulė, paršavedė“ (etimologinė reikšmė – „gimdanti“), gr. ὗς, ὑός
m. f. „šernas; naminė kiaulė“, lot. sūs, suis m. f. „meitėlis, kiaulė;
šernas“. Vedinys ved. sūnú- m. „sūnus“, sū́tu- m. „neštumas“ (§
1.9.5). Žr. liet. sūnùs (§ 3.3.3.2).
ži̯uu̯-V < *ži̯uu̯-ā- < pide. *ǵi̯uH-eh2-: rbžsl. žĭvati „kramtyti“,
sček. žváti, slenk. żwać (rus. ževát’) iš psl. *zi̯ĭva-. NL-V išvestiniuose daiktavardžiuose: srbkr. žvȁlo n. „nasrai; sąsiauris, tarpeklis; šaltinis, versmė“, žvȁle n. „lūpos, nasrai“. Nykstamasis laipsnis taip
pat ir žodyje sva. kiuwan „kramtyti“ (vok. kauen), toch. В śuwaṃ
3 sg. „valgo, kramto“. — Pailgintasis NL-V: srbkr. slovėn. prežívati
„kramtyti“, bulg. prežívam „t. p.“ < *zi̯iva- < *ži̯ūu̯-ā- (plg. aukščiau sbžsl. ᵒbyvati, ᵒkryvati, ᵒmyvati). — EL *ǵi̯eu̯H-: liet. žiáunos
(§ 3.6.3.11).
žuv-V I < *žuu̯-ā- < pide. *ǵuH-eh2-: sbžsl. zŭvati „kviesti, šaukti“ (trūksta lietuvių kalbos atitikmens *žuvù), plg. ved. huvé „pasikviečia“ < *ǵuH-V, hváyati 3 sg. „kviečia, šaukia“ vietoj *huváyati
(*ǵuH-éi̯e-). — PaNL-V *žūu̯-: sbžsl. pozyvati „šaukti“, lenk. nazywać
33

Kitokia nei *seu̯ h 1- šaknis yra ved. suváti „skatinti, raginti, judinti“, žr. LIV 2 538.
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„vadinti“. — EL *ǵeu̯H-: ved. hávate „šaukia, kviečia“, av. zauuaiti
„prakeikia, keikia, plūsta“, sbžsl. zovǫ „kviečiu“ < *zeu̯e(§ 3.2.1.1.1).
žuv-V II < *žuu̯-i- < pide. *ǵhuH-: liet. žuvìs, -iẽs f., lat. tarm.
zuvs, b. k. zivs „t. p.“ Balsinis -i- kamiengalis kilo iš baltų prokalbės
acc. sg. formos *žuu̯-in < *ǵhuH-ṃ, kuri buvo reanalizuota kaip
*žuu̯i-n (liet. žùvį). Atematinių formų liekanos – tai liet. tarm. žùves
nom. pl. „žuvys“, gen. pl. žuvų̃. — NL-C *žūs „žuvis“ < pide. *ǵhuH-s (plg. gr. ἰχθῦς) alternanto pėdsakas yra vb. denom. žū́stu, žuvaũ,
žū́ti „žvejoti“ (žr. § 3.3.3.2). — N.B. Gali būti, kad pbsl. *žuu̯- slavų
kalbose atsispindi žodyje *zŭveno, plg. rus. zvenó „žuvies gabalėlis,
atpjautas skersai“, lenk. sen. zwono „t. p.“ (vietoj *zwiono), lenk.
zwonko, dzwonko „susuktas žuvies gabalėlis“34 – vedinys iš adi. *zŭvenŭ „žuvies“. Adi. *zŭvenŭ taip susijęs su daiktavardžiu psl. *zy <
*žūs „žuvis“ kaip *krŭvenŭ (plg. lenk. przekrwiony „krauju pasruvęs“) – su *kry < *krūs „kraujas“.
Abejotini pavyzdžiai:
ruv-V < *ruu̯-V- < pide. *h3ruH-V: rùvelis „verksnys, verksnė“,
priesagos -elis deverbativum iš neišlaikyto prs. *ruvù, paralelės žodžiui ved. ruváti 3 sg. „baubia, riaumoja“ < *h3ruH-é-ti. NL-C: lat.
rũte (§ 3.3.3.2). EL: sbžsl. rovǫ, ruti „baubti, riaumoti, spiegti, rėkti“,
vŭzdruti „sustaugti, subaubti“ < pbsl. *ri̯āu̯- C < pide. *h3reu̯H-.
Taip pat žr. sbžsl. rjuti (§ 3.6.3.11).
Kitų indoeuropiečių kalbų paralelės:
gr. κυέω homer. „būti nėsčiai“ < *ku.u̯ei̯̯e- < pide. *ḱuh1-éi̯e-,
34
Lenkų kalbos žodis pakito dėl liaudies etimologijos, žodį zwonko asocijuojant su
zwon (> dzwon) „Glocke“ ⇐ slenk. zwnieć, dažniausiai su metateze wznieć „išduoti garsą,
būti girdimu, skambėti, aidėti“; ši forma susijusi su rbžsl. zvĭnju, zvĭnĕti „sonare“ < *žu̯ i n-ē- ⇐ pide. *ǵ hu̯ ṇ - / *ǵ hu̯ e n-. Plg. liet. sužvìngti „(apie arklį) sužvengti“. N.B. Sbžsl. zvonŭ
atitinka toch. В kene, A kaṃ „balsas“ < *ǵ hu̯ ó n-o-. Plg. sbžsl. zǫbŭ, lat. zùobs „dantis“
šalia toch. В kеmе, A kam, alb. dhëmb „dantis“ < *ǵómb h-o- (gr. γόμφος „pleištas, smaigelis, baslelis, vinis“, ved. jámbha- m. „dantų eilė“).
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plg. ved. śváyati „tunka, storėja“ vietoj *śuv-aya-35. EL: *ḱu̯eh1-: ved.
śvātrá- n. „sustiprinimas“.
het. huwants „vėjas“, pažodžiui „pučiantis“ < *h2u.u̯ent- < pide.
*h2uh1‑ent-s – nykstamojo laipsnio ptc. prs. act. iš *h2u̯eh1-ti : gr.
ἄησι, ved. vā́ti „pučia“.
ved. tuvám „tu“, toch. B tuwe „t. p.“ < pide. *tuH-óm. NL-C: lot.
tū, av. tū, sbžsl. ty < pide. *tuH# (gr. homer. τύνη „tu“).

3.4.3.2.1. Daiktavardinė priesaga ‑uva
Tokių žodžių kaip sietuvà „liūnas, klampynė“, keltuvà „raguočiai, gyvuliai, galvijai“ priesaga istoriniu požiūriu yra neosufiksas *-uu̯-ā-.
Ji atsirado priesagai *-ah2- susisluoksniavus virš ‑ū- daiktavardžių
alomorfo *‑uH-V, plg. bruv-V, kruv-V (§ 3.4.3.2). Toks aiškinimas
verčia priesagą ‑ija interpretuoti kaip pide. *-iH-ah2- (žr. § 3.4.3.1.1).
— Anot kai kurių tyrinėtojų, etnonimas Lietuvà, acc. Líetuvą (⇒
srus. Litŭva) yra *lei̯tuu̯-ā- struktūros (šiame darbe naudojama transkripcija: *lei̯tuH-ah2-) ir yra upės *Lei̯tūs < *lei̯tuH-s pavadinimo
vedinys.

3.5. Antekonsonantinis laringalas žodžio pradžioje
Laringalas, kuris žodžio pradžioje sudarydavo junginį su po jo einančiu rezonantu arba – žymiai rečiau – obstruentu, lietuvių kalboje nepaliko jokio pėdsako. Tuo galima įsitikinti palyginus lietuvių
kalbos (ir slavų kalbų) formas su atitinkamomis graikų kalbos formomis, kurios rodo antrinį balsį toje pozicijoje, kurią kadaise užėmė prokalbės laringalas (žr. §§ 1.8.1-1.8.2).
35
Plg. lot. inciēns „nėščia“, skait. [in.kĭ.i̯ ē ns] iš *enkīi̯ e nt- < *enkūi̯ e nt- (Thurneyseno dėsnis) < pide. *en-ḱuh 1i̯ e nt-.
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3.5.1. Laringalas žodžio pradžioje prieš rezonantą
3.5.1.1. H prieš rezonantą r
*h₁rei̯k-: liet. riẽkti, riekiù „pjauti duoną, pirmą kartą arti“, plg. gr.
ἐρείκω „plėšti, draskyti (apie arimą)“.
*h₁rem-: liet. parem̃ti, lat. rèmdêt „nuraminti, numalšinti“, OL
ramùs < *h1rom-u-, NL liet. aprìmti < *h1rṃ-, plg. ved. rámate
„nurimsta“, OL rāmáyati caus. „malšina, ramina“. Be pradžios balsio
gr. formoje ἠρέμα „ramiai“, laringalo buvimą įrodo ir sandūros ilgumas senosios persų kalbos varde Ariyāramna- < *ariya-Hramna(žr. § 1.7.2.5).
*h₁rep-: liet. rẽplės f. pl., spr. raples „t. p.“. PaL aprė̃pti, aprėpiù,
plg. gr. ἐρέπτομαι „pešti, misti“, NL lot. raріō „staigiai čiupti, sugriebti, išplėšti, atimti, pagrobti kaip karo laimikį“.
*h₁r-os-eh2: liet. rasà, acc. sg. rãsą, lat. rasa „rasa, dulksna“ ::
sbžsl. rosa „δρόσος, ὄμβρος“, < pbsl. *rasā-. Šis žodis yra vedinys iš
pide. priesagos ‑s- vardažodžio, *h₁r-os-, plg. ved. rása- „augalų
sula, sultys, skystis, sirupas, esencija, ekstraktas“. PaL: lot. rōs, rōris
m. „rasa, rasos lašas, rūkas, migla“, taip pat „drėgmė, bet koks
skystis, prakaitas“. Šaknis neaiški.
*h₁rudh-ró-: liet. rùdas „rusvas, rudas, rausvas“, lat. ruds – iš
*rudras dėl disimiliacijos išnykus r, plg. psl. *rŭdrŭ, rbžsl. rodrŭ,
rus. rédryj „tamsiai rudas“, ved. rudhirá- „raudonas“, lot. ruber, gr.
ἐρυθρός „t. p.“ — OL liet. raũdas „rusvas, raudonai geltonas, sartas“
< *h₁rou̯dh-o-, plg., viena vertus, psl. *rudŭ: srbkr. rȗd „rausvas“,
rus. rudój, ček. rudý, kita vertus, got. rauþs „raudonas“, air. rúad
„t. p.“, lot. rūfus „rausvas, rudas, rusvas, rudaplaukis“, ved. róhita„raudonas, kraujo spalvos“.
*h₁ṛh1-C: liet. ìrti, iriù, ýriau „irkluoti“ < pb. *īr-C. EL *h₁erh₁-,
(žr. § 3.6.4.1).
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*h2ṛH-meh2-: liet. ìrmos, -ų f. pl. „prietaisas iš dviejų sukryžiuotų ir virve galais surištų karčių stulpui pastatyti arba rąstui aukštyn
kelti“, iš pb. *īr-mā- „ranka (nuo peties iki alkūnės), petys“ (žr.
§ 3.6.4.1).
*h3reǵ-: liet. rę́žtis, rę́žiuosi, rę́žiausi, atsirę́žti „įsitempti“, lat.
riêztiês, ‑žuôs, -zuôs „išsilenkti, išsikraipyti, išlinkti (apie lentas)“.
Pb. *renž- su intarpu šaknyse *rež- / *riž- < pide. *h3reǵ-, plg. gr.
ὀρέγω, aor. ὤρεξα „ištiesti, paduoti, įteikti“, med. „temptis, siekti
ko, dėti pastangas dėl ko“, ved. rā́ṣṭi „viešpatauja, valdo“, lot. regō,
rēxī „vadovauti, valdyti“.
*h3rei H
̯ -: sbžsl. rějǫ, rějati „plaukti upeliais“ < *rēi -̯ ā-, iteratyvinis vedinys su PaL iš pirminio prezenso *rejǫ < pide. *h2rei H
̯ -e-,
́
plg. ved. rīyate „neramiai juda“, riṇāti „leidžia upeliais, pila“, gr.
ὀρίνω „sujaudinti, sužadinti“ (*h3ri-n-H-e-).
*h3reu̯H-: sbžsl. rjuti, žr. (§ 3.6.3.11).
*h3reh2-: liet. róti, -ju, -jau „neatsilikti nuo ko, suskubti, suspėti
(padaryti darbą); labai mėgti ką“. Vedinys iš šaknies *h3er- „judėti“
ir pan., plg. gr. ὦρτο „pakilo, iškeliavo“, NL ved. íyarti „išjudinti“,
lot. orior „atsistoti, kilti, atsirasti, prasidėti“ (dėl darybos plg. góti,
jóti, § 3.3.1.2).
Abejotini pavyzdžiai:
*h3reu̯k-: liet. riáukė 1. „plyšys medžio kelme, atsiradęs žaibui
trenkus“, 2. „griovys, duobė“ (Vanduo išrovė kalne didelę riáukę).
Padarius prielaidą, kad akūtas yra antrinis, galima šį izoliuotą žodį
susieti su pide. šaknimi *h3reu̯k- „kasti, knisti, rausti“, plg. NL gr.
ὀρύσσω „kasti, iškasti, raustis žemėje; iškrapštyti, išlupti, išplėšti,
išmušti“ (at. ὀρύττω) < *h3ruk-i̯e-, aor. ep. ὄρυξα, klas. ὤρυξα, taip
pat ved. lun͂c- „rauti“, lot. runcō, -āre „rauti piktžoles, ravėti“
(§ 1.8.1.3). — Įmanoma būtų čia pritraukti ir vb. liet. riaũkti, -iù,
-iau͂ „godžiai, daug gerti, lakti“, tik reikėtų padaryti prielaidą, kad
jo reikšmė yra perkeltinė, kilusi iš reikšmės „kasti, knisti, rausti“.
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N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h₁reh₁„klausti“ (het. ariyezzi, gr. ἐρέω), *h₁rei̯- „stotis, keltis“ (arm. ari,
het. araizzi, arānzi), *h2reh1ǵ- „padėti, šelpti“ (gr. ἀρήγω), *h3erg- /
*h3rg- „pradingti, žūti“ (het. harakzi, arm. harkanem).

3.5.1.2. H prieš rezonantą l
*h₁lengṷh-: liet. leñgvas, lat. liêgs „lengvas, malonus, mielas“ – perdirbtas iš *leng-u-, plg. NL ved. raghú- „greitas, lengvas“, gr. ἐλαχύς
„mažas, menkas“ < *h₁lṇgu̯h-ú- (ἐλαφρός „lengvas, greitas“).
*h₁leu̯dh-: liet. liáudis f., lat. ļàudis „liaudis, žmonės“, sbžsl.
ljudĭje „liaudis, žmonės“, rus. ljúdi pl. „žmonės“, plg. gr. ἐλεύσομαι
„ateisiu“, ἐλεύθερος „gimęs laisvas“, lot. līber „laisvas“ (*loi̯b-ero-),
ved. ró(d)hati „auga“, NL upā-rúh- f. „auglys“.
*h2lei̯H-: liet. laistýti „lipdyti, užlipinti, tepti, mėtyti, drabstyti
šlapiu moliu, mūrininko skiediniu, tinkuoti (sienas)“. Šis darinys
yra OL vedinys, *lai-sty-, iš išnykusio pirminio veiksmažodžio *leju,
*líeti, kuris baltų kalbose tęsė pide. šaknį *h2lei̯H- „tepti“, plg. gr.
ἀλίνειν· ἀλείφειν Hes. „ištepti odą aliejumi“, lot. lēuī „patepiau“, NL
linō (-ere) < *h2li-n-H-é- „tepti, brėžti, plėšti garbę, šmeižti“, liet.
lýnas (§ 3.3.3.1).
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h₁lei̯ǵ„drebėti, virpėti, kratytis“ (ved. réjate), *h₁lengh- „prisiekti, prižadėti“ (gr. ἐλέγχω, het. likzi, linkanzi), *h2leh1 „trinti, malti, trupinti,
traiškyti, maigyti“ (gr. ἀλέω, arm. ałam), *h2leks- „saugoti, dengti,
ginti“ (gr. ἀλέξω, ved. rákṣati).
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3.5.1.3. H prieš rezonantą m
*h2melǵ-: liet. mélžiu, mélžau, mélžti (priegaidė antrinė) :: gr.
ἀμέλγω „melžti, iščiulpti, išžįsti, gerti“, plg. NL rbžsl. mŭlzu, ved.
mā́rṣṭi, 3 pl. mṛjánti, OL lot. mulgeō (§ 1.8.1.2).
*h3mígh-leh2: liet. miglà, sbžsl. mĭgla :: gr. ὀμίχλη „migla, rūkas,
tamsa, tamsumas, sutemos“ (ved. míh- f. „garas, rūkas“).
*h3miǵh-: liet. myžù (sen. minžù), myžaũ, mỹžti :: gr. ὀμείχω arba
ὀμιχέω „šlapintis“, plg. lot. meiō, -ere „šlapintis, šlapinti“ (mingō, -ere
„t. p.“), ved. méhati „t. p.“
*Hmolḱ-éi̯e-: liet. malšýti, b. k. malšìnti „švelninti, raminti (skaus
mą, alkį, troškulį); ramdyti, žaboti (riaušes, sukilimą), tramdyti“.
OL darinys, kuris visiškai atitinka lot. mulceō, -ēre „glamonėti, glostyti, švelniai liesti, švelniai glostyti, vėduoti(s), myluoti; raminti“.
Trūksta lietuvių kalbos EL *melš- ir NL *milš- / *mulš- formų. Šak
nis *Hmelḱ-, NL ved. mṛśáti „liečia, ima, kuo užsiima“.
Taip pat plg. *h₁ṃ-C: liet. im̃ ti, sbžsl. jęti. EL *h1em-: lot. emō
„perku“, prōmō „išimu“, sūmō „imu, pasiimu“, sair. do-eim „saugo,
sergi, gina“.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h2meh1„pjauti (žolę)“ (gr. ἀμάω, sva. māen), *h2mei̯gu̯- „keisti“ (gr. ἀμείβω,
lot. migrāre).

3.5.1.4. H prieš rezonantą n
*h₁neḱ-: liet. nèšti, lat. nest, sbžsl. nesti, plg. gr. ἤνεγκα aor. „pasiekiau“, vietoj *ēneka < *e-h₁neḱ-ṃ.
*h₁neu̯ṇ: pbsl. *neu̯in „devyni“ (plg. gr. ἐννέα, lot. nouem, ved.
náva, got. niun) yra paliudytas netiesiogiai vedinyje spr. newīnts „devintas“ < *neu̯in-ta- (žodžiuose liet. devynì, deviñtas ir lat. deviņi,
devîtais pradinis garsas pakito dėl skaitvardžio „dešimtas“ įtakos).
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*h₁noǵh-: pbsl. *naž-: sbžsl. vŭnoziti „įkišti, įvaryti, įkalti, įmušti“,
nožĭ „peilis, kardas, kalavijas“. Šaknis *h1neǵh- „perdurti, pradurti“,
plg. vair. ness „ietis“, gr. ἔγχος, -εος n. „ietis; kardas, kalavijas“.
*h3nei̯d-: liet. paníedėtas DP «pajuokiamas», lat. nĩst, -stu arba
-žu, -du „kreivai žiūrėti, nemėgti, nekęsti“, plg. gr. ὄνειδος, ὀνείδεος
n. „priekaištas, papeikimas, įžeidimas; gėda, negarbė“ (§ 1.8.1.3).
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *Hnedh„rišti“ (ved. náhyanti, lot. nōdus), *h₁nedh- „ateiti“ (gr. ἐνθεῖν, ved.
ádhvan), *h2neh3- „smerkti, peikti, kritikuoti“ (het. hannari, gr. homer. ὄνομαι), *h3neh2- „valgyti, vartoti“ (gr. ὀνίνημι).

3.5.1.5. H prieš „pusbalsį“ i ̯
*h₁i -̯ ont-: liet. *jañtį acc. sg. „einantis“, plg. sliet. atenčio gen. sg.
„ateinančio“ iš *at-jent-< *at-jant-. Struktūra kaip žodžio sañtį
(§ 3.5.3).
*h2i̯eu̯: liet. jaũ, lat. jàu, spr. iau, sbžsl. ju/u bei juže/uže „jau“,
got. ju, sva. ju „schon, bereits, jau“. Šis prieveiksmis yra susijęs su
silpnosiomis pide. vardažodžio *h2ói ‑̯ u-, gen. sg. *h2i̯-eu̯-s formomis,
plg. ved. ā́yu- n. „amžius, gyvenimo trukmė“ šalia ā́yuṣ- n. „gyvenimas, gyvybės energija, jėga, energija; gyvenimo trukmė“, sav.
āiiu, gen. sg. yaoš „gyvenimas, amžius“ (ilgasis a paaiškinamas Brugmanno dėsniu). EL: gr. αἰών, -ῶνος m. f. „gyvenimo trukmė, gyvenimas, ilgas laiko tarpas; amžinybė, epocha“ < *ai u
̯ ̯-ōn < *h2ei u
̯ ̯-ōn-, lot. aeuom, aeuum „gyvenimo amžius“ < *h2ei u
̯ ̯-o-, got. aiwins
acc. pl. „laikus“, sva. ēwig „amžinas“. NL: ved. dīrghā́yu- cps. „ilgaamžis“ < *dḷHghó-h2i u
̯ - (dėl laringalo sudurtinio žodžio dėmenų
sandūroje žr. § 1.7.2.5).
*h2i e̯ u̯Hn-o-: liet. jáunas, lat. jaûns, sbžsl. junŭ. Šis žodis yra
vṛddhi darinys iš neošaknies *h2i u
̯ Hn- ⇐ *h2i̯u-Hn-, plg. ved. yū́naḥ,
gen. sg. iš yúvan- „jaunas“ < *h2i é̯ u̯-Hon-. Vedinys iš *h2i u
̯ Hn- yra
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ir ved. yuvaśá- „jaunas“, m. „jaunuolis“, lot. iuuencus „buliukas;
sūnus“, iuuenca „telyčia; dukra“, got. jugga-lauþ „jaunuolis“, sva.
jung „jaunas“, < *h2i̯uHṇ‑ḱó-.
*h3i e̯ h3s-to-: liet. júostas „apjuostas“ < *i ō̯ s-ta-, plg. av. yāsta- ir
gr. ζωστός „apjuostas“ (§ 1.8.4.1).
*Hi e̯ bh-: psl. *jebǫ, *jeti „turėti lytinių santykių (apie vyrą)“,
plg. srbkr. jèbȇm, jèbati, slovėn. jȇbam, jȇbati, rus. jebú, jetí (⇒ jebátь),
ukr. jebú, jéty (⇒ jebáti), lenk. jebię, jebać < *Hi̯ebh-e-, plg. ved.
yábhati „turi lytinių santykių“ bei toch. B yopsa, A yowäs aor. „įėjau,
įžengiau“, B yopäṃ conj. „įeis“. Iš tocharų kalbų duomenų matyti,
kad reikšmės „turi lytinių santykių“ esmę sudaro etimologinės reikšmės „įeina“ susiaurinimas ir kad iš pradžių ji buvo susijusi su seksualine vyro veikla. — NL saṃpras. *Hibh- slypi žodyje gr. οἴφω
„turiu lytinių santykių“ – darinys iš prvb. o- ir alomorfo *Hibh- (cps.
φιλοίφας „paleistuvis, fututor“).
*Hi ̯ēku̯-ṛ, gen. sg. *Hi e̯ ku̯-n-és: liet. jẽknos, var. jãknos f. pl. „kepenys“, iš pb. *i e̯ kn-ā-. Kilo dėl pide. heteroklitinio niekatrosios
giminės žodžio tematizacijos pridedant prie netiesioginių linksnių
‑n- kamieno priesagą ‑ā-, plg. sind. yákṛt, yaknáḥ, av. yākarǝ, lot.
iecur, iecinoris, gr. ἧπαρ, ἥπατος36.
*Hi̯enh2-tér-: liet. jentė (kirtis ir priegaidė nežinomi) sen. „brolio žmona, brolienė“, acc. sg. jénterį; ryt. liet. intė SD «bratowa,
fratria, uxor fratris» (žr. § 3.6.3.7).
*Hi̯udh-: liet. jundù, sujudaũ, jùsti „sujudėti“, durat. judù, judé̇ti.
OL jaud-: išjáudinti, sujáudinti, jáudintis, plg. su ved. yúdhyati 3 sg.
„kovoja“, OL yodháyati caus. „įsako kovoti“ :: lot. iubeō „įsakyti,
liepti, paliepti“. Šaknis *Hi̯eu̯dh- „sujudėti“.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *Hi̯aǵ„gerbti, garbinti“ (ved. yájate, gr. ἅζομαι), *Hi̯eh1- „mesti, sviesti“
36
Lat. formos aknas (tarm. aknes, aknis) vokalizmas galėtų būti susijęs su prokalbės
loc. sg. forma *Hi o
̯ k u̯-én „kepenyse“. Plg. taip pat lot. gen. sg. formą iocineris, senesnę
nei iecinoris.
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(het. pi-yezzi, gr. ἵημι, lot. iēcī), *h2idh- / *h2ei̯dh- „padegti“ (gr. αἴθω,
ved. indhé).

3.5.1.6. H prieš „pusbalsį“ u̯
*h1u̯eh2-: lat. vâjš „plonas, silpnas, sergantis, prastas“, vâjêt „silpti,
plonėti“ :: lot. uānus „tuščias, tuščiaviduris, išduobtas, išskaptuotas“
(žr. § 3.3.1.2).
*h2u̯eh₁-: liet. vė́ti „pūsti“, vé̇jas, vé̇tra, sbžsl. větrŭ „vėjas“ :: ved.
vā́ti „pučia“ :: gr. ἄησι „pučia“ < *au̯ēti (taip pat žr. § 3.3.1.1).
*h2u̯éks- < *h2u̯ég-s-: liet. vešù, vešé̇ti „gerai augti, tarpti, šakoti, keroti“, nevẽša c. „(apie vaiką) mažai valgantis, prastas valgytojas; silpnai, prastai augantis augalas“, plg. got. wahsjan (ved.
vávakṣa), gr. ἀ(Ƒ)έξω „remti, stiprinti, tvirtinti“. OL liet. vaš-: atvašà,
ãtvašas „atauga, jauna atžala“ < *h2u̯oks-V. NL liet. uš-: atušà žem.
„atauga, jauna atžala“.
*h2u̯elk-: liet. velkù, vil̃kti, vil̃ktis „rengtis“, lat. vìlkt, vèlku, vìlku
„vilkti, traukti, tempti“, psl. *u̯elk-, sbžsl. vlěkǫ, vlěšti „ἕλκειν, vilkti“. Šios šaknies apofoninė alternacija matyti iš gr. αὖλαξ, αὔλακος
f. „arimo vaga; randas, įbrėžimas, įdrėskimas, žaizda; pradalgė“ <
*au̯lak- < *h2u̯ḷk- :: OL acc. sg. gr. homer. ὦλκα < *au̯olka <
*h2u̯olk-ṃ.
*Hu̯er-: liet. vérti, veriù, vé̇riau „durti, besti, perverti, persmeigti“,
atvérti „atrakinti, atidaryti“, užvérti „užrakinti, uždaryti“, OL-C liet.
var̃tai, lat. vār̀ ti „vartai“, sbžsl. vrata „t. p.“, OL-V otvoriti „atidaryti“.
*h2u̯ers-: liet. ver̃šis, -io „buliukas, veršiukas“, SD «byk», SD1
«stadnik», plg. lat. vḕrsis, vḕrša „jautis, bulius“. Pb. *u̯ers-i̯a- (pakitimas *rs > rš kaip žodžiuose gar͂šas, viršùs). Giminiškas lot. uerrēs,
-is m. „kuilys, meitėlis, kiaulė“ < *h2u̯ṛs- bei ved. vṛ́ṣ-an- „vaisingas
vyras, veislinis patinas (bulius, eržilas)“, dat. sg. vṛṣṇé, gr. ἄρσην,
-ενoς „vyriškas“ < *h2u̯ṛs-en-, etimologinė reikšmė – „įpilantis sėk
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lą“. Šaknis *h2u̯ers- „(iš)pilti, lyti“, plg. het. warsiyezzi „išpilti skystį“, OL gr. οὐρέω „šlapintis“ < *h2u̯ors-ei̯e-.
*h1u̯es-elo-: pbsl. *u̯esela-, lat. ve̦se̦ls „sveikas; pilnas, nepraimtas“, Sveiks, ve̦se̦ls! „Būk sveikas!“ šalia sbžsl. veselŭ „linksmas,
džiaugsmingas“, rus. vesëlyj, ček. veselý, slenk. wiesioły, lenk. wesoły.
Šis žodis yra priesagos ‑elo- vedinys iš pide. šaknies *h1u̯es-, plg.
ved. vásu- „geras“, sb. vásu- n. „gėrybės, turtas, nuosavybė“ (⇒ cps.
viśvā́vasu- „turintis įvairiausių gėrybių“ < *u̯iśu̯a-Hu̯asu-), pal.
u̯ašu- „geras“, gr. δωτῆρες ἐάων „gėrybių davėjai“.
*h2u̯odH-ei̯e-: liet. *vadýti, pakeistas vadìnti 1. „vardą duoti,
šaukti (vardu, pavarde ir pan.)“ (vadìnti vardù), 2. „kviesti, raginti,
skatinti ar reikalauti kur atvykti, dalyvauti (vadìnti į̃ svečiùs „kviesti į svečius“), refl. vadìntis, iter. vadiné̇tis. Išeities forma buvo o
laipsnio caus.-iter. iš pide. *h2u̯edH- „skambėti; sakyti“, plg. sind.
vádati „pakelia balsą“, gr. αὐδή „balsas“.
*h1u̯olḱo-: psl. *u̯alsa- > sbžsl. vlasŭ „θρίξ, κόμη, plaukas“,
skrbr. vlȃs, slovėn. lȃs, rus. vólos, -a, lenk. włos „t. p.“, plg. ved.
válśa- „jauna atvaša, šaka“, av. varəsa- „plaukas ant galvos“.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h1u̯egu̯h„iškilmingai pareikšti, pranešti, paskelbti“ (ved. óhate, lot. uoueō,
-ēre), *h2u̯egh- “girtis“ (gr. αὐχέω, het. huekzi, hukanzi), *h1u̯eld„norėti, trokšti“ (gr. ἐέλδομαι), *h2u̯ers- „lyti“ (ved. várṣati, gr.
οὐρέω, bet žr. aukščiau ver̃šis), *h2u̯es- „nakvoti“ (het. huiszi, ved.
vásati, gr. homer. ἄεσα).

3.5.2. H prieš sprogstamąjį obstruentą
*h₁d-ont-, sudaiktavardėjęs ptc. prs. act. iš šaknies *h1ed- „valgyti“:
liet. dantìs, etimologinė reikšmė – „kandantis“, plg. sva. zand, lot.
dens, dentis, ved. dán, datáḥ, dántam, gr. eol. ἔδοντες, klas. ὀδών,
ὀδόντος.
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*h2gr-etó-: liet. grẽtas „esantis šalia, gretimas, gretutinis“ – veiksmažodinis būdvardis, kurio pagrindą sudaro nykstamojo laipsnio
šaknis *h2ger- „surinkti kartu, suburti, sutelkti“, plg. gr. ἀγείρω
„rinkti, burti, telkti“ < *h2gér-i̯e-, NL gr. ἀγρέω „sučiupti, sugauti,
paimti, nuimti“ < *h2gr-éi̯e-. Kiti lietuvių kalbos nykstamojo laipsnio žodžiai su priesaga *-eto-: mẽtas ir stãtas.
*h3bhruH-: liet. bruvìs, асc. sg. brùvį „antakis“, sbžsl. brŭvĭ, -i
(§ 3.4.3.2), plg. gr. ὀφρῦς, gen. sg. ὀφρύος „antakis“.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h1ger„pabusti“ (gr. ἔγρετο, ved. jāgā́ra), *h1p- / *h1ep- „paimti, pagriebti, nutverti“ (het. ēpzi, lot. coēpī), *h2d- / *h2ed- „džiūti“ (gr. ἄζεται,
het. hādu), *h2ǵ- / *h2eǵ- „vyti, varyti, skatinti (akinti, raginti) eiti“
(ved. ájati, gr. ἄγω), *h2t- / *h2et- „eiti, keliauti“ (ved. atasi), *h3ku̯- /
*h3eku̯- pamatyti, pastebėti“ (gr. ὄσσομαι, ved. ī́kṣate).

3.5.3. H prieš s
*h₁s-ont-, ptc. prs. act. iš šaknies *h1es-: liet. sañtį acc. sg. „esantis,
egzistuojantis“, sbžsl. sǫšta (sy) „t. p.“ :: gr. mik. <e-e-si> = [ehensi] 3 pl. „yra“ iš *ehénti < *es-énti < pide. *h1s-énti; iš čia taip
pat gr. dor. ἐντί „yra“ < *ēnti < *ehenti < *esenti, plg. lot. sōns,
sontis „kaltas“, ved. sán, satáḥ „esantis, egzistuojantis“. EL sliet. esmi
„esu“.
*h₁s-ú: psl. *sŭ- „geras“ žodyje sbžsl. sŭ-mrĭtь „θάνατος, mirtis“.
Psl. cps. *sŭ-mĭrtĭ etimologinė reikšmė buvo „gera mirtis“, t. y. ne
staigi, o natūrali, plg. gr. kompozicinį sandą εὐ- „geras, gerai“ <
*ehu- < *h1esu- (§ 1.8.1.1) ir jo atitikmenį ved. su- „gražus, geras“.
— sbžsl. sŭ-dravŭ „sveikas“. — OL: het. āssu- (§ 1.5.2).
*h2seu̯t-: liet. siaučiù, siaũsti 1. „išsijoti, persijoti per rėtį“, 2.
„išdykauti, siusti, dūkti, šėlti, kvailioti“ (audrà siaũčia, siaučia marios
SD „burzy się morze“, vaikaĩ siaũčia „vaikai išdykauja, dūksta), 3.
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„dengti, gaubti kam apdangalu pečius ar jį nuimti“, plg. sangl.
sēoðan, sva. siodan, vok. sieden „virti, kunkuliuoti“. Dėl *h2- plg. gr.
ἀϋτμή „kvėpavimas, alsavimas (pl. taip pat apie liepsnas, dumples);
dvelkimas, pūstelėjimas, gūsis; aromatas, kvapas“ < *ahutmā <
pide. *h2sut-meh2- (LIV2 285).
*h3slidh-: liet. slidùs, lat. slids „slidus“, liet. slýstu (*slind-stu),
slýdau, slýsti, plg. gr. homer. ὄλισθε aor. 3 sg. „paslydo“, ὀλισθάνω
„paslysti, nuslinkti, iškristi; padaryti klaidą, suklupti“, EL ved. sré
dhati „slysta; suklumpa (daro klaidą)“ < *srai̯dh- < pide.
*h3slei̯dh‑.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *h1s- /
*h1es- „mėtyti, svaidyti“ (ved. ví asan, het. siēzzi), *h2s- / *h2es„sotintis“ (het. hasānti).

3.6. Interkonsonantinis laringalas
3.6.1. Laringalas tarp obstruentų (-CHC-)
Kai trys priebalsiai sudarydavo junginį, /CHC/, laringalinis priebalsis, sudarantis vidurinį junginio dėmenį, baltų-slavų kalbose buvo
šalinamas, plg. liet. kt vietoj *kHt žodyje duktė̃, dùkterį, sbžsl. dŭšti,
dŭšterĭ – iš pbsl. *dukter- < *dugHter- < pide. *dhugh₂ter-. Bsl.
junginio -CHC- supaprastinimas kontrastuoja su kitomis ide. kalbomis, kurios realizuoja junginį -CHC- pasitelkdamos anaptiksę (žr.
aukščiau § 1.8.2).
Kadangi iš *dukHter- kilo bsl. dukter-, o ne †dukater- arba †dugater-, negalime teigti, kad formos liet. stãtas „sustatytų gubų eilė“,
lat. stats „baslys, stulpas“ kildintinos iš pirminės formos *stHata- <
*sth2tó-. Tai verčia daryti išvadą, kad balsis a lietuvių kalbos morfemoje sta- aiškintinas kitaip nei pasitelkus anaptiksę tokiose gimi-
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niškose formose kaip gr. στατός, lot. status ir ved. sthitáḥ. Atrodo,
kad formą stata- atitinkantis prototipas būtų darinys st-ata- iš pide.
*sth2-ató- < *sth2-etó- (§ 3.2.1.4), t. y. darybos požiūriu kitoks nei
formos στατός / status, turinčios struktūrą *sth2-tó-37.
Anksčiau sbžsl. formą stojǫ mėginta aiškinti pasitelkus anaptiksę kaip kilusią iš pide. *sth2-i̯e- (plg. lot. stō). Pastebėtina, kad pagal
„duktės dėsnį“ labiau tikėtinas būtų atspindys †stjǫ (žr. Smoczyński
1999, 12 tt.). Jeigu jo nėra, tai reiškia, kad postuluojamas prototipas
pide. *sth2-i̯e- yra klaidingas. Naujas paaiškinimas: segmentas oj
žodyje stojǫ yra priesaginis, o balsis o kildintinas iš *e, kuris dėl
greta esančio h2 pakeitė tembrą, *st-ai̯e- < *sth2-ei̯e- (žr. § 3.2.1.2).
Panašiai formoje sbžsl. solĭ „druska“ (pagal kilmę tai yra acc. sg.
forma) o priklauso ne šakniai, o priesagai, < pide. *sh2-él-ṃ, plg.
lot. sălem kaip acc. sg. iš sāl < pide. *seh2-l, lat. sā̀ls „druska“.

3.6.2. Laringalas tarp rezonanto ir obstruento (liet. VR tipo
dvibalsių akūtas)
Laringalui atsidūrus tarp šakniai priklausančio rezonanto (R = r,
l, m, n), ir priesagai priklausančio obstruento (T), susidarydavo seka
eRH-T. Laringalas sudarydavo tautosilabinį junginį su R. Laringalui
išnykus įvykdavo kompensacinis dvibalsio eR pailgėjimas: eRH-T
> ēR-T. Lietuvių kalboje šis pailgėjimas atsispindi atitinkamų ēR
tipo dvibalsių akūtinėje priegaidėje.

37
Paralelės su NL ir priesagos -eto- veiksmažodinės kilmės dariniais: gr. βίοτος „gyvenimas“
< *gṷih3-etó-, κάματος „pavargęs, išvargintas“ < *ḱṃh2-etó-, σκελετός „išdžiovintas, sausas“
< *skḷh₁-etó-.
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3.6.3. Pilnojo (EL, OL) laipsnio, (C)eRH-T tipo šaknies
dariniai
Pavyzdžiai išvardijami tokia tvarka: 1) ERH tipo dvibalsiai: *[erH],
*[orH], *[elH], *[olH], *[emH], *[omH], *[enH], *[onH], 2) Ei̯H
tipo dvibalsiai: *[ei̯H], *[oi̯H], 3) Eu̯H tipo dvibalsiai: *[eu̯H],
*[ou̯H].

3.6.3.1. *[erH]
liet. árti, lat. ar̂t „t. p.“ < *ār-C < pide. *h2erh3-C, plg. gr. ἀρόω
„ariu“. Trūksta NL formų. Tokia pati šaknis ir žodyje liet. árklas.
liet. árklas, lat. ar̂kls „arklas“ < *ār-tla- < pide. *h2erh3-tlo-,
plg. gr. ἄροτρον „žagrė, arklas“ iš *h2erh3-tro- (o anaptiksė grupėje
rh3tr). Tokia pati šaknis ir žodyje liet. árti.
lat. bẽ̦rzs žr. liet. béržas.
liet. béržas, lat. bẽ̦rzs, spr. berse EŽ „t. p.“, šalia psl. *bērz-ā-,
srbkr. brȅza, rus. berëza, bltr. bjaróza, ček. bříza, sorbž. brjaza, lenk.
brzoza. Prototipas pbsl. *bērž-ă- šalia *bērž-ā-. Atsižvelgiant į veiksmažodį ved. bhrā́jate 3 sg. „blizga, šviečia, spindi“, aor. ábhrāt, atspindintį PiL formą pide. *bhréh1ǵ- (plg. pb. *brėž-, s.v. bré̇kšta
§ 3.3.1.1), pbsl. *bērž-V laikytinas vṛddhi dariniu: ide. *bhérh1ǵ-o-.
Ši forma buvo sukurta iš NL *bīrž- < pide. *bhṛh1ǵ- (žr. bìržė
§ 3.6.4.1), t. y. iš silpnosios senosios apofoninės paradigmos formos.
Panašus naujadaras yra snord. bjǫrk „beržas“ < *berkō.
lat. dzer̂t žr. gérti.
lat. dzẽrve žr. gérvė.
liet. gérti, geriù, gé̇riau, lat. dzer̂t „t. p.“ < pide. *gu̯erh3-C, plg.
gr. ἔβρως „suėdei“ (prs. βιβρώσκω), sbžsl. požrěti „pra-, nuryti, suryti“, sva. querdar „jaukas, masalas“, vok. Köder (*gu̯erh3-tro-). NL:
gìrdyti, gìrtas (§ 3.6.4.2), OL-V: prãgaras (§ 3.2.2). Trūksta OL-C.
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liet. gérvė, lat. dzẽrve „t. p.“ < pb. *gēru̯-ii̯ā < pide. *gerh2-u̯-,
plg. gr. γέρανος < *gerh2-no- „t. p.“ NL alomorfas žodyje lot. grūs,
gruis f. „gervė“, kuriame ū atsirado iš *uh2C dėl metatezės HuC >
uHC pirminėje formoje *gṛh2-u-s. Trūksta OL formų.
liet. kérti žr. toliau skérti.
liet. nértis, neriúosi, né̇riausi < pide. *nerH-. OL: nárdyti, NL:
°nìrti, plg. NL alternantą nur- žodžiuose bžsl. nyrjati, rus. nyrjátь iter.
„nerti“ < *nūr-i̯ā- iš *nṛH-C.
liet. skérti, skę̃ra, skẽro „plyšti, spurti, brigzti, skarti“ šalia varianto be s-mobile atkérti (-kérsta, -kẽro) „atplyšti, atsiskirti, atsiklijuoti, luptis, šerpetoti (apie odą)“ < *(s)kerH-C, plg. sair. scurid
„iškinko (arklius)“ < *(s)korH- (taip pat žr. kárti § 3.6.3.2).
lat. sper̂t, speŗu, spêru „(apie arklį) mušti kanopomis, spardyti(s),
(nu)mesti“, sper̂tiês refl. „(apie arklį) būti nirtulingam, spardytis,
spirtis (kojomis, kanopomis)“ < pide. *(s)perH- „mušti kanopa“.
NL: spìrti, OL: spárdyti.
liet. šérti I, šeriù, šé̇riau „mušti, kirsti, rėžti“ < pide. *ḱerh2-C,
plg. ved. aśarīt 3 sg. „sudužo“, NL śī́ryate „lūžta“, ἀκέραιος „nepaliestas, nepažeistas, sveikas“.
liet. šérti II, šeriù, šé̇riau „duoti gyvuliui ėsti“ < pide. *ḱerh3-C
„maitinti, penėti, auginti“, plg. gr. ἐκόρεσε aor. 3 sg. „pasotino, pavalgydino“, dėl metatezės ero > ore vietoj *e-kero-se ; ši forma
pakeitė senąjį šaknies aoristą *kero- < *ḱerh3-t. NL: šìrtas (§ 3.6.4.1).
Trūksta OL-C. Plg. pãšaras < pide. *kōrh3-o- (§ 3.2.2).
liet. tvérti, tveriù, tvé̇riau „čiupti, griebti, stverti“, lat. tver̂t, tveŗu,
tvêru „čiupti, griebti, stverti, pagauti“ < pide. *tu̯erH-C, plg. gr.
σειρή „virvė, pantis“, σορός f. „urna“. NL: tvìrtas (§ 3.6.4.1), OL-C:
tvárdyti, tvárstyti, tvártas (§ 3.6.3.2), OL-V: sl. tvoriti „daryti, kurti,
sudaryti“, ãptvaras, aptvarà (§ 3.2.2).
liet. vérda, vìrė, vìrti < pide. *u̯erH-dhe-, plg. sbžsl. vrěti „virti“.
NL: vìrti (§ 3.6.4.1), OL-V: núovaros, varùs. Trūksta OL-C. PaOL:
võras, pavõras.
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liet. vérti, veriù, vé̇riau „ durti, besti, perverti, persmeigti“ <
pide. *u̯еrН-С. Рlg. ved. ápa ā́var „atidarė“, sbžsl. provrětŭ „pervėrė,
persmeigė“, lot. aperiō, -īre „atidaryti, atrakinti“. OL-C: várstyti,
apvártis (§ 3.6.3.2). NL-C: vìrtinė, NL-V: ãtviras, prãviras (§ 3.2.2).
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *dherh3„šokinėti“ (gr. θρώσκω, ἔθορον), *ḱerh2- „maišyti“ (gr. ἐκέρασα),
*merh2- „sumaigyti, sutrupinti, sutraiškyti“ (ved. mṛṇā́ti, gr.
μαραίνω), *serH3- „pulti, atakuoti“ (het. sarhieddu, gr. ῥώομαι),
*terh1- „gręžti“ (gr. τείρω, lot. terō, ‑ere), *terh2- „peržengti, pereiti
į kitą pusę“ (het. tarahmi, ved. tárati). — Plg. lietuvių kalbos EL
formų nebuvimą: *sér-C < *serh3- prie sìrti (§ 3.6.4.1), *stér-C <
*sterh3- prie stìrta (§ 3.6.4.1), *tér-C < *terh1- prie patìrtas
(§ 3.6.4.1), *žér-C < *ǵerh2- prie žìrniai (§ 3.6.4.1).

3.6.3.2. *[orH]
liet. árdyti „daryti, kad atsileistų iš siūlių, išrykštų; griauti, versti“
< pide. *h2orH-C. Plg. OL-V sbžsl. razoriti „sugriauti“ < *h2orH-V.
NL: ìrti (§ 3.6.4.1).
liet. bárti, barù, bariaũ, lat. bãrt < pide. *bhorH-C, plg. ved.
bhṛṇā́ti „grasina, plūsta, keikia, peikia“. Trūksta EL ir NL formų.
liet. kárti < pide. *korH-C. Prs. kariù greičiausiai priklausė senam iteratyvui karýti ⇐ pide. *korH-ei e̯ . EL: atkérti „atsiskirti, atsiklijuoti, atšokti“ (§ 3.6.3.1). Trūksta NL. PaOL: kóriau, nusikóręs.
liet. márgas < pb. *mārga- < pide. *morHgu̯-o-. NL: mìrga,
mirgé̇ti (§ 3.6.4.1).
liet. nárdyti < pide. *norH-C. EL: nértis (§ 3.6.3.1), NL: nìrti
(§ 3.6.4.1).
rus. soróka žr. šárka.
liet. spárdyti, lat. spãrdît „t. p.“ < pide. *sporH-C. EL: lat. sper̂t,
NL: spìrti (§ 3.6.4.1).
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srbkr. srȁka žr. šárka.
liet. šárka, srbkr. srȁka, rus. soróka < pbsl. *šārkā iš pide.
*ḱorh2k-. Su kita priesaga lot. coruus, -ī „kranklys“, соrnīх, -is f.
„varna“, gr. κόραξ, -ακος m. „kranklys“. Trūksta EL ir NL formų.
liet. tárdyti < pide. *torH-C. NL: tìrti (§ 3.6.4.1), trūksta EL
formų.
liet. tvárdyti, tvártas :: lat. tvarts „prieglauda, slėptuvė“ < pide.
*tu̯orH-C. EL: tvérti (§ 3.6.4.1), NL: tvìrtas (§ 3.6.4.1), OL-V: ãptvaras,
aptvarà (§ 3.2.2).
liet. várstyti, lat. vãrstît; sb. liet. apvártis arba apvárstis m. „vyžų
ar naginių virvelė apvynioti autams prie kojų, apivaras“ < pide.
*u̯orH-C. SE: vérti (§ 3.6.3.1), SO-V: pérvaryti, apìvaras, pavarà.
liet. žárnos f. pl., žarnà arba žárna „plonoji žarna“ (aklóji žarnà),
lat. zar̂nas f. pl. „žarnos“ (zarni m. pl. „viduriai“) < pide. *ǵhorH-neh2-, plg. NL-V ved. hirā́- f. „gysla“, av. zira-žan- „striking the
veins, kertanti per gyslas“ (Dėl priesagos plg. šalnà, § 3.6.3.4). Kitos
darybos gr. χορδή f., paprastai pl. χορδαί „viduriai, žarnos; kas padaryta iš žarnų, vidurių (virvė, pantis, lyros arba arfos styga); dešra, kraujinė dešra“, sisl. gǫrn f. „storoji žarna“, lot. haru-spex, -spicis
m. „žynys, buriantis iš aukojamų gyvūnų vidurių“.

3.6.3.3. *[elH]
liet. délna „delnas“, lat. de̦l̃na „vidinė plaštakos dalis“ < *dēl-nā< pide. *delH-neh2-, plg. lot. dolāre < *delai̯e- „(ap)tašyti, apdoroti, nugludinti, poliruoti“. NL: dìlti (§ 3.6.4.3), OL-V: dalìs
(§ 3.2.4).
liet. gélti, gẽlia, gé̇lė „geluonį leisti; gnaibyti (apie šaltį); labai
skaudėti“ < pide. *gu̯elH- „perverti, kelti skausmą“, plg. sangl. cwelan „kęsti, kentėti, gesti“, sisl. kvelia „kankinti, kamuoti“. NL: gìlti
(§ 3.6.4.3), OL-V: gãlas.
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liet. kélmas „medžio kamienas, stuobrys, apatinė dalis su šaknimis“ (lat. ce̦l̂ms „kelmas“), taip pat „nedidelė aukštuma, iškilumas
pelkėje, kupstas“. Gali būti pide. *kélh2-mo- (etimologinė reikšmė
– „nuverstas medis“) atspindys, vedinys iš šaknies *kelh2- „smogti,
griauti, laužyti“, plg. lot. percellō „sudrebinti iki pamatų, sviesti ant
žemės, sulaužyti“, OL sbžsl. koljǫ, klati „nudurti, skersti“, liet. kálti
(žr. § 3.6.3.4). Darybinės paralelės tarp seṭ tipo šaknų: gr. ἄνεμος
„vėjas“ iš *Han.He.mos < *h₂énh₁-mo-, lot. animus „kvėpavimas“ iš
*anamos < *Han.Ha.mos (§ 1.8.2.1); lot. rēmus „irklas“ < *h₁réh₁-(s)mo- (plg. gr. ἐρέτης „irkluotojas“, žr. § 1.7.1). — Kitas paaiškinimas būtų toks: jei priegaidė atsirado dėl sinkopės pirminėje formoje
*kẽlimas (plg. kélnės < kẽlinės, vélnas < vẽlinas), čia turime veiksmažodinės kilmės abstraktą su -ima- iš keliù, kélti (plg. dabartinės
kalbos žodį kėlìmas „pakėlimas“ su PaL kaip formoje prt. ké̇lė).
liet. kélta „gyvulių banda“ (vedinys kéltuva „t. p.“) < pide.
*kṷelh₁t-eh2- coll., etimologinė reikšmė – „tai, kas varoma ar nuvaroma, pervaroma“, vedinys iš adi. vb. *ku̯elh₁-tó- „varomas, vejamas“. Šaknis *ku̯elh₁- „išjudinti, užsukti“, plg. ved. cárati „juda“,
lot. colō, colui, cultum „dirbti žemę, auginti vaisius, stengtis, rūpintis“, gr. τέλλομαι „kylu, nutinku, tampu“.
liet. kélti, keliù, ké̇liau < pide. *kelH-C, plg. lot. praecellō „viršyti, būti didesniam“, excellō „išsiskirti“. NL: kìlti (§ 3.6.4.3), OL-C:
kálnas (§ 3.6.3.4), OL-V: ãtkalas.
liet. skélti, skeliù, ské̇liau < pide. *skelh₁-C, plg. gr. σκάλλω
„kasti, krapštyti; ieškoti, tyrinėti“, het. iskallari „ardo, pjausto“, arm.
eccel „suskaldė“. NL: skìlti (§ 3.6.4.3), OL-C: skáldyti, OL-V: skalà.
liet. vélda „turi savo valdžioje, valdo, įsigyja, užvaldo ką, gauna
kaip palikimą“ < pide. *u̯elH-dhe-, plg. got. waldan „valdyti, vadovauti, viešpatauti“, sair. follnadar „valdo“, snord. olla „viešpatavo,
valdė“, lot. ualeō „būti stipriam, sveikam; turėti įtakos, galėti“. NL:
°vìldo (§ 3.6.4.3), OL: valdýti (§ 3.6.3.4).
liet. vélti, veliù, vé̇liau „painioti, pinti, velti, taršyti, šiaušti“, lat.
̂
velt, veļu, vêlu „velti vilną; smogti, kirsti, trenkti“ < pide. *u̯elh3193
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„mušti, velti“, plg. het. walhanzi 3 pl. „kerta“, lot. uellō „pešti, plėšti“. OL-C: válstyti, OL-V: valýti, apvalùs, nevalà.
liet. ovélti-: pavélti „leisti“ < pide. *u̯elh₁-C (sliet. velmi „trokštu,
noriu“ galėjo skambėti *vélmi), plg. lot. uult „noriu“, sbžsl. veljǫ,
velěti „norėti, įsakinėti“ (OL liet. valià, lat. vaļa, sbžsl. volja ⇒ voljǫ,
voliti „rinktis, teikti pirmenybę kam“), got. wili „noriu“. NL: apvìlti,
vìltis (§ 3.6.4.3).
liet. žélti, želiù, žé̇liau „(apie augalus) dygti, žaliuoti, augti“, lat.
zel̂t, zeļu, zêlu „žaliuoti“ < pide. *ǵhelh3-C, plg. EL-V ved. hári„gelsvai pilkšvas, gelsvas, bėras“ < *ǵhelh3-i-. NL-C: žìlti (§ 3.6.4.3),
NL-V: žìlas. OL-V: žãlas.
N.B. 1. Taip pat plg. liet. ál-C kaip pide. *h₂elh₂-C atspindį:
liet. áldyti, paprastai išáldyti arba išáldinti „išvyti iš namų“ –
caus. iš EL ál-C < pide. *h2elh2-, plg. gr. ἀλάομαι „bastytis, klajoti
(paprastai kaip tremtiniui arba elgetai); būti netikram, sutrikusiam,
pasimetusiam“, lot. amb-ulō, -ulāre „vaikščioti, eiti, vaikštinėti”.
Trūksta baltų kalbų NL formų.
N.B. 2. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių:
*h1elh2- „varyti“ (gr. ἤλασα, arm. eli), *pelh2- „artėti, artintis“ (gr.
πλῆτo „priartėjo“, lot. pellō, ‑ere), *selh1- „imti, pardavinėti, rinktis,
rengtis“ (gr. εἷλον, lot. cōn-sulō, -ere, got. saljan). — Plg. lietuvių
kalbos EL formų nebuvimą: *mél-C < *melh2-, prie mìltai (§ 3.6.4.3),
*tél-C < *telH- prie tìlti (§ 3.6.4.3), *tél-C < *telh2- prie tìltas
(§ 3.6.4.3), *žvél-C < *ǵu̯elH- prie žvilti (§ 3.6.4.3).

3.6.3.4. *[olH]
liet. kálnas, lat. kal̂ns „aukštuma, kalnas“ < pide. *kolH-no-, plg.
lot. collis m. „kalva, aukštuma“ < pide. *kolH-ni- (lotynų prokalbėje laringalas išnyksta OL dariniuose, žr. § 1.9.1). OL-V: ãtkalas,
EL: kélti (§ 3.6.3.3), NL: kìlti (§ 3.6.4.3).
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liet. kálti, kalù, kaliaũ „kūju mušti ant priekalo, kalti pinigus,
įkalti, apkalti (lentomis, lentjuostėmis), tašyti, iš akmens nukalti,
iškapoti, padaryti, apmūryti (akmenimis, marmuru), išduobti, pratašyti, kalti snapu“. Panašiai kaip sbžsl. koljǫ iš klati „nudurti, skersti“, liet. kalù yra modifikuotas OL esamojo laiko kamienas, *kolh2-ei̯e- iš pide. *kelh2-, plg. lot. percellō „suvirpinti, sudrebinti iki
pamatų, mesti, sviesti ant žemės, sulaužyti“. NL: kùlti (§ 3.6.4.4).
Trūksta EL formų.
sbžsl. klati žr. kálti.
liet. málti, malù, maliaũ, lat. mal̃t < *māl-C < pide. *molh₂-С.
NL: mìltai (§ 3.6.4.3). Baltų kalbose trūksta EL atspindžių, plg. sbžsl.
meljǫ, mlěti „malti“, rus. meljú, molótь, ček. melu, mlít, taip pat lot.
molō, -ere, 3 sg. molit < *melati < pide. *melh2-ti.
lat. sal̃mi m. pl. „šiaudai“, sal̃ms „šiaudas“ < *šāl-ma- (trūksta
liet. *šálmas, *šálmai) < pide. *ḱólh2-mo-. — Su kita priesaga:
sbžsl. slama „šiaudai“, rus. solóma, srbkr. slȁma, ček. sláma < pide.
*ḱólh2-meh2-.
lat. sal̂na žr. šáltas.
liet. skáldyti < pide. *skolh₁-C. EL: skélti (§ 8.3.3), NL: skìlti
(§ 3.6.4.3).
sbžsl. slama žr. sal̃mi.
srbkr. slána žr. šáltas.
liet. šalnà žr. šáltas.
̂ (spr. salta) < pb. *šāl-ta- < pide. *ḱolH-to-,
liet. šáltas, lat. salts
plg. av. sarəta-„šaltas“ (šaknis *ḱelH- „šalti“). — Liet. šalnà, acc. sg.
šálną, lat. sal̂na „t. p.“ šalia psl. *sālnā-, srbkr. slána, slânu, ček.
slána „šalna“ < pbsl. *šāl-nā- < pide. *ḱolH-neh2- (daryba kaip
žodžio žárna arba žarnà, žr. § 3.6.3.2). Trūksta EL ir NL formų.
liet. táldyti tarm. „versti tylėti, tildyti, raminti“ < pide. *tolHC. Antevokalinis alternantas: sbžsl. utoliti „nuraminti“, rus. utolítь
< *tolH-V. NL: tìlti (§ 3.6.4.3). Trūksta EL pavyzdžių.
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liet. valdýti tikriausiai yra vietoj *váldyti < pide. *u̯olH-dh-. EL:
vélda (§ 3.6.3.3), NL: °vìldo (§ 3.6.4.3).
N.B. Liet. kãklas galėjo būti perdarytas, dėl disimiliacijos išnykus
l, iš žodžio *kál-klas. Ši forma kilo iš pide. *kṷolh₁-tlo- „kūno dalis,
judinanti galvą“, nomen instrumenti iš šaknies *ku̯elh₁- „suktis; sukti“, plg. ved. cárati „sukasi, juda“, gr. περιτέλλομαι „judu ratu“, τελέθω
hοm. „tampu, išsipildau; esu (kur)“< *ku̯élh₁dhe-. Reikšmės paralelė:
lot. collus, got. hals, vok. Hals „kaklas“ < pide. *ku̯olh₁-so-, taip pat
plg. sbžsl. kolo „τροχός, ἅμαξα, ratas, vežimas“, gen. sg. kolese, loc.
sg. kolesi < *ku̯olh1-es-. Neošaknis koles-: rus. kolesó „ratas“.

3.6.3.5. *[emH]
liet. lémti, lеmіù, lé̇miau < pide. *lеmН- „laužti“. NL: lìmti
(§ 3.6.4.5), OL: lámdyti, lámstyti (§ 3.6.3.6), OL-V: lamìnti, ãplamas,
sbžsl. sŭlomiti „sulaužyti“.
liet. sémti, semiù (tarm. semù), sé̇miau < pide. *semH-C, plg. NL
gr. ἄμη, ἅμη „kibiras“ iš *hamā < *sṃH-eh2-. OL-C: sámstyti, OL-V:
pãsama, NL-V: išsimóti (§ 3.2.3.1). Trūksta NL-C formos.
liet. témti, témsta, sutẽmo < pide. *temH-C, plg. ved. támisrā„tamsi naktis“. NL: lat. timt (§ 3.6.4.5), bžsl. tĭma, OL-V: sbžsl. tomiti „varginti“.
liet. trémti, tremiù, tré̇miau „parblokšti, varyti, vyti, šalinti; teismo nuosprendžiu ar kokiu nutarimu išsiųsti į kitą gyvenamąją vietą, į tolimas šalis“ < pide. *tremH-C. NL: trìmti (§ 3.6.4.5), OL:
trámdyti (§ 3.6.3.6).
liet. vémti, vemiù (vietoj *vemù), vé̇miau, lat. izvem̃t < pide.
*u̯emh₁-C, plg. gr. ἐμέω „išspjauti, išvemti, išmesti“ (*u̯eme-i̯ō),
ἔμετος m. „vėmimas“, ved. prs. vámiti „vemia“. NL: vìmdyti (§ 3.6.4.5),
OL-V: ìšvamos (§ 3.2.3.3).
N. В.: Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių:
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*demh2- „jungti, statyti“ (het. tamata, gr. δέμω), *h2emh3- „prisiekti, prižadėti“ (gr. ὄμνυμι, ved. amīṣi, lot. amō, -āre), *ḱremh2- „glebti, vysti; pavargti“ (ved. śrā́myati, gr. κρέμαμαι), *temh1- „pjauti,
kirpti, nupjauti, nukapoti“ (gr. τάμνω, ἔταμον, lot. temnō, plg. tìnti,
žr. § 3.6.4.7).

3.6.3.6. *[omH]
liet. lámdyti „lenkti ir laužyti“, lámstyti „lankstyti, laužyti (medį)“
< pide. *lоmН-С. Antevokalinė forma: sulamìnti „sumaigyti, suglamžyti, sulaužyti“, lamãtas „gabalas“, sbžsl. lomiti „laužyti“ <
*lomH-ei̯e. EL: lémti (§ 3.6.3.5), NL: lìmti (§ 3.6.4.5).
liet. trámdyti „tildyti, slopinti, raminti, laikyti, stabdyti“ <
pide. *tromH-C. EL: trémti (§ 3.6.3.5), NL: trìmti (§ 3.6.4.5).

3.6.3.7. *[enH]
liet. ántis < *ān-ti- — vedinys iš pide. *h2énh2-C, plg. srbkr. ȕtva,
lot. anas, gen. sg. anatis arba anitis. NL: ved. ātí- „antis“ (žr.
§ 3.1.1.2).
sliet. jentė (kirtis ir priegaidė nežinomi) „brolio žmona, brolienė“, асc. sg. jénterį; ryt. liet. intė SD «bratowa, fratria, uxor fratris»,
vietoj *jìntė < pliet. *jéntė, < pb. *i̯ēn-ter- < pide. *Hi̯enh2-tér-, plg. NL *Hi̯ṇh2-tér-, ved. yā́tar- „vyro brolio žmona“, sbžsl.
jętry, jętrŭve f. „ἡ σύννυφος, svainė“, slenk. jątry šalia jątrew, gen.
jątrwie „brolio žmona, brolienė“, rbžsl. jatry, gen. jatrŭve, rus.
játrovь „svainė“.
liet. péntis, -ties f. „kirvio pentis, bukasis galas“, lat. piêtis <
pide. *(s)penh₁-C. OL: pántis, pánta (§ 3.6.3.8), NL: pìnti
(§ 3.6.4.7).
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lat. piêtis žr. péntis.
liet. tę́vas, lat. tiêvs „plonas, laibas“ < pb. *tēnu̯a- < pide.
*ténh2u̯-o-. vṛddhi tipo vedinys iš pirminio -u- šaknies būdvardžio,
pide. *tṇh2-ú-, plg. sbžsl. tĭnŭ-kŭ, ved. tanú-„plonas“, gr. τανυ° „t. p.“
(lietuvių kalbos atspindys būtų †tinùs, žr. § 3.2.5). Panašų vṛddhi
turime šiuo atveju: adi. leñgvas, lat. liêgs „lengvas, švelnus, mielas“,
< *lengu̯-a- iš *ling-u- < pide. *h1lṇgu̯h-ú-, plg. ved. raghú- „greitas,
lengvas“, gr. ἐλαχύς „mažas, menkas“ (§ 1.8.1.1).
lat. tiêvs žr. tę́vas.
srbkr. zȅt žr. žéntas.
liet. žéntas, srbkr. zȅt < pbsl. *žēnta- < *ǵemh2-to-, jei šis žodis
priklauso šakniai pide. *ǵemh2- „ištekinti už pinigus“, plg. gr.
γαμβρός „giminaitis, svainis, dieveris; sesers vyras, žmonos brolis“,
< pide. *ǵṃh2-ró-.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *dhenh2„pajudėti“ (ved. dhánvati, gr. θνήσκω, ἔθανον), *h2enh1- „kvėpuoti“
(ved. ániti, gr. ἄνεμος, lot. animus), *kenh1- „stengtis, siekti, įsitempti“ (gr. ἐγκονέω, lot. cōnor, -ārī), *senh1- „pasiekti, pagriebti, nutverti“ (het. sanahzi, ved. ásanat, gr. ἄνυμι), *(s)tenh2- „griausti,
dundėti, bildėti“ (ved. ní ṣṭanihi), *u̯enH- „pamilti, įsimylėti“ (het.
wenzi, ved. vánate, sva. wonēn).

3.6.3.8. *[onH]
liet. pántis, -čio, pánta „kartis vištidėje“ < *(s)ponh₁-C, plg. sbžsl.
pǫto, lenk. pęto, pl. pęta „saitai, ryšiai, pančiai“. EL: péntis (§ 3.6.3.7),
NL: pìnti (§ 3.6.4.7).
N.B. Šiam tipui nepriklauso žodis liet. ánka, žr. § 3.1.2.2.
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3.6.3.9. *[ei̯H]
lat. biêdêt, -e͂ju „gąsdinti, kelti baimę, siaubą“ – vedinys iš intranzityvinio prs. *biêdu „bijau“ < pb. *bēi̯de- < pide. *bhei̯H-dhe-. Dėl
-dhe- prezenso žr. toliau gíedu, ríedu, žíedi. NL-C: bîtiês, bîstuos
(§ 3.3.3.1), NL-V: bijât, liet. bijóti(s) < pide. *bhiH-eh2- (§ 3.4.3.1).
OL-V: sbžsl. bojǫ sę (§ 3.2.1.1.1). Taip pat plg. vedinį iš neošaknies
bied-: biêdinât „grasinti, bauginti, įspėti“, biedi m. pl. „baidyklė,
šmėkla, vaiduoklis“.
liet. díegti, díegiu, díegiau „durti; sodinti augalus“, lat. diêgt, -dzu
< pb. *dēi̯g- < pide. *dhei̯Hgu̯-C, plg. lot. fīgō, -ere „įkalti, įmušti,
įsmeigti, pritvirtinti“. NL-C: dýgti § 3.3.3.1. OL: dáigyti, dáigas.
lat. diêt „šokinėti, šokti, dainuoti“ < pb. *dēi̯-C < pide.*dei̯h₁-C. EL-V: deju (§ 3.1.1.1.1). NL-C: lat. dĩdît „kviesti šokti, judinti“
(§ 3.1.3.1.)
liet. gíedu, giedóti „dainuoti religines arba šventines dainas“. Iš
pb. *gēi̯-de- < pide. *g(u̯)ei̯H-dhe- (paralelė: žíedi, žíedėti). Lyginamuoju požiūriu *gēi̯-C yra neošaknis iš NL formos *gī-C < pide.
*g(u̯)iH-C, plg. ved. gītá- „dainuotas“. Ši forma savo ruožtu kildintina dėl laringalo metatezės iš *g(u̯)Hi- ⇐ EL *g(u̯)eHi̯-, plg. ved. gā́yati
„dainuoja“, srus. gaju, gajetŭ „karksi, kranksi“ (inf. gajati). Neišplėsta šaknis šiuo atveju buvo pide. *g(u̯)eH-, plg. sind. gā́ti „dainuoja“,
gātú- „dainavimas“, užleidusi vietą neošakniai *g(u̯)eH-i̯-, išabstrahuotai iš *-i̯e- prezenso tipo ved. gā́-ya-ti.
liet. gléimė „gleivės“, gléivės f. pl. „t. p.“ < pide. *glei̯H-m-,
*glei̯H-u̯-. Laringalinės kilmės ilgumas matyti tiek žodyje psl. *glina
„Lehm“, rus. glína, ček. hlína, tiek žodžiuose sl. gliva „grybas, medžio
auglys“, srbkr. gljȉva, ček. hlíva :: lat. glīve „gleivės“, plg. liet. prs.
glejù < pide. *glei̯H-e- (§ 3.2.1.1.1) su gliẽti „tepti, glieti moliu“.
Greta šios formos tarm. glíeti „t. p.“ Darinys tarm. glinù, gliniaũ, gliñti
„lipdyti, glieti (moliu)“ atspindi senojo intarpinio prs. glinù < *glin-H-é-, tęsinį.
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liet. gléivės žr. gléimė.
liet. glíeti žr. gléimė.
psl. *glina žr. gléimė.
liet. kéikti, kéikiu, kéikiau (refl. kéiktis „t. p.“), trans. „keikti
kažką, ką nors“, SD1 keikiu «klnę, przeklinam, złorzeczę». Šis žodis
gali būti vb. denom. iš sb. *kéika < pb. *kēi̯-ka- „piktas, priešiškas
žvilgsnis“ < pide. *kei̯h2-ko- < (laringalo metatezė) *keh2i-ko-,
plg. lot. caecus „aklas“, got. haihs „vienakis“.
lat. kriêt „rinkti, nugriebti grietinėlę nuo pieno paviršiaus“ <
pb. *krēi̯-C < pide. *krei̯H‑C. Priegaidės nebuvimas žodyje liet.
kriẽti (variantas griẽti) „rinkti nuo paviršiaus, gaudyti skystyje“ paaiškintinas apibendrimu pagal prezenso krejù (§ 3.2.1.1.1) forma,
kurioje laringalas išnyksta antevokalinėje pozicijoje. — NL-C: liet.
krýtis (§ 3.3.3.1). NL-V: liet. krijà, lat. krijât (§ 3.3.3.1).
liet. líeti „pilti“, lat. liêt, sbžsl. lějǫ < pbsl. *lēi̯-C < pide. *lei̯HC. EL-V: lejù (§ 3.2.1.1.1). NL-C: lýti § (§ 3.3.3.1). NL-V: lìjo
(§ 3.4.3.1).
liet. míelas sen. „malonus, meilus“, sbžsl. milŭ „t. p.“, srbkr. mȉo
< pbsl. *mēi̯-la- < pide. *méі̯H-lо-. Su kita priesaga: sbžsl. mirŭ
„taika, ramybė“. Atitikmuo lot. mītis „švelnus, minkštas“ < *mih₁-ti < (metatezė) *mh₁i-ti- leidžia daryti prielaidą, kad *méі̯H.lо- yra
vṛddhi darinys, baltų-slavų epochoje kilęs iš NL pide. *mih₁-, plg.
sinoniminį būdvardį mýlas (§ 3.3.3.1).
sbžsl. milŭ žr. míelas.
sbžsl. mirŭ žr. míelas.
liet. ríedu, -é̇ti „ristis, tekėti (apie ašaras)“ < pb. *rēi̯-de- <
pide. *h3rei̯H-dhe-. Dėl -dhe‑ prezenso žr. aukščiau biêdêt. PaEL
slavų kalbose: sbžsl. rějǫ, rějati (§ 3.5.1.1). NL bžsl. rinǫti
(§ 3.3.3.1).
lat. siẽva „sutuoktinė“ < pb. *šēi̯-u̯ā, iš pide. *ḱei̯H-u̯o-, plg.
ved. śéva- „brangus, ištikimas, patikimas“, lot. cīuis, arch. ceiuis
„pilietis, pastovus gyventojas“, got. heiwa-fraujin dat. sg. „dem Haus
herrn, namų šeimininkui“, sva. hī(w)a „žmona“.
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lat. ziêdêt žr. žíedėti.
liet. žíedi (arba žíedėja, žíesti), žíedėjo, žíedėti „pelėti (apie duoną), kietėti, standėti, tirštėti (apie medų)“. Šis žodis kartu su lat.
ziêdêt, ziêdu „žydėti, leisti žiedus, mirgėti“ atspindi paradigmą, kurios pagrindą sudaro neošaknis *žēi̯d‑, išabstrahuota iš prezenso pb.
*žēi̯-da- „žydi“, < pide. *ǵei̯H-dhe-. Šaknis pide. *ǵei̯H- „išsiskleisti (apie pumpurus), žembėti, dygti (apie augalus)“. Paralelė: gíedu,
giedóti lyginant su ved. gā́yati.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *dei̯h2„šviesti, būti matomam“ (gr. homer. δέατο, ved. didā́ya), *mei̯H„mažėti, išnykti, dingti“ (ved. minā́ti, mī́yate, lot. minuō, -ere), *nei̯H„vesti, vedžioti“ (het. nēanzi, ved. náyati), *tei̯h1- „šilti, virti“ (het.
zēari, sair. tinaid).

3.6.3.10. *[oi̯H]
liet. dáigyti „durti, badyti, įkišti“ :: lat. daidzît „siūti; greitai bėgti,
liekti“ < pide. *dhoi̯Hgu̯-C. EL: díegti (§ 3.6.3.9), NL: dýgti
(§ 3.3.3.1).

3.6.3.11. *[eu̯H]
liet. bliáuti, bliáuju arba bliáunu, blióviau „rėkti, baubti, mykti (apie
gyvulius); garsiai verkti, raudoti; negražiai (baubiant) dainuoti;
keikti, plūsti; niekus kalbėti, taukšti“, lat. bļaût, bļaûju arba bļaûnu,
bļâvu „bliauti, verkti“; NL bliū-C / bliuv-V: liet. prabliū́ti, prt. prabliùvo
„pradėjo verkti, rėkti, koneveikti negražiais žodžiais; (apie pūlinį)
pratrūko“. Iš pide. *bhleu̯H- / *bhluH-, plg. gr. φλέει „yra pakankamai, gausu“, NL φλύει „plūsta, trykšta, išsiveržia; užlieja žodžių
srautu, plepa“, φλύος, -εος n. „tuščios kalbos, plepėjimas, tauškimas, nesąmonės“.
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liet. briáutis, briáujuosi arba briáunuosi, bróviausi „skverbtis,
spraustis, lįsti“, pribriáuti „priremti (prie sienos), prispausti“,
prisibriáuti „susispausti, susigrūsti vienoj vietoj“. Pide. *bhreu̯H(plg. snord. brjóta „laužyti“) atspindys. Šalia šio žodžio yra bráutis
„t. p.“, su nepalataliniu r, apibendrintu pagal prs. bráujuosi, kuriame dėl disimiliacijos išnyko i̯, ėjęs prieš priesagą ‑i̯a- (plg. máuju iš
*mjáuju), plg. NL: liet. brū́dyti (§ 3.3.3.2), OL: srbkr. tarm. brȕja
„riksmas, triukšmas, šurmulys“.
liet. džiáuti, džiáunu, džióviau 1. „džiovinti, sausinti, ištiesti arba
iškabinti, kad džiūtų“, 2. „vogti“ (nudžiáuti), 3. „smogti, kirsti,
trenkti, suduoti, užvožti, užtvoti“ (Lekia pagal vežimą ir džiáuna
arkliam. Džiáuk jam per ausį!), 4. „užmušti“ (Nudžiovė kaip šunį), 5.
„iškirsti“ (Jis nudžiovė girią, t. y. nukirto), 6. „greitai eiti, lėkti“
(Džiauk greitai namo, ten tėvas tavęs laukia), plg. lat. žaût, žaûju arba
žaûnu, žâvu „džiovinti“. Šaknis džiáu-C gali būti atspindys *di̯āu̯-C
iš pide. *dheu̯H- „greitai judėti“, plg. NL gr. θύω „siusti, dūkti, šėlti, jaudintis, niršti“, prk. „smarkiai, labai trokšti“ (< *thūi̯e- < pide.
*dhuH-i̯e-), θύσις, -εως f. „susijaudinimas, susierzinimas“, ved.
dhūnóti „(nu, pa)purto, krato“, EL dhā́vati „šluosto, valo, skalauja“.
liet. gáuju „gaunu, įgyju“ (lat. gauju) gali būti vietoj *gi̯ā́u̯-i̯u <
pide. *geu̯H-i̯e-, šaknyje dėl disimiliacijos išnykus i .̯ Plg. OL gáudyti
iter., lat. gaudît „t. p.“ < pide. *gou̯H-dh-. NL-C atgū́ti (§ 3.3.3.2),
gùndyti (§ 3.2.1.3.1). NL-V atguvaũ (§ 3.4.3.2).
lat. gŗaût žr. griáuti.
liet. griáuti, griáuju, grióviau, lat. gŗaût < pide. *ghreu̯H-C, iš
senesnės šaknies formos *ghreh₁u̯-, plg. lot. ingruō „įkliūti, užgriūti
ką nors, užpulti ką nors“. NL liet. griū́ti (§ 3.3.3.2).
liet. griáužti, -iu, -iau tarm. „kietą daiktą valgyti, ėsti, krimsti;
trinti, skausmą kelti; neduoti ramybės“ < *gri ā̯ u̯ž- < pide. *gu̯reu̯H-ǵh-. Plg. OL: gráužiu (§ 3.6.3.12), NL: grūžtìs, grū́žtis (§ 3.3.3.2).
liet. jáunas, srbkr. jȕn < pbsl. *i̯āu̯na- < pide. *h2i̯éu̯H-no-, plg.
comp. ved. yávī-yas- „jaunesnis“.
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liet. jáura 1. „šlyninė, šlapia, sunki, nederlinga, vasarą išdžiūstanti ir suskylanti dirva; dirvožemis su molio ir šlyno priemaišomis“,
2. „klampi vieta, klampynė, pelkė“, < *i̯āu̯r- < *Heu̯h1r- ⇐ *Huh1r(žr. jū́ra, § 3.3.3.2). Šis žodis yra vṛddhi darinys, baltų kalbose,
matyt, išstūmęs senesnę EL formą *Hu̯eh1r- (plg. sind. vā́r- n. „vanduo“, luv. u̯a-a-ar „t. p.“, sisl. vari m. „skystis, vanduo“). Dėl vṛddhi
plg. béržas (§ 3.6.3.1) ir žéntas (§ 3.6.3.7).
liet. jáuti, jáuju arba jáunu, jóviau „dėti bet kaip, maišyti viską;
ruošti kiaulėms ėdalą“, lat. jàut / jaût, jàunu arba jàuju, jàvu arba
javu „(į)maišyti tešlą, maišant miltus su vandeniu ar pienu“. Prs.
*i̯āu̯-i̯e- iš *i̯eu̯H-i̯e- < pide. *i̯eu̯H-, plg. ved. yuváti „stipriai laiko,
prilaiko, palaiko, stiprinti, tvirtinti“ < NL-V *i̯uH-é-ti (v atsirado
laringaliniame hiate, plg. § 3.4.3.2). NL-C: lat. jũtis (§ 3.3.3.2).
srbkr. jȕn žr. jáunas.
liet. kiáuras „tuščiaviduris, nepripildytas“ (etimologinė reikš
mė – „išduobtas, išskaptuotas“), < *ki ā̯ u̯-ra- < pide. *kéu̯h2-ro-.
Šaknis *(s)keu̯h2- „pradurti“, plg. ved. āskunoti „praduria (ausį)“,
het. iskunant-„suteptas“.
lat. kŗaũt, kŗaũju „mesti, dėti į krūvą, rinkti, kaupti, krauti,
pakuoti“ (iter. krãvât „sužerti, paimti; sutvarkyti“) < pbsl. *kri̯āu̯-C < pide. *kreu̯H-. Lietuvių kalbos atitikmenyje įvykus disimiliacijai *krjáuju > kráuju (plg. máuju iš *mjáuju) apibendrinta nepalatalinė pradžios seka kr-: kráuju arba kráunu (króviau, kráuti) „dėti
vieną ant kito, sudėti, dėlioti, uždėti“ (tarmėse kriáuju, kriáuti
„t. p.“). — kr’- yra išlaikyta pirminiuose daiktavardžiuose, plg. 1.
kriáuklas m. (viena iš reikšmių) „lukštas, kevalas, kiautas (riešuto,
vabzdžio, vėžio, vėžlio), apvalkalas, žievė; kriauklė, geldutė; sudžiūvęs, sušalęs purvo luitas“ (variantas kriauklė̃ f., 4, 2 kirč.), iš
*kri̯ā́u̯-tlo-, etimologinė reikšmė – „danga, apdangalas“, 2. kriáutė
arba kriáutis, -ies f. „vieta kamine mėsai džiovinti, rūkyti; palėpė,
vieta tarp lubų ir stogo“, 3. kriáutinė f. „akmenuota brasta, sudėtų
šalia vienas kito akmenų virtinė skersai upę pereiti“, 4. kriáulai m.
pl. „(trukdantys) griozdai“.
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liet. liáutis (lat. ļaũt „leisti“, spr. aulāut „numirti“) < pb. *li̯āu̯< pide. *leu̯H- „nukirpti“, plg. ved. lunā́ti „nukerpa“, álūna- „nesupjaustytas“.
liet. máuju „užsidėti (kepurę), užsimauti (žiedą), užsivilkti (kelnes), užsidėti ir nuimti“, įvykus disimiliacijai *mjáuju < pide.
*mi̯éu̯h₁-i̯e- (таu- apibendrinta ir už prezenso ribų, dėl to inf. máuti,
prt. móviau), plg. ved. mī́vati „stumia, spaudžia“ vietoj *myuváti.
OL lot. moueō „judinti“ < pide. *mi̯ou̯h₁-ei̯e-.
liet. pjáulas „supuvęs ar sutrešėjęs medis“, pjaulaĩ m. pl. „sutrūnijusio medžio gabalai, naudojami bitėms smilkyti; nuosėdos,
drumzlės statinės dugne“ bei lat. praûls m. „supuvęs medžio gabalas“ (dėl disimiliacijos iš *pļāuls) < pb. *pi̯āu̯-las – vedinys iš pide.
*peu̯H-. NL-C: pū́ti (§ 3.3.3.2), NL-V pùvo (§ 3.4.3.2).
liet. pjáuti, pjáuju arba pjáunu, pjóviau „kirsti dalgiu, rėžti pjūklu; kirsti (javus), pjauti (žolę), skersti (gyvulį); kandžiotis, gelti
(apie vabzdžius)“, plg. lat. pļaũt, pļaũju arba pļaũnu, pļãvu „pjauti
žolę, javus; kirsti, suduoti smūgį“. Vediniai : pjautỹnės f. pl. „skerdimas, pjovimas“, išpjautinis m. SD «trzebieniec» kastratas, pjáutuvas.
Iter. pjáustyti, apipjáustyti (⇒ apipjaustytinis SD «obrzezaniec»). Esamojo laiko darinys iš pb. *pi̯āu̯-i̯e. PiL padarytas pagal NL *pi̯ū- <
pide. *pi̯uh2-C, savo ruožtu atsiradusį dėl laringalo metatezės iš
*pi̯h2u-C (pide. EL *pi̯eh2u̯-). Plg. gr. πταίω „smogti, įvaryti į ką
nors, sudaužyti į ką nors“ (*pi̯au̯-) šalia παίω „daužyti, smogti, mušti, skaldyti, sužeisti“ (dėl žodžio pradžios disimiliacijos: *pau̯i̯e- <
*pi̯au̯i̯e-), lot. pauiō, ‑īre „mušti, daužyti“. NL: pjū́klas (§ 3.3.3.2).
lat. pļaũt žr. pjáuti.
sbžsl. pljujǫ žr. spjáuti.
lat. praûls žr. pjáulas.
liet. ráuti, ráuju/ráunu (prt. róviau), lat. raût, raûju/raûnu (prt.
râvu). Veikiausiai pb. *ri̯āu̯-C buvo pakeista *rāu̯-C prezenso formoje *ri̯āu̯‑i̯ō38 < pide. *reu̯H-i̯e- dėl disimiliacijos išnykus pirma38
Plg. liet. riáušės. Šį žodį galima traktuoti kaip priesagos ‑š- darinį iš *riáuti. Plg.
negré̇ b ša ⇐ gré̇ b ti.
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jam iš dviejų i .̯ Plg. ved. rávat coniunct. „sužeis, užgaus“, NL lot.
ruō (< *ru.u̯ō < *ruH-e-, § 3.4.3.2), ruere intr. „skubėti; pabėgti;
(apie vandenį) bėgti, tekėti, (apie akmenis) kristi; griūti, nykti“, tr.
„parversti, nuversti; iškasti, paskubomis sugriebti“, dīruō „sugriauti, sunaikinti“. — OL: lat. raũstît, raustît „kratyti“. NL-C rūtìs
(§ 3.3.3.2), NL-V: sbžsl. rŭvati (§ 3.4.3.2).
sbžsl. rjuti, prs. revǫ šalia rovǫ „(apie gyvulius) išduoti skardų
garsą, riaumoti, baubti, mykti“, slenk. rzuć (šalia rzwać, rzwieć)
„t. p.“ < *ri̯ā́u̯-C < pide. *h3reu̯H-C. Plg. ved. ruváti „riaumoja,
baubia, mykia“, gr. ὠρῡ́ομαι „kaukti (apie vilkus), riaumoti, baubti
(apie gyvūnus), ūžti (apie jūrą)“. NL-C: lat. rũte (§ 3.3.3.2). NL-V:
liet. rùvelis (§ 3.4.3.2).
liet. spjáuti, spjáuju (prt. spjóviau)< pide. *sp(t)i̯éu̯H-, plg. sbžsl. pljujǫ „spjaunu“ (s-mobile). NL pljĭvati „spjauti“ (*pljŭv-a- < pide.
*(s)pi̯uH-eh2-), gr. πτύω „spjaunu“, ved. ní ṣṭhīvati „išspjauna“.
liet. šiáutuvas žr. šaũt.
lat. šaũt, šaũju arba šaũnu, šãvu „greitai stumti ir smogti“ < pb.
*ši̯āu̯-C < pide. *ḱeu̯H-, plg. liet. šiáu-C žodžiuose šiáutuvas „audimo staklių šaudyklė“ ir šiaulỹs (⇒ vietovės pavadinimas Šiauliaĩ, -iùs
m. pl.). Iš vb. *šiáuti, kuris dėl iteratyvinės OL formos šáudyti įtakos
ilgainiui buvo pakeistas forma šáuti, šáuju arba šáunu, šóviau „kišti
(pvz., duoną į pečių), stumdyti (šaudyklę audžiant), leisti strėlę,
kulką“, (lat. saudît). NL: šū́tis (§ 3.3.3.2).
liet. žiáunos f. pl. „nasrai, kriaunos“, lat. žaũnas „t. p.“ Priesaga
kaip žodyje žárnos. Vedinys iš išnykusio veiksmažodžio pbsl. *ži̯áui̯ō,
*ži̯ū́tei̯ ⇐ pide. *ǵi̯eu̯H- / *ǵi̯uH- „kramtyti“, plg. NL-V rbžsl. žĭvati
(§ 3.4.3.2). Rekonstrukcija: *ži̯ēu̯-nā- < *ǵi̯éu̯H-neh2-. Etimologinė
reikšmė – „tai, kuo kramtoma“.
N.B. Lietuvių kalboje nerandame šių pide. šaknų tęsinių: *deu̯h2„sujungti, padaryti“ (toch. В tsuwa, gr. δύναμαι, got. taujan), *geu̯h2„šaukti, kviesti“ (ved. jóguve, sva. gikewen), *h1eu̯H- „remti, padėti“
(ved. ávati, ā́vīt, lot. iuuō, -āre), *leu̯h3- „prausti, skalbti“ (gr. λοέω,
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lot. lauō, -ere), *reu̯h1- „atidaryti“ (toch. В rewät, av. rauuah-, lot.
rūs, rūris), *seu̯h1- „judinti“ (het. suwezzi, ved. prá sauti, suváti),
*(s)keu̯h1- „žiūrėti, pastebėti“ (ved. ākuváte, gr. κοέω). — Trūksta
lietuvių kalbos EL formos *čiáu-C < *teu̯h2- „didėti, stiprėti“ (ved.
út tavīti) prie NL tū́las, bžsl. tyti (žr. § 3.3.3.2).

3.6.3.12. *[ou̯H]
srbkr. tarm. brȕja (be kita ko) „riksmas, triukšmas, šurmulys“, ukr.
tarm. brúja „greita upės srovė; skersvėjis“, rus. tarm. brúja „nedidelės bangos, kilusios dėl greitos srovės ar laivo judėjimo“ < *bráu̯-i a̯ ̄ ⇐ *bhrou̯H-C. OL darinys iš pide. *bhreu̯H-, kuris atsispindi liet.
formoje briáutis (§ 3.6.3.11). — N.B. Visai įmanoma, kad metatezę
patyręs variantas *bȕrja slypi žodyje sbžsl. burja „audra, vėtra, perkūnija“, srbkr. bȕra „t. p.“, bulg. tarm. búr(j)a „vanduo, greitai tekantis grioviu“, ukr. burá „kunkuliuojantis vanduo“.
liet. gráužiu (gráužti) — iteratyvinis prs. iš *gráužyti < pide.
u̯
*g rou̯Hǵh-ei e̯ -. EL: griáužiu (§ 3.6.3.11). NL: grūžtìs, grū́žtis
(§ 3.3.3.2).
liet. káustyti „mušti kaltu, prikalti, pamušti, apkalti, įkalti“ (lat.
kaûstît „t. p.“), apkáustyti „apkalti, apkulti“, < *kou̯h2-C, OL lyginant su pide. *keu̯h2-C formoje *kiáuju, kuri disimiliacijos būdu
virto į káuju „smogiu, mušu, įkalu“.
liet. ráuti žr. § 3.6.3.11.
lat. raũstît, raûstît žr. ráuti § 3.6.3.11.
liet. šáudyti, lat. saudît iš pb. *šā́u̯dī- < pide. *ḱou̯H-dh-. EL
*ši̯au̯-: lat. šaũt, liet. šiáutuvas, Šiauliaĩ (§ 3.6.3.11), NL: šū́tis
(§ 3.3.3.2).
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3.6.4. Nykstamojo laipsnio formos
Nykstamojo laipsnio CRHC tipo šaknų formose sonantas R buvo
skiemeninis. Dar prieš išnykstant laringalui, šalia R atsirado atraminis balsis (anaptiksė). Lietuvių kalbai būdinga savybė yra ta, kad
anaptiktinis balsis i, kartais u, yra įterpiamas prieš grupę RH (>
i
RH, uRH), o tokiose kalbose kaip graikų ir lotynų anaptiksė pasirodo tarp segmentų R ir H (gr. ReH, RaH, RoH, lot. RaH). Laringalui
nykstant lietuvių kalboje anaptiksė segmentuojama kaip balsinė
fonema i аrba u39. Akūtas liudija, kad išnykus laringalams šios fonemos pailgėjo (iRH > liet. ìR, uRH > liet. ùR). Taip pat graikų ir
lotynų kalbose laringalo išnykimas sukelia senosios anaptiksės kompensacinį pailgėjimą, plg. gr. Rē, Rā, Rō bei lot. Rā (§ 1.7.4). Vedų
kalboje situacija gana sudėtinga: īR / ūR, ām, ā. Toliau pateikiami
lietuvių kalbos pavyzdžiai, kuriuose galima rasti iš pide. paveldėtų
skiemeninių sonantų atspindžių. Lietuvių kalbos pavyzdžiai pateikiami šia eilės tvarka: *[irH], *[urH], *[ilH], *[ulH], *[imH], *[umH],
*[inН], *[unH].

3.6.4.1. *[irH]
liet. bìržė tarm. „beržas, beržų atžalynas“ < bīrž- < pide. *bhṛh₁ǵ-,
plg. ved. bhūrjá- „beržo rūšis“. Naujas EL: liet. béržas < *bhérh₁ǵ-o- (žr. § 3.6.3.1).
liet. dìrti, derù, dýriau „lupti kailį, maukti, plėšti“ < *dīr-C <
pide. *dṛH-C (šaknis *derH-), plg. bžsl. dĭrǫ „lupu“, inf. drěti. OL-V:
liet. darýti.
lat. dzir̃nas žr. gìrnos.
liet. gìrdyti < pide. *gṷṛh3-C. — Liet. gìrtas < *gīr-ta- < pide.
*gṷṛh3-tó-, plg. gr. βρωτός „valgomas“, ved. gīrṇáḥ „prarytas“, psl.
39
Tradicinėje terminologijoje tokiu atveju kalbama apie „laringalinio priebalsio vokalizaciją“.
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*žĭrtŭ, lenk. nażarty „prisiėdęs“. ― Plg. antevokalinį NL gir-V <
*gu̯ṛh3-V: giráuti „nuolat gerti“ (ypač alkoholį), giráuju SD «napijam
się» „(prisi)geriu“, sb. girà „iš duonos gaminamas putojantis, gaivinantis gėrimas, duonos gira“. — PaNL *gīr-V: sbžsl. požirati „ėsti,
ryti“, iš šio veiksmažodžio kilęs daiktavardis psl. *žirŭ „pašaras,
ėdalas, jovalas“, sbžsl. žirŭ „ganykla“, rus. žír „taukai“, ček. žír
„pašaras, ėdalas, jovalas; penėjimas“, slenk. żyr, lenk. żer „pašaras,
ėdalas, jovalas, laukinių gyvūnų penas“. — EL: gérti (§ 3.6.3.1),
OL-V: prãgaras (§ 3.2.2).
liet. gìrnos, -ų f. pl., lat. dzir̃nas „t. p.“ < *gīr-nā- < pide. *gu̯ṛh2-neh2-. NL-V: ved. gurúḥ, gr. βαρύς „sunkus“ < *gu̯ṛh2-ú- (§ 1.7.5),
plg. EL *gu̯reh2-: ved. grā́van- „akmuo, skirtas somai spausti“. Trūksta baltų kalbų EL, OL formų.
liet. gìrtas žr. gìrdyti.
liet. gìrti, giriù, gýriau (lat. dzir̃tiês „girtis“), pagìrtas < *gīr-C- <
pide. *gu̯ṛh2-C, plg. ved. gūrtáḥ „laukiamas“, lot. grātus „malonus,
paslaugus“ (§ 1.7.4.2); sbžsl. žĭrǫ, žrěti „aukoti“. EL: ved. járate
„(ap)dainuoja, garbina, sveikina“.
liet. ìrklas žr. ìrti II.
liet. ìrmos, -ų f. pl. „prietaisas iš dviejų sukryžiuotų ir virve
galais surištų karčių stulpui pastatyti arba rąstui aukštyn kelti“, iš
pb. *īr-mā- „ranka (nuo peties iki alkūnės), petys“ < pide. *h2ṛH-meh2-, plg., viena vertus, spr. irmo „petys“, kita vertus, ved. īrmá„petys“ (priesaga *-mo-). Slavų kalbos rodo vedinį iš PiL šaknies:
sbžsl. ramo „βραχίων, ὦμος, ranka, petys“, srbkr. rȁmo „petys“ <
psl. *ārma- < pide. *h2érH-mo- arba *h2órH-mo-.
liet. ìrti I, yrù arba ìrstu, iraũ „skaidytis į dalis, rykšti, leistis iš
siūlų“ < pide. *h2ṛH-C. OL: árdyti (§ 3.6.3.2). Šalia šių formų naujas EL: érdėti vietoj *ardėti < *h2erH-C.
liet. ìrti II, iriù, ýriau „plaukti, kasantis irklais“, ìrklas < *īr-C
< pide. *h₁ṛh₁- (plg. gr. ἐρετμόν n. „irklas“ < *h1ṛh1-tmó-). — EL
*h₁erh₁-: gr. mik. ereen „irkluoti“, gr. ἐρέτης „irkluotojas“, ved.
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aritár- „irkluotojas“. Šalia šių formų EL *h₁reh₁-: lot. rēmus „irklas“.
Trūksta baltų EL ir OL formų.
liet. mìrga, mirgé̇ti < pide. *mṛHgu̯-. OL: márgas (§ 3.6.3.2). —
Paralelinis NL atspindys murg-: lat. mùrgi m. pl. „regėjimai, vaidenimasis, haliucinacijos, vaiduokliai, šmėklos“.
lat. mùrgi žr. mìrga.
liet. nìrti, apnįrù, арnіrаũ, apnìrti „lipti į vandenį, nerti“, plg.
gretimą NL atspindį *nur- žodžiuose bžsl. nyrjati, rus. nyrjátь „nerti“ < *nūr-i̯ā-, iteratyvinis vedinys iš pide. *nṛH-C. — EL: nértis
(§ 3.6.3.1), OL: nárdyti (§ 3.6.3.2).
bžsl. nyrjati žr. nìrti.
liet. pagìrtas žr. gìrti.
liet. pìrmas < *pīr-ma- < pide. *pṛh₂-mó-. Plg. darinius su
kitomis priesagomis: sbžsl. prĭvŭ „pirmas“, ved. pū́rvaḥ „priešakinis,
priekinis, ankstesnis“ < pide. *pṛh2‑u̯ó-, gr. dor. πρᾶτος „pirmas“
< pide. *pṛh2-tó-. Antevokalinę poziciją plg. žodyje sva. furisto
„kunigaikštis“ < pide. *pṛh2-isth2o- – sudaiktavardėjęs aukščiausiojo laipsnio būdvardis, kurio reikšmė – „pirmiausias“.
srbkr. sȑšljen žr. širšuõ.
liet. sìrti, apsìrti DP „apsupti (apie tamsą), apsiausti, apimti“ <
*sīr-C < pide. *sṛh3-C, plg. lat. siŗi arba siŗas pl. „svetima, priešo
kariuomenė“. Šaknis *serh3- „užpuldinėti turint piktų ketinimų“,
plg. NL het. sarhieddu „turi užpulti“, gr. ῥώομαι „judėti greitai arba
staigiai, suktis, plušėti, triūsti, šokti“ (OL ὁρμή „staigus judesys,
užpuolimas, ataka, užsidegimas, troškimas“ < pide. *sorh3-meh2-;
OL darinyje laringalas išnyko), lot. sariō, -īre „purenti, ravėti“.
liet. spìrgti, spìrgsta, spìrgo „kepti, kepamam apskrusti“, perk.
„įsikarščiuoti, imti kalbėti įkarščio pagautam“, iš *spīrg- < pide.
*sp(h)ṛh2g-, plg. sind. sphū́rjati „sprogsta, (su)plyšta, (nu)trūksta; atsiranda“. EL: sprógti < *sphreh2g- (§ 3.3.1.2).
liet. spìrti, spiriù, spýriau < *spīr-C < pide. *spṛh₁-C (šaknis
*sperh₁-), plg. lot. spernere, sprētum „atitolinti, atskirti, atmesti“. EL:
lat. sper̂t (§ 3.6.3.1), OL: spárdyti (§ 3.6.3.2).
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liet. stìrta „didelė sukrautų šiaudų, javų ar šieno krūva; smailus
trijų karčių žaiginys šienui, javams, šiaudams, dobilams džiovinti“,
mot. g. vedinys iš *stīr-ta- < pide. *stṛh3-tó- „ištiestas“ (trūksta vb.
*stìrti). Atitikmenys: gr. στρωτός „ištiestas“ (aor. ἐστόρεσα), lot.
strātus „paklotas, išlygintas“ (sternere), ved. stīrṇáḥ „ištiestas“. EL:
sbžsl. prostrětŭ „ištiesė“ < pide. *sterh3-.
liet. širšuõ, acc. sg. šìršenį „širšė“ (šìršuolis „t. p.“), srbkr. sȑšljen,
rbžsl. sŭršenĭ < *šīrs- / *šūrs- ⇐ *ḱṛh2-s-en- (§ 1.7.4.2). Vedinys iš
„rago“ pavadinimo, pide. *ḱerh2-s, plg. lot. crābrō, -ōnis m. „širšė“
(*krāsrōn).
liet. šìrtas arba šìrtai pl. „žvėries guolis, kinis, irštva; paukščių
lizdas“ (etimologinė reikšmė – „vieta, kur auginami jaunikliai“). Iš
adi. *šīr-ta- < pide. *ḱṛh3-to- „augintas, maitintas“, plg. lot. crēscō
„augti, išaugti“, vietoj *krāskō < pide. *ḱṛh3-sḱe- (Rix 1995, 400).
EL: šérti (§ 3.6.3.1). OL: pãšaras, šãras (§ 3.2.2).
liet. tìr-, patìrtas < *tīr-ta- < pide. *tṛh₁-tó-, plg. gr. τρητός
„prakiurdytas, pradurtas“, τρῆμα n. „skylė, anga“ (*tṛh₁-mṇ) (žr.
§ 1.7.4.1). EL *terh₁- „gręžti, trinti“. Žr. toliau pastabą dėl trinù.
OL: tárdyti (§ 3.6.3.2).
liet. tvìrtas < pide. *tu̯ṛH-C. NL-V: tviróti (§ 3.2.3), EL: tvérti
(§ 3.6.3.1), OL: tvárdyti, tvártas (§ 3.6.3.2).
liet. vìrti < pide. *u̯ṛH-C, plg. sbžsl. vĭritŭ 3 sg. „verda“. EL
vérda (§ 3.6.3.1), OL-V: varùs.
liet. žìrniai m. pl., vedinys iš *žīr-na- < pide. *ǵṛh2-nó-, plg.
ved. jīrṇáḥ „sutrūnijęs“ (šalia jūrná- „pasenęs“), lot. grānum „grūdai“, got. kaúrn, vok. Korn. OL-V: sbžsl. sŭzoriti (§ 3.1.1.2).
N.B. Forma trinù prs. (dabar priklausanti inf. trìnti) pakeitė prs.
su intarpu *tìrnu < pide. *tṛh₁-ne-, kuris anksčiau priklausė bendračiai tìrti, plg. sbžsl. tĭrǫ „trinu“ (trěti), liet. tìrti. EL *terh₁-: gr.
τέρετρον n. „grąžtas“ (§ 1.7.4.1).
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3.6.4.2. *[urH]
liet. burnà, асc. bùrną. Vokalizmas ùrC rodo seṭ tipo NL *bhṛH-neh2-,
plg. arm. beran „burna“, air. bern(a) „praraja, anga“, sva. bora
„skylė“ ir lot. perforāre „prakiurdyti“. Šioje formoje atpažįstama
šaknis pide. *bherH- „dirbti, daryti ką aštriu įrankiu“, plg. lot. feriō,
-īre „smogti, žeisti, badyti, durti, liesti, kirpti, pjauti, daužyti“, sisl.
berja „smogti“. OL bárti (§ 3.6.3.2).
liet. dùrti, duriù, dū́riau, nudùrti, lat. dur̃t < *dūr-C < pide.
*dṛHC (šaknis *derH-). ùr-C ir NL ìr-C kaita (žr. aukščiau dìrti). NLV: prieduraĩ, príeduras. PaNL-V: dū̃ris, sándūra, lat. dùre „kumštis,
dalba“. Trūksta EL ir OL formų.
liet. gùrklis arba gurklỹs, асc. sg. gùrklį < *gūr-tl- < pide. *gu̯ṛh3-tl-. EL gérti (§ 3.6.3.1). Alomorfas gur- yra NL irC alternantas (žr.
aukščiau gìrdyti, gìrtas).
liet. smùrtas, sen. „prievarta“ < *smū́r-C < pide. *smṛh2-C,
plg. ved. mṛṇā́ti „griebia; spaudžia, traiško“, gr. μάρναμαι „kovoti,
pyktis, vaidytis su kuo“. EL *(s)merh2-. Trūksta baltų kalbų EL ir
OL formų.

3.6.4.3. *[ilH]
liet. bìlti, prabìlstu -bilaũ < pide. *bhḷH-C. Šaknis *bhelH-, plg. sangl. bellan „riaumoti“, sva. bellan „loti“. — Lat. bil̂st, bil̂stu, bil̂du
„pasakyti, kalbėti“, paradigma sudaryta su neošaknimi bild-, kuri
išabstrahuota iš esamojo laiko formos *bīl-dō < *bhḷH-dhe- (plg.
liet. bìldu, -é̇jau, bildé̇ti). EL: béldžiu, bélsti, OL: báldytis.
lat. bil̂st žr. bìlti.
liet. dìlti, dylù arba dìlstu, dilaũ „nykti, mažėti, trintis, dėvėtis“
< dḷH-C. — diltìs, acc. sg. dìltį „paskutinė mėnulio fazė“ < *dḷH-tí- (panaši daryba: skìltis). — NL-V: dìlinti, dìlius „išdilęs prastas
peilis, dalgis“. EL: délna (§ 3.6.3.3), OL-V: dalìs (§ 3.2.4).
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liet. diltìs žr. dìlti.
srbkr. dȕg žr. ìlgas.
liet. gìlti, giliù, gýliau, sugìlti tr. „leisti gylį“, intr. „pradėti stipriai
skaudėti“, gìldinti caus. „kelti skausmą“ < *gu̯ḷH-C. EL: gélti
(§ 3.6.3.3), OL-V: gãlas.
liet. ìlgas iš *dìlgas, srbkr. dȕg < pbsl. *dīlga- < pide. *dḷh₁gh-ó-, plg. ved. dīrghá- „ilgas“ (dīrghā́yu-, žr. § 1.7.2.5), av. darəga-,
gr. δoλιχός (strūktura ne visai aiški).
lit. ìltis žr. toliau Abejotinas pavyzdys.
liet. kìldyti žr. kìlti.
liet. kìltas žr. kìlti.
liet. kìlti, kylù arba kilstu, kilaũ, sukìlti < *kḷH-C-. — kìldyti caus.
„kelti, versti atsikelti“. — kìltas (tarm.) „keltas, tiltas“ < *kḷH-tó(dėl reikšmės plg. toliau tìltas). NL-V: kilóti (§ 3.2.3.1). EL: kélti
(§ 3.6.3.3), OL-C: kálnas (§ 3.6.3.4), OL-V: ãtkalas.
liet. mìltai m. pl., lat. mil̃ti „miltai“ (etimologinė reikšmė – „tai,
kas sumalta“), iš sudaiktavardėjusio adi. vb. *mīl-ta- < pide. *mḷh2-tó- „sumalta, sutrinta, sutrupinta“, plg. ved. mūrṇá- „sukultas, sumaltas“. Struktūros mìltai paralelių aptinkama žodžiuose kìltas,
tìltas. — EL *melh2-: sbžsl. meljǫ, mlěti „malti“. NL variantas mul:
sumùldyti (§ 3.6.4.4). OL: málti (§ 3.6.3.4). Baltų kalbose trūksta EL
atspindžio.
lat. mil̃ti žr. mìltai.
liet. pìldyti žr. pìlti.
liet. pìlnas žr. pìlti.
liet. pìlti, piliù (tarm., šalia b. k. pilù, žr. § 3.2.1.1), pýliau „berti,
lieti, pildyti“ < pide. *pḷh₁-C (šaknis *pleh₁-). — Liet. pìldyti caus.
— Liet. pìlnas, lat. pil̃ns „pilnas“, srbkr. pȕn, rus. pólnyj < pbsl. *pīl-na- < pide. *pḷh₁-nó-, plg. ved. pūrṇá-, lot. plēnus (vietoj *plānus),
sair. lān, got. fulls (išnykus laringalui: RHC > RC). NL-V: pilóti
(§ 3.2.3.1). EL *pleh₁-: gr. πλῆτο „prisipildė“, ved. áprāt „pripildė“.
Trūksta baltų kalbų EL ir OL-C formų. OL-V: am̃palas, príepalas,
ùžpalas (§ 3.2.2).
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rus. pólnyj žr. pìlti.
srbkr. pȕn žr. pìlti.
liet. sìlpnas tarm., vietoj *sìlb-nas < pide. *sḷh2b-nó-, plg. vb.
denom. sil̃psta < *silb-sta. EL forma gali būti lat. slãbs ir sbžsl.
slabŭ < pbsl. *slāb- < pide. *sleh2b- (žr. § 3.3.1.2).
liet. skìlti, skįlù, skilaũ „(apie medieną) suskilti, skirtis į dalis,
skaidytis“ < pide. *skḷh₁-C. — skìltis, -ies f. „atskala, sklypas, ruožas” (plg. diltìs). — EL: skélti (§ 3.6.3.3), OL: skáldyti (§ 3.6.3.4).
liet. skìltis žr. skìlti.
liet. šil̃tas, vietoj *šìl-tas < pide. *ḱḷh₁-tó-, plg. akūtą vardažodinės kilmės veiksmažodyje šìlti, šìlstu. EL *ḱleh₁-: sva. lāo „šiltas“
(priesaga -u̯o-), sisl. hlær (priesaga -ro-). Trūksta liet. atitikmenų
*šlė-C, OL *šluo-C < *ḱloh1-.
liet. tìltas < *tīl-ta- „pakeltas (virš vandens, pelkės)“ < pide.
*tḷh2-tó- (šaknis *telh2-, gr. ἔτλην „pakėliau, ištvėriau“), plg. lot.
(t)lātus „neštas, kilnotas“, gr. τλᾱτός, τλητός „kenčiantis, pakenčiamas, kantrus, ištvermingas“ (reikšmę plg. su anksčiau minėtu kìltas
„keltas, tiltas“). Trūksta baltų kalbų EL ir OL formų.
liet. tìlti, prs. tỹla (iš tį̃la < *tinla), prt. tìlo, nutìldyti caus. Akūtinis
alomorfas til- atspindi NL *tḷH-C, o neakūtinis — NL *tḷH-V iš pide.
*telH- „nutilti, nurimti“. OL: táldyti (§ 3.6.3.4). Trūksta EL formų.
liet. vìl-, арvìldo sen. „turėjo, pasiekė, užvaldė“ < pide. *u̯ḷHh
-d -. EL: vélda (§ 3.6.3.3), OL: valdýti.
srbkr. vȕna žr. vìlnos.
lat. vil̂nis f. „vandens banga“ < pide. *u̯ḷH-ni-, plg. ved. ūrmí-,
av. varǝmi „t. p.“ < *u̯ḷH-mí-, sva. wella „šaltinis, versmė“. Lietuvių
kalbos atitikmuo vilnìs, -iẽs 4 kirč. f. „vandens banga“, sen. tarm.
vilnià (4 arba 2 kirč.) įgijo aniṭ tipo požymių. Panašiai psl. * vĭlna,
sbžsl. vlŭna, rus. volná „banga“.
liet. vìlnos f. pl., lat. vil̃na, srbkr. vȕna < *u̯īl-nā- < pide.
*h2u̯ḷh₁-neh2-, plg. ved. ū́rṇā „vilna“, lot. lāna (su kitomis priesagomis: gr. λῆνoς, het. huliya-). Trūksta baltų kalbų EL ir OL formų.
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liet. vìltis, viliúosi, výliausi „tikėtis, pasikliauti, laukti (ko nors)“,
apvìlti < pide. *u̯ḷh₁-C. EL: pavélti (§ 3.6.3.3).
sbžsl. vlŭna žr. lat. vil̂nis.
liet. žìlti, žìlstu аrba žylù, žilaũ < pide. *ǵhḷh3-C. Greta ul varian
to, žr. lat. zulkts (§ 3.6.4.4). EL: žélti (§ 3.6.3.3), OL-V: žãlas, NL-V:
žìlas, plg. gr. χλωρός „žalsvai geltonas, blyškiai žalias, gelsvas, geltonas, žilas; šviežias, gaivus, žydintis; neprinokęs, žalias“ < pide.
*ǵhḷh3-ró- (§ 1.7.4.3).
liet. žvìlti, žvỹla, žvìlo „blizgėti, žvilgėti“, sužvìlti „nušvisti (apie
aušrą)“ < pide. *ǵu̯ḷH-(plg. ved. jválati 3 sg. „dega, liepsnoja“ <
*ǵu̯élH-e-). NL-V žvilùs „blizgus, blizgantis“, OL-V žvalùs (var. su
metateze: žlavùs „t. p.“).
N.B. EL veiksmažodis *žvélti, prs. *žvẽlia, yra netiesiogiai paliudytas dalyvine forma žveliantį асc. sg. „liepsnojantis – apie dagtį“
(Bretkūno Postilė, žr. LKŽxx 1080).
Abejotinas pavyzdys:
liet. ìltis, -tiẽs f., lat. su įterptu ‑k- il̃kts arba il̃kss „šerno iltis“40.
Etimologija iki šiol nenustatyta. Sb. ìltis galėjo atsirasti sukonkretėjus senojo ‑ti- priesagos abstrakto *īl-ti- reikšmei41; *īl-ti- iš NL
šaknies *h2ḷh1-, pide. *h2leh1- „malti, sutrinti“, plg. gr. ἀλέω „malu“,
ἀλέτης „malėjas“, ἀλέτης ὄνος „girnų akmuo“.

3.6.4.4. *[ulH]
liet. kùlti, kuliù, kū́liau < *kūl-C < pide. *kḷh2-C. Šaknis *kelh2-:
lot. percellō „sudrebinti iki pagrindų, sviesti ant žemės, sulaužyti“,
Plg. dar variantą il ̃ knis, kuris disimiliacijos kn < tn būdu atsirado iš *iltnis (panašiai kaip liet. tìknagas < tìtnagas). Ši forma savo ruožtu sinkopės būdu kilo iš adi. *iltinis,
lit. ìltinis dantìs.
41
Paralelės: skìltis, -ies < *skḷh 1-tí- (šaknis *skelh 1-, skélti), diltìs, dìltį < *dḷH-tí- (žr.
dìlti), viltìs, vìltį < *u̯ ḷ h 1-tí- (šaknis *u̯ e lh 1-, žr. vìlti).
40
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gr. ἀποκλάς „laužantis“. NL-V: psl. *kŭlŭ „iltis, aštrus dantis, šerno
iltis“, plg. rus. klyk, ček. kel, klu, lenk. kieł, kła < *kulh2-V < *kḷh2-V. OL: kálti (§ 3.6.3.4). Trūksta EL formų.
liet. mùl-: sumùldyti sen. „sutriuškinti, sutrupinti“ < *mūl-C <
pide. *mḷh2-C. Variantas mùl-C lietuvių kalboje alternuoja su mìl-C,
(plg. mìltai, § 3.6.4.3). OL: málti (§ 3.6.3.4). Trūksta EL formų.
lat. zulkts „tulžis“ < pide. ǵhḷh3-ti. Liet. tulžìs atsirado metatezės
būdu iš *žultis.

3.6.4.5. *[imН]
liet. lìmti, lìmstu, palimaũ „linkti, svirti (apie augalus), įlūžti (nuo
sunkumų)“, spr. limtwei arba lembtwey „sulaužyti (pažadą)“ < pide.
*lṃH-C. EL: lémti (§ 3.6.3.5), OL: lámdyti, lamìnti, ãplamas
(§ 3.6.3.5).
lat. timt, timst, tima „temti, tamsuoti“. Antrinis inf. tìmst, prs.
timst, tima „t. p.“ (variantas: tùmst, žr. § 3.6.4.6), plg. bžsl. tĭma
„tamsa“, sbžsl. tĭměti „būti pavargusiam, silpnam“ < pide. *tṃH-C.
EL: liet. témti (§ 3.6.3.5), OL-V: sbžsl. tomiti (§ 3.6.3.5).
liet. trìmti, trìmstu, trimaũ „drebėti, virpėti“< pide. *trṃH-C.
EL: trémti (§ 3.6.3.5), OL: trámdyti.
liet. vìmdyti < *u̯īm-C < pide. *u̯ṃh₁-C, plg. ved. vāmtá- „kuris vėmė, vėmęs“ (*u̯amH.ta-). EL-C: vémti (§ 3.6.3.5), OL-V:
ìšvamos.

3.6.4.6. *[umH]
sbžsl. dǫti žr. dùmti.
liet. dùmti, dumiù, dū́miau „pūsti, pustyti“ (trūksta latvių atitik
mens), sbžsl. dǫti, dŭmǫ, ukr. dúty, dmu < pbsl. *dūm-C < pide.
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*dhṃH-C. Iš ved. dhamitá- „išpūstas, išsipūtęs, pripūstas “, adhmāś am
aor. „užpūčiau“, dhamánti 3 pl. prs. „pučia“, šaknis *dhmeH-. Dar
plg. dùmplės, -lių f. pl. iš *dùm-lės; spr. dumsle „šlapimo pūslė“.
Trūksta EL ir OL atspindžių.
liet. stùmti, stumiù (tarm. stumù), stūmiau, iter. stùmdyti, lat.
stùmt, stumju, stũmu, iter. stum̃dît, stùmstît < *stūm-C < pide.
*stṃH-C. EL *stemH- nepaliudytas.
lat. tùmst arba tum̂st, tumstu, tumsu „temti“ (plg. anksčiau minėtą lat. timt, § 3.6.4.5).

3.6.4.7. *[inH]
sbžsl. męti žr. mìnti.
liet. mìnti, minù, mýniau, iter. mìndyti, lat. mĩt, minu arba miņu,
minu arba mĩnu < pide. *mṇH-C, plg. bžsl. mĭnǫ, męti „minti“, rus.
mnu, mjatь „minti (linus, molį, žolę)“, lenk. mnę, miąć, ček. mnu,
mnouti „t. p.“. Trūksta apofoninių alternantų.
lat. mĩt žr. mìnti.
lat. pazĩt žr. pažìnti.
liet. pažìntas žr. pažìnti.
liet. pažìnti, pažį́stu, pažinaũ, pažìnsiu, lat. pazĩt, pazĩstu, pazinu
„t. p.“ < pide. *ǵṇh3-C. — Liet. pažìntas < *žīn-ta- < pide. *ǵṇh3-tó-, plg. got. kunþs (*kunda-), gr. γνωτός „žinomas, garsus, įžymus“,
lot. gnārus, „žinovas, patyręs, žinantis žmogus“. EL *ǵneh3-: sbžsl.
znaxŭ 3 sg. „žinojo“, gr. ἔγνων „atpažinau“, lot. (g)nōuī „(at)pažinau“.
Baltų EL: lat. znuõts „žentas“ < *žnō-ta- (§ 3.2.3). Lietuvių kalboje
žodį *žnúotas pakeitė žodis žéntas (§ 3.6.3.7).
liet. pìnklės žr. pìnti.
liet. pìnti, pinù (§ 3.2.1.1), pýniau, lat. pît, pinu, pinu „pinti, raizgyti“ < pide. *(s)pṇh₁-C, plg. sbžsl. sŭpęti, sŭрĭnǫ „supinti“. — Liet.
pìnklės f. pl. < *(s)pṇh₁-tl-. EL: péntis (§ 3.6.3.7). OL: pánčiai, pánta
(§ 3.6.3.8).
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lat. pît žr. pìnti.
N.B. Liet. tìnti (tinù, týniau) „daužyti, mušti, plakti dalgį“ kartu
su srus. tĭnu, tjati „mušti, daužyti“, lenk. tnę, ciąć „smogti, kirsti“ ir
pan. tęsia prs. pbsl. *tine-, o šis darinys nosinių asimiliacijos ir
degeminacijos būdu atsirado iš *tīm-ne-, < pide. *tṃh1-ne- (mn >
nn > n). Šaknis *temh1-, plg. gr. τάμνω, at. τέμνω „smogiu, pliekiu“,
aor. ἔταμον, lot. con-temnō „niekinu, menkinu, negerbiu“. Lietuvių
kalboje trūksta e ir o laipsnių alternantų.

3.6.4.8. [unH]
Trūksta pavyzdžių.
N.B. Lietuvių kalbos akūtiniai dvibalsiai ìrC, ìlC, ìmC, ìnC (ir reti
dubletai ùrC, ùlC, ùmС, ùnС) jaunagramatikių buvo kildinti iš vadinamųjų „ilgųjų“ sonantų ṝ, ḹ, ṃ̄, ṇ̄ ir priešpriešinami cirkumfleksiniams ir̃C, il̃C, im̃C, iñC, kurių šaltinis turėjo būti „trumpieji“ sonantai ṛ, ḷ, ṃ, ṇ. Laringalų teorija vietoj to skiria (1) skiemenis, kurių
sudėtyje yra sonantas su tautosilabiniu laringalu RH(C), arba seṭ
tipo šaknis, (2) skiemenis, kurių sudėtyje yra sonantas be laringalo
R(C), arba aniṭ tipo šaknis (plg. § 1.7.4).
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abl. – ablativus, abliatyvas
alb. – albanų
acc. – accusativus, galininkas
adi. – adiectivum, būdvardis
adv. – adverbium, prieveiksmis
air. – airių
angl. – anglų
aor. – aoristas, įvykio veikslo būtasis laikas
arm. – armėnų
asm. – asmuo
at. – atikiečių
av. – Avestos
b. k. – bendrinės kalbos forma
būdv. – būdvardis
bltr. – baltarusių
bsl. – baltų-slavų
bulg. – bulgarų
bžsl. – bažnytinė slavų
c. – gennus commune, bendrosios giminės
C – bet kuris priebalsis
caus. – verbum causativum, kauzatyvinis (priežastinis) veiksmažodis
coll. – collectivum, kuopinis
comm. – (genus) commune, bendroji giminė
comp. – comparativus, aukštesnysis laipnis
coni.-fut. – coniunctivus-futurum
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cps. – compositum, sudurtinis žodis
ček. – čekų
dat. – dativus, naudininkas
demin. – deminutivum, mažybinė forma
denom. – denominativum, vardažodinės kilmės žodis
dor. – dorėnų
du. – dualis, dviskaita
durat. – verbum durativum, duratyvinis (neapibrėžtos trukmės)
veiksmažodis
EL – e laipsnis
EL-C – antekonsonantinis e laipsnis
eol. – eolų
ep. – epinis
EŽ – Elbingo žodynėlis
f. – femininum, moteriškoji giminė
gen. – genetivus, kilmininkas
got. – gotų
gr. – graikų
H – bet kuris laringalas
Hes. – Hesichijus
het. – hetitų
homer. – Homero
ide. – indoeuropiečių
idir. – indoiranėnų
impf. – imperfectum, eigos veikslo būtasis laikas
inchoat – verbum inchoativum, būklės kitimą reiškiantis veiksmažodis
inf. – infinitivus, bendratis
instr. – instrumentalis, įnagininkas
intr. – verbum intransitivum, intranzityvinis veiksmažodis
ipv. – imperativus, liepiamoji nuosaka
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iter. – verbum iterativum, iteratyvinis (kartotinis) veiksmažodis
jon. – jonėnų
kirč. – kirčiuotė
klas. – klasikinė kalba
kret. – kretiečių
lat. – latvių
lata. – latvių aukštaičių
latž. – latvių žemaičių
lenk. – lenkų
lesb. – Lesbo dialektas
lyd. – lydų
liet. – lietuvių
lot. – lotynų
luv. – luvių
m. – masculinum, vyriškoji giminė
med. – medium, medialinė rūšis
mik. – mikėniečių
n. – neutrum, niekatroji giminė
N.B. – nota bene, pastaba
NL – nykstamasis laipsnis
NL-C – antekonsonantinis nykstamasis laipsnis
NL-V – antevokalinis nykstamasis laipsnis
nom. – nominativus, vardininkas
nva. – naujoji vokiečių aukštaičių
obl. – obliquus, netiesioginis linksnis
OL – o laipsnis
OL-C – antekonsonantinis o laipsnis
OL-V – antevokalinis o laipsnis
opt. – optativus, geidžiamoji nuosaka
oset. – osetų
osk. – oskų
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PaEL – pailgintasis e laipsnis
pair. – airių prokalbės
PaL – pailgintasis laipsnis
pal. – palajų
pan. – panašiai
PaNL – pailgintasis nykstamasis laipsnis
PaOL – pailgintasis o laipsnis
pgerm. – germanų prokalbė
pgr. – graikų prokalbė
PiL – pilnasis laipsnis
pb. – baltų prokalbės
pbsl. – baltų-slavų prokalbė
pf. – perfectum, rezultatinis būtasis laikas (senoji būsenos
forma)
pide. – indoeuropiečių prokalbė
pidir. – indoiranėnų prokalbė
pl. – pluralis, daugiskaita
plat. – latvių prokalbės
pliet. – lietuvių prokalbės
plg. – palygink
postvb. – postverbale, atgalinis veiksmažodinis vedinys
pr. – prūsų
praep. – praepositio, prielinksnis
prk. – perkeltine prasme
prs. – praesens, esamasis laikas
prt. – praeteritum, būtasis laikas
prvb. – praeverbium, veiksmažodinis priešdėlis
psl. – slavų prokalbė
ptc. – participium, dalyvis
pved. – vedų prokalbė
pvz. – pavyzdžiui
R – bet kuris rezonantas (i̯, u̯, m, n, r, l)

230

S u t ru m pi nim a i

rbžsl. – rusų bažnytinė slavų kalba
refl. – reflexivum, sangrąžinis veiksmažodis
ryt. liet. – rytų lietuvių
rus. – rusų
sab. – sabinų
sair. – senoji airių
saṁpras. –saṁprasāraṇa (saṁprasāraṇa tipo NL)
sangl. – senoji anglų
sav. – senoji Avestos
sb. – substantivum, daiktavardis
sbžsl. – senoji bažnytinė slavų
sček. – senoji čekų
sen. – pasenęs žodis
sg. – singularis, vienaskaita
sind. – senoji indų
sisl. – senoji islandų
sl. – slavų
slenk. – senoji lenkų
sliet. – senoji lietuvių
slot. – senoji lotynų
slovak. – slovakų
slovėn. – slovėnų
snord. – senoji nordiečių
sorba. – sorbų aukštaičių
spers. – senoji persų
spr. – senoji prūsų
srus. – senoji rusų
srbkr. – serbų-kroatų
s. v. – sub voce, prie antraštinio žodžio
sva. – senoji vokiečių aukštaičių
svels. – senoji velsiečių
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T – bet kuris obstruentas
„t. p.“ – ta pati reikšmė
tarm. – tarminis žodis
toch. A, B – tocharų A, B
trans. – verbum transitivum, tranzityvinis veiksmažodis
ukr. – ukrainiečių
umbr. – umbrų
V – bet kuris balsis
vair. – vidurinioji airių
vak. germ. – vakarų germanų
vangl. – vidurinioji anglų
var. – variantas
vb. – verbum, veiksmažodis
vb. denom. – verbum denominativum, daiktavardinis veiksmažodis
ved. – vedų
vns. – vienaskaita
vpers. – vidurinioji persų
vok. – vokiečių
vva. – vidurinioji vokiečių aukštaičių
vvž. – vidurinioji vokiečių žemaičių
žem. – žemaičių
žr. – žiūrėk

Ypatingi ženklai
< – kilo iš (reguliari fonetinė raida/pakitimas)
> – virto (reguliari fonetinė raida/pakitimas)
⇐ arba ⇒ – (1) morfologinis pakitimas, (2) darybinis santykis
(3) skolinimas
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/.../ – fonologinė transkripcija
[…] – fonetinė transkripcija
<…> – grafeminė transkripcija
«…» – citata iš senovės paminklo
:: – alomorfų santykis; formų santykis
† – galima, bet nerealizuota forma
* – rekonstruota forma
o
– dažniausiai tik su priešdėliais arba tik sudurtiniuose žodžiuose paliudyta forma

233

Formų

Baltų

rodyklė

kalbos

Senoji lietuvių
akìvaras 111
akmenijà 171
ãkstinas 89, 92
akstìs 92
akštìs 90, 92
áldyti 89, 194
algà 89
alkū ́nė 144
am̃ palas 212
angà 98
angìs 145
anýta 89
ánka 98
añ k štas, -à 90
añ t 90
ántis 62, 90, 197
antpìlti 110
añ t ras 91
apačià 91
apgū̃ ž ti 142
apiblõkšti 134
apiẽ 98
apipjaustytinis 204
apýušris 93, 101

antà 90
añ t aras 91
atenčio 182
eimi 22
ešva 88
mėneses gen. sg., mėnesų
gen. pl. 117
niedėti 60
pavýčia 151
ratýti, rataũ 36
stomenìs, stómenį 129
trìmus 150
trisù 150
velmi 194
viešpatni 152

Lietuvių
abù 44, 145
agnùs / ãgnus 94
áidinti 89
áigytis 96
aketė ͂ 94
akì 96, 100, 152
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apìvaras 192
apkáustyti 206
ãplamas 196, 215
apnįrù, арnіrаũ, apnìrti 209
aprė̃pti 178
aprìmti 178
apsìrti 209
aptvarà 111, 114
ãptvaras 111
apvalùs 194
apvártis 192
apvijóti 169
арvìldo 213
apvìlti 214
árdyti 191
árti 91, 189
artójas 133
a�žilas 97, 98
ąsà 91
aslà 98
ãšaka 92
ašìs, -iẽs 92
ašmuõ, -eñ s 92
ašnìs 93
ãštras 92
aštuonì 40, 97, 137
ãšutas 91
ataiga 96
atãvaras 111
ateigà 96
atgìjo, atgýti 146, 168
atgyvė t́ i 134
atgū ́ti 155
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atitókti 131
ãtkalas 193t, 212
atkérti (-kérsta, -kẽro) 190t
ãtkilas 110
atkilùs 110
atótokis, -io 131
atsiknóti 125
atsirę ž́ ti 179
atsýtė tarm. 149
atsýti 149
atušà 101, 184
atvašà 101, 184
ãtvašas 184
atvérti 184
ãtviras 111, 191
atvóžti 132
áudžiu, áusti 93
áugti, áugu 22, 93
áuksas 93, 141
aũkštas 90
aunù, aũti 93, 101
ausì 99, 152
aušýti 99
aušrà 93
áušti, áušta, áušo 99
aũti, aunù, aviaũ 93, 101
avýnas 22, 93
avìs, -iẽs 32, 35, 99
ažià 94
bálsta, bãlo, bálti 122
báltas 122
bárti, barù, bariaũ 191

F or m ų

rody k l ė

bėdà 116
bė ǵ u, bė ǵ au, bė ǵ ti 120
bernijà 171
béržas 78, 189, 207
bijaũ(si) 104, 168
bijóti 145
bijótis 199
bìldu, -ė j́ au, bildė t́ i 211
bìlti, prabìlstu, -bilaũ 211
bìržė 207
bliáuti, bliáuju / bliáunu,
blióviau 201
blódu (-iu, -ėju), blódėti 134
blõkšti, bloškiù (tarm.
blaškiù), bloškiaũ 134
bodė t́ i 140
bódisi (bõdisi), bodė t́ is 140
bókštas 90
bráutis, bráujuosi, bróviausi
202
brė ḱ šta, brė ḱ šti, brėė š́ ko 116
brė ž́ ti, -iu, -iau 116
briáutis, briáujuosi /
briáunuosi 107, 202, 206
brólis 122
bróterautis 122
broterė̃lis 122
broterỹstė 122
bróžti, -iu, -iau 122
brū ́dyti 153, 202
brùnija, brùnyti 107
brúožas 116, 139

bruvìs, brùvį ryt. 48, 60,
171, 186
búožė 136
būrỹs, bū̃ r io 153
burna ,̀ bùrną 211
bū ́ti, bùvo 48, 153t, 171
būtìs 156
bū͂vas 172
buvaũ 154
buveĩnė 171
buvė j́ as 171
buvìmas 171
bū͂vis, -io 172
buvóti, buvinėė t́ i 171
buvõvas 171
čiãbuvis / čiabuvỹs 171t
dáigas 146, 199
dáigyti 146, 199, 201
dalijù, -ijaũ, dalýti 114
dalìs 114, 192, 211
dantìs 58, 185
darýti 105, 207
dėlė̃ 116
délna 192
delù (dìlti) 33, 102, 114
devynì, deviñtas 181
díegti, díegiu, díegiau 146,
199, 201
dienì 165
díeverį 166
dyglỹs 146
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dýgti, dýgsta, dýgo 146, 199,
201
dìlinti 211
dìlti, dylù / dìlstu, dilaũ 211
diltìs, dìltį 211
dìrti, derù, dýriau 207
dyrė t́ i / dyróti 153
dogmė̃ 134
dógsnis, -io 134
dóklas 122
dótilas 122
drovėė t́ is 134
drovùs 135
dróžti, -iu, -iau 134
drùna 107
drū ́tas 154
dù 141
duktė̃, dùkterį 38, 65, 187
dū ́mai 106, 154
dùmplės, -lių 216
dùmti, dumiù, dū ́miau 215
dùna, dunė j́ o, dunėė t́ i 106
dúona 43, 144
dúoti (dúodu, daviaũ) 39,
115, 137, 143
dū̃ r is 211
dùrti, duriù, dū ́riau 211
dvókla 135
dvóti, -ju, -jau 135
džiáuti, džiáunu, džióviau 202
džiūtìs 156
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ė d́ u (ė m
́ i), ė d́ žiau, ė t́ i 121
ẽglė 87
ė̃mė 88
érdėti 208
erẽlis 92, 97
ẽsti 88
ežià, ežė ͂ 94
gãlas 192, 212
ga�malas 110
gáudyti 202
gáuju 155, 172, 202
gáuti, gáunu 107
gė d́ a, -os 139
gélti, gẽlia, gė ĺ ė 192, 212
gemù 120
gérti, geriù, gė ŕ iau 55, 110,
189, 208, 211
gérvė 190
gýdyti 146
gíedu, giedóti 191, 201
gijà 146, 168
gỹja 168
gijaũ 107
gìldinti 212
gìlti, giliù, gýliau 192, 212
gỹna 168
gynù 107
girà 208
giráuti 208
gìrdyti 189, 207
girià 114, 152
gìrnos, -ų 137, 208

F or m ų

rody k l ė

gìrtas 55, 189, 207, 211
gýsla 146, 168
gýti 146
gývas 34, 47, 146, 150, 170
glė b́ ti 142
gléimė 199
gléivės 199t
glejù, glíeti 104, 106, 199
glinù, gliniaũ, gliñ t i 106,
199
glóbti 142
glódžiu, glósti 123, 142
glúodas 123, 142
góti, -ju, -jau 25, 120, 123
góžti, -iu, -iau 123, 142
gráužiu 155, 202, 206
grẽtas 186
griáuti, griáuju, grióviau 156, 202
griáužti 155, 202
grýtis, -ties 147
griū ́ti, griųvù / griūnù,
griuvaũ 154, 202
griùvena, griùvenos 154
griuvė̃siai 154
Grýva 147
grūžinė t́ i 155
grū ́žtis, -ies 155, 202, 206
gùndyti, gundžiu 107, 202
gùrklis / gurklỹs, gùrklį 211
guvùs 172
gūžė t́ i, -ja, -jo 143

íena 95
íenavirvė 95
ienìkės 95
íeninis 95
íeninykai 95
íenos 95
iesmė̃ 95
iesmẽlė 95
iẽšmas 50, 96
įgýti 146
ĩ k̨ ilas / iñkilas 110
ýla 119
ìlgas 212
̃
il knis
214
ìltis, -tiẽs 214
imbuvỹs, -io 171
ìrklas 208
ìrmos, -ų 179, 208
ìrti, iriù, ýriau 208
ìrti, yrù / ìrstu, iraũ 208
įsigúožti 142
įsigū̃ ž ti 142
išáldinti 89, 194
išáldyti 89, 194
išblódėti 134
ìšduna 106
išeigà 96
išeivijà 171
išgìjo 168
išjáudinti 183
ìškilas 110
ìšmatos 162
išpjautinis 204
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išpýti 148
išplýninti 149
išsimèsti 162
išsimóti 102, 112, 196
ištviróti 112, 210
ìšvamos 114, 196, 215
ĩ v̨ ijas 170

kainà 137
kãklas 196
kálnas 68, 193t
kálti, kalù, kaliaũ 193, 195,
215
kárti 191
káuju 206
káulas 167
káustyti 206
kedù, kedė t́ i 103
kéikti, kéikiu, kéikiau 200
kéiktis 200
kė ĺ ė 193
kėlìmas 193
kẽlinės 193
keliù, kė ĺ iau, kélti 102, 193
kélmas 193
kélnės 193
kélta 193
kéltuva 177, 193
kérti 190
kiáuras 203
kìldyti 212
kilóti 112, 212
kilótis 112
kìltas 212
kìlti, kylù / kìlstu, kilaũ 112, 193t, 212
kinúotis, kinúojuos,
kinãvausi 107
klodýti / klódinti 124
klóti, -ju, -jau 124, 142
klúonas 124, 142

jaũ 182
jáudinti 45
jáudintis 183
jaukinti 88, 98
jáunas 182, 202
jáura 203
jáuti, jáuju / jáunu, jóviau 203
jėgà, -õs 117
jẽknos / jãknos 183
jemù 88
jéntė, jénterį 183, 197
jóks 131
jóti, -ju, -jau 79, 124
judù, judė t́ i 183
jundù, sujudaũ, jùsti 183
jùnkti (jùnkstu, jùnkаu) 88,
100
júosiu, júosti 147
júosta 147
júostas 147
jū ́ra 155
jū͂s, jū ́sų 156
jū ́šė 156
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knóti, -ju, -jau 125
kóks 131
kópti, kópiu, kópiau 135
kóriau 191
kósiu, kósėti 125
kráuju arba kráunu
(króviau, kráuti) 203
krejù, kriẽti 104, 169, 200
kriáuklas (var. kriauklė̃) 203
kriáulai 203
kriáutė arba kriáutis,
-ies 203
kriáutinė 203
krìjas arba krijà, krijaĩ 147,
169
krytìs, -iẽs 104, 147, 169,
200
krósnis, -ies 125
krū ́snis, -ies ryt. 156, 161
́
krūtis,
-ies 156
kruvinas 157, 172
kùlti, kuliù, kū ́liau 195, 214

lė ń as 117
leñ g vas 58, 180, 198
lė̃tas 117
liáutis 204
Lietuvà, Líetuvą 177
lýg malas, -a 113
lìjo, lýti 104, 148, 169, 200
lìmti, lìmstu, palimaũ 196t,
215
lýnas 147, 180
liū ́nas 157, 173
liū ́tas 157, 173
liū ́tis, -ies 157
lõkyti / luõkyti 142
lópė 125, 142
lóti, -ju, -jau 126

laistýti 180
lamãtas 197
lámdyti 196t, 215
lamìnti 105, 196, 215
lámstyti 196t
lašišà 92
lejù, líeti 104, 148, 169, 200
lémti, lеmіù, lė m
́ iau 102,
105, 196t, 215
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malšýti, malšìnti 181
málti, malù, maliaũ 195,
212, 215
márgas 191, 209
martì, marčiõs 132, 152
mãsinti 109
máuju 202tt
máuti, móviau 204
mẽdžias 113
mė ĺ as 119
mė ĺ enas žem. 119
mė ĺ ynas 119
mélžiu, mìlžau, mélžti 181
menčiù 103
mentù, mę̃sti tarm. 103, 105
mė ń uo, mė ń esio 117

F or m ų

rody k l ė

mẽtas 186
míelas 148, 200
migla ̀ 60, 181
mýlas 148, 200
mìltai 195, 212
mìndyti 216
minótis 212
mìnti, minù, mýniau 112,
216
mìrga, mirgė t́ i 191, 209
myžù (sen. minžù), myžaũ,
mỹžti 181
móti, -ju, -jau 126

nusamaĩ 102, 112
nutìldyti 213
nutógti 130
nuvóžti 132
nuvýdinti 150
nužavìnti 106
óda 134
otrùs 134
otùs 134
ožìnis 95
ožỹs, óžio 94
pabū͂va 172
pabūvė t́ i 172
pačià, pačiõs tarm. 114
pagìrtas 55, 208
pagýti 146
pajėgà, -õs 117
pajėgiù, pàjėgiau, pajė̃gti 117
paliū ́tis, -ies 157
pántis, -čio 197t, 216
paníedėtas 182
pánta 112, 197t, 216
parem̃ ti 178
pãsama 102, 112, 196
pasėlỹs 40
pasipuošti 143
pasiūvė t́ i 174
pãstiras 153
pãšaras 111, 190, 210
patì 114, 132, 152

nárdyti 190t, 209
nebùvėlis, -io 171
negrė b́ ša 204
neptė̃ 152
nértis, neriúosi, nė ŕ iausi 190t, 209
ne š̀ ti 181
nešù 24, 44, 143, 145
nešúosi 143, 145
nevalà 194
nìrti 190t, 209
nýtys 148
nóras 126
norė t́ i 126
nósis, -ies 126
nùduna 106
nudùrti 211
nupuošti 143
nurìmti 46
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patìrtas 191, 210
-patni 152
patogùs 130
patùnta 108
paū ́drė 161
pavarà 192
pavélti 194, 214
pavojùs 132
pavõjus 132
pažìntas 56, 216
pažìnti, paží s̨ tu, pažinaũ,
pažìnsiu 216
péntis, -ties 197t, 216
periù 102
petỹs, pẽčio 109
píemenį 166
píeva 166
pìldyti 212
pilìs 114
pìlnas 54, 114, 127, 212
pilóti 112, 212
pìlti, piliù (pilù), pýliau 103,
112, 212
pinaĩ 110
pìnklės 216
pinóti 113
pìnti, pinù, pýniau 103, 110,
112, 197t, 216
pìrmas 209
pi�štas 110
pýti, pỹja, pìjo 148, 169
pjaulaĩ 158t, 174, 204
pjáulas 158t, 174, 204
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pjáustyti, apipjáustyti 204
pjáuti, pjáuju / pjáunu,
pjóviau 158, 204
pjautỹnės 204
pjáutuvas 204
pjū ́klas 158, 204
pjūtìs šalia pjū ́tis 159
platùs 35, 103, 115
plečiù, plė̃sti 36, 103
plė š́ ti, -iu, -iau 118, 140
plýnabalė 149
plýnas 148
plýnė / plýnia 149
plýnliedis, -džio 149
plýnšerė 149
plónas 55, 127
plóti, -ju, -jau 55, 127
plúoštas 140
prabliū ́ti, prabliùvo 201
prãgaras 100, 110, 114, 189,
208
pragarmė̃ 110
prãviras 111, 191
pražū ́ti 162
pribriáuti 202
pribuvė j́ a 171
priẽ 165
prieduraĩ 211
prieigà 96
príepalas 110, 112, 212
pripìjo 169
prisibriáuti 202

F or m ų

rody k l ė

pritógti, -tógstu, -tógau 130,
143
própernai 138
prósenis 138
pūlė t́ i, -ė j́ a, -ė j́ o 159
pū ́liai 158
pū ́liauti 159
pūliúoja 159
pūliuotas 159
pūliúoti 159
púošiu, púošti 143
puotà 138, 144
pū ́rai 159
pū ́ti, pū ́sta / pū̃ va, pùvo 158t, 174, 204

rìjasi, ríetis 169
rijìkas arba rijuõklis 169
rijìmas 169
rijū͂nas 169
rijùs 169
ritù, rìsti 36, 111
rýtas 149
róti, -ju, -jau 79, 127, 179
rùdas 58t, 178
rúožas 118, 140
rúožtas 140
rūtìs, -tiẽs 159, 174, 205
rùvelis 159, 176, 205
sámbūvis, -io 172
sámstyti 102, 112, 196
sándūra 211
sañ t į 59, 186
sántuoka 131, 143
sántvara 114
sáulė 167
saũsas 115, 165
sėdė t́ i 120
segù 22
sekù, sèkti 36
sė ĺ enos 119
selė t́ i 128
sė ĺ ynos 119
sė m
́ enys,-nų 118
sémti, semiù, sė m
́ iau 102,
112, 196
sė t́ i, -ju, -jau 118
siaučiù, siaũsti 186

ramùs 178
rasà, rãsą 178
rãtas 36, 103, 111
raũdas 178
ráuti, ráuju/ráunu, róviau 159, 174, 204
rentù, rìsti tarm. 36
rẽplės 178
rė ž́ ti, -iu, -iau 118, 140
rę ž́ tis, rę ž́ iuos, rę ž́ iaus 179
riáukė 179
riaũkti, -iù, -iau 179
riáušės 204
ríedu, -ė t́ i 104, 149, 200
riẽkti, riekiù 59, 178
ríešutas 90
rìjalas 169
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síetas 167
sietuvà 177
sìjo 169
sijóti 167
sìlpnas 128, 213
̃
sil psta
213
sinė j́ as 106
sinù, siniaũ, siñ t i tarm. 106
sìrti 67, 191, 209
sýti tarm. 106, 149, 169
siūlas 160
siū ́ti, siuvù, siuvaũ 160, 174
siuvìkas 174
skalà 193
skáldyti 193, 195, 213
skarmalaĩ 113
skedérla / skedervà 103
skélti, skeliù, skė ĺ iau 193,
195, 213t
skérti, skę̃ra, skẽro 190
skìlti, skįlù, skilaũ 193, 195,
213
skìltis, -ies 211, 213t
skìndyti 106t
skinù, skýniau, skìnti 106t
slačiùkas 108
slãtyti, -iju, -ijau 108
slidùs 187
slíekas 167
sliẽnas 167
slýstu, slýdau, slýsti 187
slópti, slópstu, slópo 128
smùrtas 211
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solýmas 127
sóra, sóros 135
sótis, -ies 25, 128, 132, 135
spáinė 167
spárdyti 190t, 209
spė t́ i, -ju, -jau 119
spìrgti, spìrgsta, spìrgo 209
spìrti, spiriù, spýriau 128,
190t, 209
spjáuti, spjáuju, spjóviau 16,
205
spragė t́ i 129
sprógti, sprógsta, sprógo 128, 209
stãčias 108
stãtas 108, 151
statiniaĩ 108
statýti 108, 151
statùs 108
stìrta 56, 191, 210
styrė t́ i / styróti 153
stógas 129
stóginė 129
stomuõ, stómenį 39, 129,
137
stóras 126, 129, 135
storė t́ i 126
stóti, -ju, -jau 106, 108, 115,
129
stótis 128, 132, 138
stovė t́ i 129
stùmdyti 216

F or m ų

rody k l ė

stùmti, stumiù (stumù),
stū ́miau 103, 216
sublódėti 134
sū ́dyti 162
sueiga 96
sugìlti 212
sugū̃ ž ti 143
sujáudinti 183
sukìlti 212
sulamìnti 197
sumùldyti 212, 215
sūnùs 48, 160
sū ́ras 160, 162
sū ́ris, -io 160
sùsti, sūstù, susaũ 115, 165
susigúožti 142
susigū̃ ž ti 142
susýti 149
sutógti, sutógstu, sutógau 130, 143
sutókstu, sutókau, sutókti 143
suvijóti 169
sužvìlti 214
sužvìngti 176

šáuti, šáuju / šáunu, šóviau
205
šė ḱ as 120
šė m
́ as 119, 149t
šérti, šeriù, šė ŕ iau 111, 190
šešì 92
šẽšuras 163
Šiauliaĩ, -iùs 205t
šiaulỹs 205
šiáurė 167
šiáutuvas 161, 205t
̃
šil tas
121, 213
šìlti, šìlstu 213
širšuõ, acc. sg. šìršenį,  
šìršuolis 210
šìrtas / šìrtai 190, 210
šývas 119, 150
šlavù žem. 105
šliáuti žem. 105
šókti, -u, -аu 130, 142
šónas 130
šū ́das 162
šunì 152
šúokčioti 142
šúokiais, šúokuoti 142
šū ́snis, -ies 160
šū ́tis, -ies 161, 205t

šalnà, acc. sg. šálną 195
šáltas 195
šarà 114
šãras 111, 210
šárka 192
šáudyti 161, 205t

táldyti 195, 213
tárdyti 192, 210
tàs 131
témti, témsta, sutẽmo 196,
215
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tę v́ as 115, 198
tìltas 55, 194, 213
tìlti, tỹla, tìlo 194t, 213
tìnti (tinù, týniau) 217
týrai 152
týras, -à 152
tyrė t́ i, -ė j́ a 152
týrinti 152
tìrti 54, 192, 210
tyrùliai 152
tyrumà 152
tógti 130
tokìs, tõks tarm. 131
tóks (tókias, tokià, tóki) 131
tókti 130t
tolì 136
tolùs, -ì 136
tóšis, -ies 131
trámdyti 197, 215
trémti, tremiù, trė m
́ iau
196t, 215
tridañtis 150
trikójis 150
trýlika 150
trimìs 150
trìmti, trìmstu, trimaũ 196t,
215
trinù 196t, 215
trùna, trunė j́ o, trunė t́ i 106
tù 49
tū ́las 108, 158, 161, 206
tulžìs 215
tunė t́ i 108

247

tuñ t as 108
tunùs 108
tuõ 141
tvárdyti 111, 190, 192, 210
tvártas 190, 192, 210
tvérti, tveriù, tvė ŕ iau 111t,
190, 192, 210
tvýroti 112
tvìrtas 112, 190, 192, 210
ūdróti, -ója, -ójo 161
ūmùs, acc. sg. ū ́mų 162
úoksas 93, 141
úolektis, асc. sg. úolektį 144
úosis, -io 144
úostas 141
ū ́šra 93, 101
ùžpalas / ū ́žpalas 110, 112,
212
užpìlti 110
užsýti 149
užvérti 184
užvóžti 132
valdýti 193, 196, 213
valià 194
valýti 194
válstyti 194
várstyti 190tt
va�tai 184
varùs 190, 210
vė j́ a 119
vė j́ as 119, 184

F or m ų

rody k l ė

vejù, výti 33, 104, 151
vélda 193, 196, 213
vẽlinas 193
̃
̃
velkù, vil kti,
vil ktis
184
vélnas 193
vélti, veliù, vė ĺ iau 193
vémti, vemiù, vė m
́ iau 25,
102, 114, 196, 215
vérda, vìrė, vìrti 190, 210
ve�šis, -io 184
vérti, veriù, vė ŕ iau 111t,
184, 191t
vešù, vešė t́ i 184
vė t́ i, -ja, -jo 59, 119, 184
vė t́ yti 151
vė t́ ra 184
viẽšpatis 92
výdinti 150
vijà 170
vìjasi, vìjosi, výtis tarm. 169
vìjo 104, 151, 169
vijõklis 170
vijū͂nas 170
viju�kas 170
vilkijà 170t
vìlnos 55, 213
vìltis, viliúos, výliaus 194,
214
viltìs, vìltį 214
vìmdyti 114, 196, 215
vinìs, -iẽs 108
výras 151
vyrijà 171
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vìrti, vérda 190, 210
vìrtinė 191
výsti, výsta, výto 150t
výti 104, 108, 151
výtyti 151
vóga / vogà 132
vógra 132
vójęs 131
vójus 131
võras 190
vótis, -ies, võtį 122, 132
vóžti, -iu, -iau 132
žãlas 111, 194, 214
žárnos f. pl., žarnà / žárna 192
žavìnti 106
žavýti 106, 162
žélti, želiù, žė ĺ iau 56, 111,
194, 214
žéntas 198, 203, 216
ževérna 109
žiáunos 175, 205
žíedėti, žíedėja / žíedi /
žíesti, žíedėjo 201
žìlti 194, 214
žinóti 113
žìrniai 55, 191, 210
žlavùs 214
žmónai 164
žmonõs 132, 163
žmónos 164
žùgara tarm. 114

F or m ų

rody k l ė

žūklė ͂ 162
žūklỹs 162
žū ́ti, žųvù arba žū ́stu, žuvaũ 162, 176
žūtìs, -ies 162
žuvìs 162, 176
žvalùs 214
žveliantį 214
žvìlti, žvĩ l̨ a, žvìlo 194, 214
žvilus 214

atvars 111
aûgt 93
áustra 93
aûžu, aûst 93
âzis 94
bãls 122
bãrt 191
bâslis 133
bâzît, -u, -ĩju 133
bâzt, bâžu, bâzu 133
bâztiês 133
bè d̦ a 116
bê g̦ u, bêgt 120
bẽ r̦ zs 189
bêzt 139
biêdêt, -ẽju 104, 145, 199
biedi 199
biêdinât 199
bijât 199
bijuôs 145, 168
̂ bil stu,
̂
̂ 211
bil st,
bil du
bîtiês, bîstuos, bijuôs 104,
145, 168, 199
blãdêt, -u, -ẽju 134
blāst, -žu, -du 134
bļaût, bļaûju / bļaûnu,
bļâvu 201
blêt, -ju 116
brãlis 122
brātarītis 122
brâze 122
brāzêtiês 122

Lat vių
âda 134
agns 94
akmeņkrûte 156
aknas (tarm. jęknas, aknes,
aknis) 183
āļa 89
ãlêtiês 89
aluôtiês 89
apakša 91
apkrevêt 109
aptāstît 131
ar̂ t 91
asmens 92
ass I 91
ass II 92
astri 92
astuôņi 97, 137
atdziju 146
atdzît 146, 168
ãtrs 134
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brâziens 122
brāzma 122
brãzt / brâzt, brãžu,
brãzu 122
buôdzinât 121
buôkstîtiês 121
buôzîtiês 139
buôztiês, -žuôs, -zuôs 139
bũra / bũris 153
bût 154

drāzt, drāžu, drāzu 134
drunu 107
druvāns 172
druvât 172
dũmi 154
dunêt 106
duõna 43, 144
duôt, duôdu, devu 137
dùre 211
du�t 211
dzer̂ t 189
dzẽrve 190
dzîdinât 146
dziêdêt 146, 168
dziêdinât 146
dzija 168
dziju 168
dzi�nas 208
dzîsla, dzîksla 146
dzîvs 146

̂
cel ms
193
cijuos 145
cìņa 107t
cìnîtiês 107
cîtiês, prs. cîstuos 145
daidzît 201
dãkstît 123
dãstît 123
dãtali 123
deja 103
deju, diêt 103
dejums 103
dêle 116
̃ 192
del na
dêls 116
dêt, -ju 116
deviņi, devîtais 181
dĩdît 103, 146, 199
diêgt, -dzu 199
diêt 103, 146, 199
dîglis 146

egle 87
êst, ē̦d u / ē̦m u, ēdu 88, 121
gãju 25, 43, 123
gaudît 202
gauju 202
gaunu 107
gâza, gâze 123
gâziens 123
gâzît 123
gâzma 123
gâzt, gâžu, gâzu 123
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gâzums 123
gâžamais 123
glīve 199
gŗaût, gŗaûju, gŗâvu 154,
202
grĩva 147
Grĩva 147
gŗût / grût, grûstu,
gŗuvu 154
grũts 52, 155
gruveši 154
guvu, gũt 155, 172

jũs, jũsu 156
jūtis 156
jũtis 156, 203
̂ 194
kal ns
kãmêt 124
kâpt, kâpju, kâpt 135
kâptiês 135
kârêtiês, -ẽjuos 124, 126
kãrs 124, 126
kãsẽju, kãsêt 125
kaũls 167
kaûstît 206
klât, -ju 124
klîvât 173
krâsns, -s 125
krât, krãju 125
kŗaũt, kŗaũju 156, 173, 203
krãvât 203
kreju 203
krevains 109
kreve 109
kreveļains 109
kriêt 104, 147, 169, 200
krija 169
krijât 169
krijuôt 169
kruistîtiês 156
kruĩtiês, krujuos / krūjuos 156
krūtiês, krūjuôs, kruvuôs 156
kŗuva 173

idrs, idra 32, 94, 100
̧ s žem. 119
ĩle n
īnals 119
îze 147
īze zemes 147
izkâpt 135
izme̦ț umi 162
izvem̃ t 196
jât, -ju 124
jàu 182
jaûns 182
jàut / jaût, jàunu / jàuju,
jàvu / javu 203
jàut, jaũt 156
jẽ̦ga 117
jęmu 88
juôžu, -zu, juôzt 147
jũra / jũŗa 155
jũrmala 113
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kûpêt, kûpu 157
kûsât 157
lãpa 125, 142
lãpît, -ĩju 142
lãt, -ju 126
ļaũt 204
leju, liêt 104, 200
lẽ ț s 117
lẽzêt, lẽžât, lẽžâtiês 117, 140
liêgs 170, 198
lija 148, 169
lĩns, lĩnis 147
lît, lîstu 148
līvenis 173
līvis 173
luõža 140
luõžât 140
ļuvenis 158, 173
ļuve ̧n s 173
ļuvêt, -u, -ẽju 173
mala 113
mal t̃ 195
mā̀rša / mārte 152
mãt, -ju 126
mẽness, -ss / mẽnesis,
-ša 117
mežmala 113
mĩļš 148
mĩt, minu / miņu, minu /
mĩnu 216
mūdât 158, 174
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mûdâtiês 158
mûdinât 158
mùrgi 209
muvu, muynu 158, 174
nãsis 126
nest 181
nîdêt 60
nijas 148
niju 169
nĩst, -stu / -žu, -du 182
nĩt 148, 169
nĩts 148
nuonijas 148, 169
pakâpt 135
panijas 148, 169
panijpiens 169
panĩnas 148
paša / pate 152
pašas 152
patãgs 130
pazĩt, pazĩstu, pazinu 138,
216
piêtis 197
piẽva 166
̃ 212
pil ns
pìrsts / pìrksts 110
pît, pinu, pinu 216
plâns 127
plãt, -ju 127
pļaũt, pļaũju / pļaũnu,
pļãvu 204

F or m ų

rody k l ė

plêst, plêšu 118, 143
plevinât 109
plĩns 149
pluôsît, -u, -ĩju 140, 143
praûls 204
pruôjãm 138, 141
pûļi 158
pūlis 158
puôst, pùost 143
pũt, pũstu, puvu 159, 174

saudît 205t
saũle 167
sêks / sêka 120
sẽmala 119
sẽnalas 119
sẽt, -ju 118
siẽva 200
siŗi, siŗas 209
sīts 150
sivēnīca 175
sivẽ̦n s 175
sĩvs 150
slãbans 127
slãbêt 127
slãbs 127, 213
slãbt, slābstu, slābu 128
slāna 128
slâpt, slâpstu, slâpu 128
slāt, slāju 128
slids 187
sliêka 167
sliêkas 167
snāju, snāt 148
spãrdît 191
sper̂ t , speŗu, spêru 190t, 209
sper̂ t iês 190
spẽt, -ju 119
sprâgt, sprâgstu, sprâgu 128
stâgs 129
stāmen 129
stât, -ju 129
stãtiês 129
stats 108, 187

rasa 178
rãt, rãju 127, 169
rãtiês 127, 169
rats, rati 111
raũna 159
raũstît, raustît 205
raût, raûju/raûn, râvu 204
rèmdêt 178
riẽksts 90
riêztiês, ‑žuôs, -zuôs 179
rîts 149
ruds 178
rũte 159, 176, 205
sâkt, sâku 130
sàlît, -u / -ĩju, -ĩju 127
̃
̃
sal mi,
sal ms
195
̂
sal na 195
sā̀ ls, -s 127, 188
̂ 195
sal ts
sãns, sãni 130
sāre 135
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stãvêt 129
stãvs 129
stum̃ dît, stùmstît 216
stùmt, stumju, stūmu 216
sũds 162
sũrs 160
suvẽ̦ n s 175

uôsis, -ša 144
ùotrs 91
vâjêt 131, 184
vâjš 48, 131, 163, 184
vaļa 194
vãrstīt 192
vā̀ rti 184
vâzt, vâžu, vâzu 132
̂ veļu, vēlu 193
vel t,
vḕrsis, vḕrša 184
ve̦se̦l̦ s 185
vija 170
vìlkt, vèlku, vìlku 184
̃ 213
vil na
vinu / viju, vît, viju /
vīnu 108
virât 111t
vĩrs 151
vĩst, vĩstu, vĩtu 151
vît, viju / vīnu 108, 151

šaũt, šaũju / šaũnu,
šãvu 48, 161, 205t
̧ ēns 103
šķe d
̧
šķe dē ŗ ns 103
šũt, šuvu, šuvu 160, 174
tâls 136
tâlu 136
tãss 131
tâst, tâšu, tâsu 131
tiêvs 198
timt / tìmst, timst, tima 215
tĩrs 152
trûdêt 107
trûdinât 107
trunu, -ẽju, trunêt 106
tùmst / tum̂ st, tumstu,
tumsu 216
tũte 161
tvarts 192

zar̂ nas 192
̂ zeļu, zêlu 194
zel t,
zẽvelêt 109
ziêdêt, ziêdu 201
znuõts 113, 138, 216
zulkts 214t
zùobs 176
zuvs / zivs 176

uoksta 141
uõksts, ùoksts 141
uôlekts 144
ùosa 91

žaũnas 205

254

F or m ų

rody k l ė

newīnts 181
pettegislo 146
pirsten 110
piuclan 158
raples 178
schokis 120
schuwikis 174
slayx 167
tālis 136
toū 163
tūlan 161
wijrs 151
woaltis 144
wosux 94

žaût, žaûju / žaûnu, žâvu
202

Senoji prūsų
ains, ainan 151
ane 89
ansis 91
antars / anters 91
antis 90
assis 92
asy 94
aulāut 204
aumūsnan 158, 174
āustin 165
austo 165
awis 93
berse 189
dumsle 216
gīdan 117
gijwans 147
iau 182
īdeiti / idaiti 121
ioūs 156
iouson 156
irmo 208
īst / istwei 121
iūrin, en – 155
iuse 156
limtwei / lembtwey 215
lins 147
līse 117
mīls, mijls 148

Slavų

kalbos

Apibendrintos slavų
formos
gaditi 117, 139
gliva 199
gojiti 105
kvapiti 140, 157
linŭ 147
(o)rěxŭ 90
plovǫ, pluti 105
rovǫ (revǫ), ruti 105
spěti, -jǫ 119
svinŭ 175
trovǫ, truti 105
tvoriti 190
zovǫ, zŭvati 105
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gaditi, gaždǫ sen. 139
gnilŭ sen. 158
gniti sen. 158
gryzǫ, grysti sen. 155

Bažnytinė slavų
agnę, -ęte sen. 95
baju, bajati rbžsl. 121
běda sen. 141
bez mlŭvy sen. 173
bezmlŭvije sen. 173
bezmlŭvĭnŭ sen. 173
blěju, blějati rbžsl. 116
bojǫ sę sen. 104, 199
bratrŭ sen. 122
bratŭ sen. 122
briti sę, brijǫ sę sen. 46
brŭvĭ, -i sen. 171, 186
burja sen. 206
byti sen. 48, 154, 171

idǫ sen. 124
iga sen. 67
inočędŭ sen. 151
inokŭ sen. 151
inŭ sen. 151
izdryti sen. 160
izgaziti, -gažu rbžsl. 123
izmyti sę sen. 158
jadętŭ sen. 121
jadǫ, jaxati sen. 124
jadŭ sen. 32, 93t, 100
jamĭ, jasi, jastŭ sen. 88, 121
jatry, gen. jatrŭve rbžsl. 197
jazĭno rbžsl. 95
jela 87
jęti sen. 184
jętry, jętrŭve sen. 197
ju/u bei juže/uže sen. 182
junŭ sen. 182
juxa 156

ce n
̌ a sen. 137
damĭ, dati sen. 137
darŭ sen. 43, 137, 143
děti, dějǫ sen. 116
děverь rbžsl. 166
dĭrǫ, drěti 105, 207
dǫti, dŭmǫ sen. 215
drěmati, drěmlju 120
dŭšti, dŭšterĭ sen. 187
dymŭ sen. 154

kladǫ, klasti sen. 124
koljǫ, klati sen. 193, 195
kolo sen. 196
krŭvĭ, gen. sg. krŭve sen.
172
krŭvĭnŭ sen. 172

-ěti sen. 120
gaditi rbžsl. 139
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kryti, kryjǫ sen. 156
kypěti, kypljǫ sen. 157

nožĭ sen. 182
nyrjati 190, 209

lajǫ, lajati sen. 125, 126
lani sen. 32, 99
lažǫ, laziti sen. 140
lějǫ sen. 200
lĕnŭ sen. 117
lětĭ sen. 117
lĕzǫ, lĕsti 117
ljudije sen. 180
lomiti sen. 197

-ǫ sen. 72
oba sen. 145
ovĭca sen. 99
oči sen. 96, 100, 152
ǫglǔ sen. 98
omŭvenije sen. 174
omyvati sen. 174
оrĭlŭ sen. 97
-oriti sen. 105
osĭ, -i sen. 85, 92
osla sen. 91
ostĭnŭ 92
ostrŭ sen. 92
osĭ sen. 92
otvoriti sen. 184
otĭcĭ sen. 86
ožiti sen. 105, 146
ǫžǫ, ǫziti 90
ǫzŭkŭ sen. 90

meljǫ, mlěti sen. 195, 212
měra sen. 118
mętǫ, męsti sen. 103
mĭgla sen. 60, 181
milŭ sen. 200
mĭnǫ, męti 112, 216
miru ̆ sen. 200
mlŭva sen. 173
mlŭvĭnŭ sen. 173
mlŭvljǫ, ‑iti sen. 173
mǫtiti, mǫštǫ sen. 103, 105
mŭlzu rbžsl. 181
mŭvivo sen. 174
myšĭ sen. 158

pasǫ, pasti sen. 126
pěna, pěny sen. 167
piti sen. 51
pljĭvati sen. 205
pljujǫ sen. 16, 205
plovǫ, pluti sen. 138
počiti sen. 146
pojašǫ, pojasati sen. 137
pokrŭvati sen. 173
pokryvati sen. 173

namajǫ, namajati (očima)
sen. 126
neomŭvenŭ sen. 158, 174
nepokrŭvenŭ sen. 173
nesti sen. 181
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pomyję sen. 158
pǫto sen. 198
povinǫti sen. 151
požirati sen. 208
požrěti sen. 189
pražiti 128
prěbyvati sen. 172
prijateljĭ sen. 170
prijati, -ajǫ sen.170
prĭstŭ / prŭstŭ sen. 110
prĭvŭ sen. 209
prostrětu ̆ 210
provrětu ̆ sen. 191
pyro rbžsl. 159

rykati sen. 159
rykŭ 159
ryti, ryjǫ sen. 160, 174

ramo sen. 208
rarŭ sen. 127, 142
rasponŭ sen. 110
ratajĭ sen. 133
razoriti sen. 105, 191
razŭ sen. 140
rějǫ, rějati sen. 60, 104,
149, 179, 200
rězati, rěžǫ sen. 118
rinǫti 149, 200
rjuti, revǫ / rovǫ sen. 159,
179, 205
rodrŭ rbžsl. 178
rosa sen. 178
rŭvati, rŭvǫ, rŭveši sen. 174,
205
rŭvenica sen. 174
rŭvenikŭ sen. 174
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sěmę, -mene sen. 39, 118
sĕrŭ sen. 119, 149
sěti, sějǫ sen. 118
sinŭ sen. 119, 149
sivŭ sen. 150
slabŭ sen. 127, 213
slama sen. 195
solĭ sen. 127, 188
sǫšta (sy) sen. 186
stanǫ sen. 129
starŭ sen. 129
stati sen. 106, 129
stojǫ (stojati) sen. 105, 188
sŭbyvati sę sen. 172
sŭdravŭ sen. 59
sŭlomiti sen. 105, 196
sŭměti, sŭmějǫ sen. 120
sŭmrĭtĭ sen. 59
sŭněsti sen. 121
suxŭ sen. 165
su z̆ oriti sen. 106, 210
svekrŭvi sen. 163
svekry, -ŭve sen. 163
synŭ sen. 160
syrŭ sen. 160
sŭpęti, sŭрĭnǫ sen. 216
šiti sen. 160

F or m ų

rody k l ė

tajetŭ, tajati sen. 130
tajǫ, tajiti sen. 130
takŭ sen. 131
tatĭ sen. 130
tĭma 196, 215
tĭměti sen. 215
tĭnŭ-kŭ sen. 198
tĭrǫ, trěti sen. 210
tomiti sen. 196, 215
tri sen. 150
trĭmŭ sen. 150
trĭxŭ sen. 150
trovǫ, truti sen. 107
tryti, tryjǫ sen. 107
ty sen. 49, 163, 177

vĭjǫ sen. 104
vĭritŭ sen. 210
vlasŭ sen. 185
vlěkǫ, vlěšti sen. 184
volja 194
voljǫ, voliti sen. 194
vrata sen. 184
vrěti sen. 190
vŭnoziti sen. 182
vŭsě sen. 118
vŭskysěti sen. 157
vŭzdruti sen. 176
vŭzdrŭvanije sen. 174
vy sen. 156
zabŭvenŭ sen. 171
zabyvati sen. 172
zatvorŭ 111
zǫbŭ sen. 176
-zoriti sen. 106
zovǫ, zŭvati sen. 176
zrěti sen. 208
zŭvati sen. 175
zvĭnju, zvĭnĕti rbžsl. 176
zvonŭ sen. 176

učiti sen. 88, 98
ujĭ sen. 93
ukotĭ rbžsl. 99
ukradǫ, ukrasti sen. 125
umyti sen. 158, 174
umyvati sen. 174
uši sen. 99, 152
usta sen. 165
utoliti sen. 195
vědě, věmĭ, věděti sen. 25,
109
veljǫ, velěti sen. 194
věra sen. 119
veselŭ sen. 185
větrŭ sen. 184
vezete sen. 88

žena, ženo sen. 69, 133
žila sen. 146
žĭrǫ, žrěti sen. 208
žirŭ sen. 208
žĭvati rbžsl. 175, 205
živŭ sen. 146, 170
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mjȅra 118
nȉt, nȉti 148
òraо, òrla 97
pȉr 159
pjȅna 167
prežívati 175
pȑst 110
pȕn 212
rȁmo 208
rȉlo 160
rȉti, rȉjem 160
rȗd 178
sȉr, sȉra 160
sȉto 167
slȁb 128
slȁma 68, 195
slána, slânu 195
slȉne 167
smjȅti, smȉjēm 120
srȁka 192
sȑšljen 210
stȁnem, stȁti 129
ȕtva 90, 197
ȕzak 90
vȉti 151
vjȅra, vȅra 119
vlȃs 185
vȕna 213
zàpragnêm, zapràći 128
zȅt 198
žȉca 146
žȉla 146
žvȁle 175

Bulgarų
búr(j)a 206
prežívam 175

Serbų-kroatų
bȁjȇm, bȁjati 121
brȁt 122
brȅza 189
brȕja tarm. 202, 206
bȕra 206
djȅver 166
drijèmati 120
dȕg 212
gȁditi 139
gȁziti, -im 123, 142
gljȉva 199
grȉva 147
izmoliti 113
jȁsȇn 144
jèbȇm, jèbati 183
júha 156
jȕn 202
kȉsati 157
kȉsnuti 157
krȉ 156
kŕvnȋ 172
kvȁsiti 144
lȉti se 148
mȉo 200
mȉš 158
mȉti 158
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žvȁlo 175

drimáty ukr. 120
dúty, dmu ukr. 215

Slovėnų

gáditʼsja 139
gaju, gajetŭ, gajati sen. 51,
199
glína 199
góitь 105
gríva 147

bájati 121
díti, díjem 163
gáditi 139
gáziti, ‑im 123
jȃd 93
jȇbam, jȇbati 183
kȋsati 157
krȋ, krvȋ 156
lȃs 185
májem, májati 126
moléti 113
ojê 95
pomȍl, -óla 113
pomóli 113
prežívati 175
ríčati 159
véra 119

jadĭno sen. 93
jásenь 144
játrovь 197
jebú, jetí 183
jebú, jéty ukr. 183
jelь 87
kisélь 157
kíslyj 157
kísnutь 157
kolesó 196
króvnyj 172
krovь 172
kriti, krĭnju sen. 147
kvásitь 144

Rusų ir rytų slavų
bájatь 121
bedá, bedý, bedú 116
běgu, běči sen. 120
berëza 189
bihú, bíčy ukr. 120
bjaróza bltr. 189
brúja tarm. 206
brúja ukr. tarm. 206

ljúdi 180
meljú, molótь 195
mjatú, mjásti 103
mnu, mjatĭ 112, 216
mólvitь 173
mutítь, mučú 105
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myšь 158

takój 131
tyl 161
tylŭ sen. 161
tĭnu, tjati sen. 217
tyti, tyju sen. 108, 161

nyrjátь 190
orél, oral 97
osëlok 91
osót 91
ostén sen. 92
ostь 92

úgol, uglá 98
útka 90
utolítь 195
utovĭ sen. 90
utvá 90
uxá 156
úzkij 90

perst 110
pólnyj 212
prijatь 170
ráju, rájatь 127
rédryj 178
revnívyj 159
rínutь 149
rudój 178
rykatь 159
rýlo 160
rýtva tarm. 160

véra 119
vesëlyj 185
vojë tarm. 95
volčíca 171
vólos, -a 185
vru, vratь 53
vtorój 91
výmja 161
vymja, vymene sen. 161

sáni 130
sáni sen. 130
séryj 119
slína 167
smetь, sméju 120
solóma 195
soróka 192
svekrý tarm. 163
syr, sýra 160
syrŭ sen. 160

zažítь 146
znatь 138
ževát’ 175
žír 208

Lenkų
bajać 121
bašta 90
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brew, brwi 171

nażarty 208
niecić 89

gryzę, gryźć 155

ość 92
oścień sen. 92
osełka 91
oset 91

iny sen. 151
jad 93
jadzić się 94
jasień 144
jasion sen. 144
jątry / jątrew, gen. jątrwie
sen. 197
jebię, jebać 183
jodła 87
jucha 156

perz, perzu 159
pęto, pęta 198
pierścień 110
podniecić 89
pragnąć 128
prażyć 128
przekrwiony 176
przyjaję sen. 170
pył 158
pyrz sen. 159

kieł, kła 215
kisieć sen. 157
kisiel sen. 157
kisnąć 157
krew 172
krewny 172
kry, krwie sen. 157
kwapić 140
kwasić 144

ryć, ryję sen. 160
ryczeć 159
rydel 160
rydl sen. 160
rykać sen. 159
rzuć / rzwać, rzwieć sen.
205

lić sen. 148
łoni 32, 99

śmieć, śmiem 120
sprzyjam 170
syta 135
syty 135
szary 119

mnę, miąć 216
mówić (mołwić) 173
naparstek 110
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tyję, tyć 108, 161

kel, klu 215
kisnout 157
kvapiti 140
kvasiti 144
kysat 157
loni 32, 99
melu, mlít 195
mluviti sen. 173
mnu, mnouti 216
mýti 158
naviti sen. 105
plasati sen. 140
prst 110
přát 170
rudý 178
ryčet 159
rydlo 160
řevný čas 159
sláma 195
slána 195
smět, smím 120
šerý sen. 119
úterý 91
veselý 185
víra 119
žír 208
žváti sen. 175

wąski 90
węgieł, węgła 98
wesoły 185
wiara 119
wiesioły sen. 185
wilczyca 171
włos 185
wyrwa 174
wznieć sen. 176
żadać się sen. 117
żadny sen. 117
zagoić sen. 105
zarwek sen. 174
żer 208
żwać sen. 175
zwnieć sen. 176
zwonko, dzwonko 176
zwono sen. 176
żydki sen. 146
żyr sen. 208

Čekų
baju, báti sen. 121
bříza 189
hlína 199
hlíva 199
hojiti 105
jedle 87
jiný 151

Slovakų
jedľa 87
kyseľ 157
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Sorbų
brjaza ž. 189
kisel a. 157
rytwa a. 160
wutory a. 91

A natoliečių
Hetitų

kalbos

<a-i-iš>, <iš-ša-a-aš> 141
antuwahhas 154
āpa, āpan 34
appa 82
ār(s)tsi 23
arāi, ariyanzi 149
araizzi, arānzi 180
ariyezzi 180
ark- 97
arki-, arkiyēs 34
ārra 32
arsanzi 23
āssū 49
āssu- 35, 186
ēdmi, adanzi 121
e-ep-zi, appanzi 40
ekuzi, akuanzi 88
ēpzi, appanzi 41, 88, 186
ēsa 88, 121
ēsnas 65
ēszi 21, 23
ēzti 23
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hādu 186
halkuessar- 89
hanna- 23
hannari 139, 182
hant- 90
hānt- 23
ḫantezzi- 90
harakzi, harkanzi 97, 180
hāran- 24
hāras 97
hāriya- 24
harki- 60
har-ki-is- 23
ḫarkiš- 82
harpzi 32, 35
harrai 105
harzi, harkanzi 96
hasānti 187
hassa- 60
haštāi 23, 32
hāwi- 35
hazdu̯ē r 35
hēkur- 24
hēnk- 24
hikzi 96
hinga 24, 32, 98
ḫišša- 95
huekzi, hukanzi 185
huhhas 22, 93
huiszi 185
huliya- 213
hurki- 68
huu̯a nt- 119

F or m ų

rody k l ė

huwants 59, 101, 177
ḫwiszi 82

paske- 143
pi-yezzi 50, 121, 184

īdar 23
innaru- 68
ishiyanzi 69, 149
iskallari 193
iskunant- 203
ispāi 119
išhiyanzi 69, 149
itten 100

salkzi 22
sanahzi 198
sarhieddu 67, 191, 209
sēli- 40
seszi 21
siēzzi 88, 98, 187
su- 35
suhha- 160
suuais 65
suwezzi 206

kikla- 120
kinanzi 137

mausta 52
mēhur- 24

tamata 197
tarahmi 191
tāyezi 130
te-e-zi 40
tēmi 38
tuhhae- 154
tūwa- 135

nahzi 126
nēanzi 201
nēw-ahh- 40

uarsa 68
uatarnahh- 68
uauarkima- 68

pahhasmi 126
pahhur, pahhuenas 52
́ 40
pāhhur, pah-wē npaḫ-s- 82
parāi 45
parās 45
pāsi 40

wāgi 45
wāki 132
walhanzi 194
warsiyezzi 185
wenzi 198

lāman 40
lāpta 40
likzi, linkanzi 180

zēari 201
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rewät 206
śuwaṃ 175
tsuwa 205
tuwe 49, 177
yakwe 88
yopäṃ 183
yopsa 183

Kitos
teju- lyd. 130
ha-a-ú-i-iš luv. 32, 99
hussīnta pal. 99
manāti luv. 137
nahhuwai- luv. 126
u̯a-a-ar luv. 203
u̯a šu- pal. 185
wērti pal. 53

T ocharų

I ndoiranėnų

kalbos

Senoji indų (vedų ir
klasikinis sanskritas)

kalbos

ábhrāt 116, 189
ábhūt 154
ábhvam 70
ácati 24
adāt (áva –) 25, 123
ádhāt 117
ádhvan 182
ádyu- 70
ágāt 25, 43, 123
ā ́ha 41, 164
ahám 34, 78
áhiḥ 145
āhúr 41, 164
ajá- 94
ajagará- 110
ájati 21, 50, 92, 96, 186
ăjínam 95
ajirá- 63
ájñāta- 138
ájraḥ 94
ákṣaḥ 92

Tocharų A
kam 176
kaṃ 176
musk- 52
wākä[t] 132
waṣtu 67
wiki 47
yowäs 183
ytar 23
yuk 88

Tocharų B
asāre 96
ikäm 47
kene 176
kеmе 176
musk- 52
ostwa 67
pūwar 40
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ákṣī 96
ākuváte 206
álūna- 204
ámāsi 118
aṃhú- 90
amīṣi 96, 197
amitrāyúdh- 45
anákti 97
ānā ́śa 41
ā ́naṭ 41
añcati 32
ániti 63, 96, 198
aṅkáḥ 32
ántara- 91
ánti 82
anūpá- 49
ápa 91
ā ́pa 40
ápāt 40, 44, 51
ā ́pat 41
ápatyam 91
aprās 54
áprāt 212
árbhaḥ 32
aritár- 133, 209
arjúna- 60, 82
árṣati 23, 88
ās- 165
āsā ́ 141
ásadat 22
āsájati 22
ā ́sam 21, 164
asan (ví –) 187

ásanat 198
aśarīt 190
́
āsat
21, 42, 88
āskunoti 203
áśman-, áśnas 92
ásmi 38
ásṛk, asnás 65
aṣṭā ́, aṣṭā ú 40, 97, 137
aṣṭaviṣam 16
ā ́ste 88, 121
ásthāt 36
asthi 23
ásti 21, 42, 88
ástṛta- 71
áśva- 88
ásyati 98
atasi 186
átha 36
ātí- 62, 90, 197
ā ́t-tha 41
átti, adánti 121
ā ́var (ápa –) 191
āvas (ví –) 101
ávati, ā ́vīt 88, 205
ávi- 32
ávidat 109
ā ́vidhyat 41
áviḥ 99
ā ́vṛṇak 68
ávyat 104
ā ́yan 41, 164
ā ́yu- 33, 182
ā ́yunak 41, 61
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bā ́dhate 116, 141
bāhú- 136
bhánati 122
bhānú 164
bháratha 88
bhā ́s 163
bhā ́ti 43, 122
bháyate 104
bhema (mā ́ –) 168
bhrā ́jate 116, 189
bhrā ́tar- 122
́
bhrī ṇánti
46
bhṛṇā ́ti 191
bhrū ́ḥ, bhruváḥ, bhrúvam 60
bhū ́ri- 153
bhūrjá- 207
bhūyāt 48
brávīti 173
bruvánt- 173
bruvánti 173
cakara 81
cakāra 81
cakrám 71
cárati 71, 193, 196
caturthá- 36
dadā ́śa 41
dádāti 39
dádhāti 38, 117
dalí- 114
damáyati 81
dán, datáḥ, dántam 58, 185

dā ́nam 143
darayat 105
dattáḥ 62
dáyate 105
devár- 166
devī ́ 48, 70, 133
devyā ́ḥ 133
dhamitá- 216
dhāná- 43
dhánvati 57, 198
dhārú- 116
dháyati 106
dhenú- 165
dhūmáḥ 154
dhūnóti 202
dīdā ́ya 153, 201
dīrghá- 212
dīrghā ́yu- 33, 45, 182, 212
́
dī yanti
103, 146
drā ́tu 120, 135
druṇā ́ti 172
duhitár- 69
dūrá- 135
dvā ́ 141
dvīpá- 49
dyā ́m 72
édhate 22, 89, 95
émi 22
eṣ- 22, 100
éti 23, 88
gā ́hate 123
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īṣā ́- 95
iṣirá- 64
íṣu- 22, 100
itá 100
íti 66
́ 96
ī ṭṭe
íyarti 79, 127, 179

gām 72
gartārúh- 45
gā ́ti 51, 199
gātú 123
gātú- 51, 199
gā ́yati 51, 199, 201
girí- 152
gīrṇáḥ 55, 207
gītá- 51, 199
gnā ́s 163
grā ́van- 71, 155, 208
grīvā ́- 147
grumuṣṭí- 71
gūrtáḥ 208
gurú- 52, 71, 155

jāgā ́ra 41, 186
jáhāti 121
jámbha- 176
jánaḥ 33
janāṃs-i 67
jánas 25, 33
janáyati 25, 81
jániman- 63
jánitar- 63
járanti 55
járate 208
jaráyant- 106
jātá- 54
jāti- 54
jávate 162
jéman- 74
jīrṇá 55
jīrṇáḥ 210
jitá- 74
jīváḥ 47
jñāta- 56
jñubā ́dh- 116
jóguve 205
juhóti 78
junā ́ti 162

hári 56, 194
hávate 176
hirā ́- 192
híri° 56
hitáḥ 62
huvé 81, 175
hváyati 34, 175
i 80
íḍām 72
íḍās 72
ihí 100
́
ī jate
21, 50
́ī kṣate 21, 50, 186
imáḥ 22, 100
indhé 22, 100, 84
īrmá- 208
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nā ́ma 40
naptī ́ 114, 152
nar- 46, 50, 68
nā ́sā 126
náva 181
náyati 47, 201
níndati 60
nirvāṇa- 48
nītá- 47, 148
nṛṣu 59

jválati 214
jyā ́- 168
kā ́mа- 124
kā ́s- 125
kravíṣ 69, 157, 172
kravyá- 69
kriṇā ́ti 147
lunā ́ti 204
luñc- 69, 179

óhate 185
ójaḥ 93
ójas- 22
óṣati 22, 88
ótum 93

mánthati 103
manthayati 105
mányate 79
mā ́rṣṭi 181
mās-, māsáḥ 118
may- 50
méhati 181
mīḍhá- 38
míh- 181
mímīte 118
minā ́ti 201
́
mī vati
52, 204
mṛjánti 181
mṛṇā ́ti 191, 211
mṛśáti 181
mūrdhán- 56
mūrṇá- 212
mū ́ṣ- 158

pā- 51
рāhí 51
pakthá- 36
pánthām 44
pánthās 36, 44
paprā ́tha 115
pathás 36
pā ́ti 126
pátnī- 152
páv-ate 48
pavi-tár- 75
paví-tra- 75
pávi-tum 48, 75
páyas- 148
pāyáyati 51
pāyú- 167

náhyanti 182
nákṣati 24
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phéna- 167
píbati 26, 43, 80
pitā ́, pitáram 51, 64
pitár- 69
prabhú- 70
prātár- 138
práthas- 36
práthate 35, 103, 115
prátīka- 49
pratīpám 49
prīṇā ́ti 47
prītá- 47, 170
priyá- 170
pṛṭhám 110
pṛthú- 26, 35, 115
pū ́r, púram, pūrṣú 114
pūrṇá- 54, 212
purūvasu- 45, 49
pū ́rvaḥ 209
pūtá- 48, 74t
pū ́yati 159

réjate 180
riṇā ́ti 60, 104, 179
rīyate 104, 149, 179
ṛjrá- 60
ró(d)hati 180
róhita- 178
rudhirá- 58t, 178
ruváti 176, 205
sādáyati 81
sākám 42, 56
śākam 120
sákhāy- 36
śamáyati 55
śamitár- 55
sán, satáḥ 186
śaṅkhá- 33, 36
sanutár 57
śaphá- 37
saptathá- 36
ṣaṣthá- 36
sāt (áva –, ví –) 51, 69
sauti (prá –) 206
setár- 51
śéva- 200
́
sī dati
22
sinā ́ti 51, 106
śíraḥ 63
śíras 33
śīrṣṇaḥ 63
́
śī ryate
190
śiśāti 64, 150
sitá- 51

rādhati 43
raghú- 59, 180, 198
rájaḥ 59
rákṣati, árakṣat 59, 180
rámate 46, 178
rarā ́dha 43
rása- 178
rā ́ṣṭi 179
rátha- 36
rávat 205
rā ́yati 126
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śitá- 64
́
sī vyati
52
snā ́ti 137
somapā ́ḥ 144
sphā ́yate 119

svādate 162
svādúḥ 162
śváśrū ́ṣ 163
śvātrá- 177
śváyati 177
syā ́m 39, 47
śyāmá- 119
syáti 51
syáti (áva –) 69, 149
syúḥ 40, 47
syūtá- 160

sphirá- 119
sphū ́rjati 209
sphyá- 36
śrā ́myati 197
srédhati 187
sṛjáti 22
ṣṭanihi (ní-) 198
ṣṭhīvati (ní-) 205
stár- 60
stárīman- 56
stáuti 121
stāyát 130
sthitáḥ 62, 108, 188
stīrṇá- 56, 71
styā ́yate 153
su- 35, 59, 186
sūdáyati 162
sūkará- 175
śū ́la- 48
sūmáya- 50, 59
sūnára- 50, 68
sūnúḥ 48, 160
sūr- 167
súṣuti- 71
sū ́te 48, 71, 160, 175
sūtí- 71
sū ́tu- 71, 175
suváti 175, 206

‑tamá- 34
támas- 63
támisrā- 63, 196
tántram 158
tanú- 57, 115, 198
tárati 191
tā ́ṣṭi 121
tavīti (út – ) 161, 206
-tha- 34, 36, 81, 88
tirás 33
tíṣṭhati 36, 39
trī 150
tripád- 150
triṣú 150
tudáti 102
tuvám 49, 163, 177
uccháti 101
ucyasi 100
udgātár- 51
ū ́dhar, údhnaḥ 161
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ugrá- 22, 101
úkṣant- 101
ūná- 48
úpasti- 71
úran- 53
ūrmí- 213
ū ́rṇā 55, 213
uṣar° 101
uṣarbúdh- 101
uṣā ́s, uṣás 93, 101
uṣás-i 101
usr-ā ́ 101
usráyāman- 101
uṣṭá- 22, 101
uttamá 34
uttāná 57
ūvur 93

véda 25, 81, 109
véttha 25, 81
vídhyati 41
vidúr 109
viṃśatí 47
vīrá- 151
virapśá- 71
vīrúdh- 45, 49
viṣá- 47
viṣitá- 51
viśvā ́nara- 45
viśvāvasu- 45, 185
vītá- 151
vṛ ḱ aḥ 170
vṛkī ḥ́ 48, 170t
vṛ ṣ́ -an- 184
vyáyati 104

vádati 68, 185
váhatha 88
válśa- 185
vámiti 25, 196
vāmtá- 215
vánate 198
vā ́r- 203
várk 68
várṣati 185
vásati 185
vásu- 185
vā ́ti 59, 119, 177, 184
vávakṣa 184
váyas- 47, 151
vā ́yati 131

yábhati 183
yákṛt, yaknáḥ 183
yánti 22, 100
yā ́tar- 197
yā ́ti 79, 124
yáva- 61
yávas- 61
yáviṣṭha- 34
yávī-yas- 202
yóniḥ 79
yúdhyati 45, 183
yugám 41, 61
yūḥ 156
yū ́nas 48
yū ́ne 48
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yūthá- 156
yūtí- 156
yúvan-, yū ́naḥ 48, 182
yuvaśá- 182
yuváti 203
yūyám 156

hunāmi 48, 160
hūš, huuō 175
jūš 156
kaēnā- 137
kamnānar- 46

Avestos, senoji persų

mraomī 173

ādarǝ̄ 41
āhōitha- 51
aidiiu 70
āiiu, yaoš 182
aojah- 22
Ariyāramna- spers. 46, 178
aṣi 96
aspa- 88
aspō-gara 110
aza- 94
azǝm 34

paṇtā̊, paṇtąm 44
pasu-vīra- 71
paθō 36, 44
ptā, ptaram, piθrē 64, 69
rauuah- 206
rаθа- 111

bāzu- 136
brāzaiti 116
dugǝdar 69
duγdar 69

sādra- 137
safa- 37
sāma- 119
sarəta- 195
spaiieiti 162
starǝta- 56
sūnára- 50

ərəzrå 60

tū 49, 177

grīuuā- 147

ūnara- spers. 50

hahmī 21
hanarǝ 57
haxa 36

vaēsmǝn-da 40
varəsa- 185
vīša- 47
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F or m ų

rody k l ė

vīšaiti 47

dow 49
eccel 193
eli 194
erek 59
gerem 121
hacci 144
harkanem 97, 180
haw 22, 93
keam 168
kin 133

xrū- 157
xrūra- 157
xruvi-dru- 172
yākarǝ 183
yāsta- 61, 137, 183
yāstō 61
yāti 79, 124
zauuaiti 176
zira-žan- 192

Albanų kalba
dhëmb 176
mal 113

Vidurinioji persų
drūn 172
Hukar 175

G raikų

kalba

Mikėniečių

Armėnų kalba

/aiksmans/ 96
/ehensi/ 186
/ereen/ 208
/ku̯riato/ 147
/t hehós/ 64

aganim 93
agaw 93
ałam 180
anēc 60
anicanem 60
anun 40
ari 149, 180
astł 60
atamn 58
ayr 59
beran 211
dikc 64

Klasikinė
ἄαται 128
ἄατος 25, 128
αβελιος 167
ἄγγελος 64
ἀγκύλος 99
ἄγκυρα 99
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F or m ų

rody k l ė

ἀγκών 99
ἄγμα 132
ἀγμός 132
ἄγνυμι 132
ἀγρέω 186
ἀγρός 94
ἄγχω 90
ἄγω 21, 32, 35, 50, 77, 96, 186
ἄερσαν 68
ἄεσα 82, 185
ἄεται 128
ἄζεται 186
ἅζομαι 183
ἄησι 59, 119, 177, 184
αἴδομαι 96
αἴθομαι 89
αἴθω 22, 89, 95, 184
αἰχμή 55, 96
αἰών, -ῶνος 182
ἀκάμας 55, 57
ἀκέραιος 190
ἀκμή 92
ἄκρον 92
ἄκρος 24, 31, 92
ἀλάομαι 89, 194
ἀλέξω 59, 180
ἀλέτης 214
ἀλέτης ὄνος 214
ἀλέω 180, 214
ἄλη 89
ἀλήτης 89
ἄλλος 32, 99
ἅλς, ἁλός 127
ἀλφάνειν 89

ἀλφεῖν 89
ἀλφή 89
ἀμάω 181
ἀμείβω 153, 181
ἀμέλγω 59, 181
ἄμη, ἅμη 112, 196
ἀμνός 95
ἀμοιβή 153
ἀμφιπέλομαι 33
ἀμφίπολος 33
ἄμφω 44, 145
ἀνάγκη 96
ἀνδράσι 59
ἄνεμος 62, 64, 96, 193, 198
ἀνήρ 46, 50, 59, 68
ἀννίς 89
ἄντα 57, 90
ἀντί 24, 82
ἄνυμι 198
ἄνωγα 96
ἄξων 85, 92
ἀπέδρᾱν 135
ἀπέπλω 138
ἀπό 82, 91
́
ἀποδιδρᾱ σκω
135
ἀποκλάς 215
ἀργής 23, 82
ἀργός 59
ἄργυρος 23, 59
ἀρήγω 180
ἀρήν 53
ἄροτρον 65, 189
ἀρόω 91, 189
ἄρσην 184
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F or m ų

rody k l ė

ἄστεα 67
ἀστήρ 60
αὐδή 185
αὖλαξ 184
αὗος, αὖος 165
ἀϋτμή 187
αὐχέω 185
ἀ( Ƒ)έξω 184

γνῶσις 138
γνωτός 56, 113, 138, 216
γόμφος 176
γόνος 33, 82
γόνυ 82
γυνή 133

βανᾱ ́ 133
βάρβαρος 86
βαρύς 52, 155, 208
βέλεμνα 64
βέομαι 26, 107, 146, 170
βιβρώσκω 189
βίος 34, 168, 170
βίοτος 26, 170, 188
βλώσκω 113
βορά 110
βρύχω 115
βρωτός 55, 207
βώμος 43
βῶν 72

δαήρ 166
δαίομαι 25
δέατο 153, 201
δέμω 197
δέρμα 144
δημοβόρος 110
δίδομεν 39
διδούς 26
δίδωμι 39, 43t, 46, 66, 137
δῑνέω, δῑνεύω 103
δoλιχός 212
δοτός 62, 66
δούς 26
δύναμαι 205
δώδεκα 141
δῶρον 43t, 46, 137, 143

γαμβρός 198
γένεα 67
γένεος 25
γένεσις 54
γενέτωρ 54, 63
γένος 25, 33
γέρανος 190
γίγνεται 71
γιγνώσκω 39
γνήσιος 54

ἔᾱγα 45
ἐάων (δωτῆρες –) 185
ἔβαλον 57
ἔβαν 25
ἔθανον 57
ἔβη 43
ἔβρως 189
ἐγένετο 71
ἐγκονέω 198
ἔγνων 39, 113, 138, 216
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F or m ų

rody k l ė

ἔγρετο 186
ἐγρήγορε 41
ἔγχος 182
ἐγώ 34, 44
ἔδμεναι 121
ἔδομαι 23
ἔδοντες 58, 185
ἔδραμον 120
ἐέλδομαι 185
ἔζωσα 137
ἔθανον 198
ἔθεμεν 117
ἔθηκε 117
ἔθορον 191
εἴκοσι 47
εἷλον 194
εἶμι 22, 38
εἴρω 53
εἶσι 23, 88
ἐκέρασα 191
ἐκόρεσε 190
ἐλαφρός 180
ἐλαχύς 58, 180, 198
ἐλέγχω 180
ἐλεύθερoς 45
ἐλεύσομαι 180
ἔμετoς 25
ἐμέω 196
ἔμολον 113
ἐνθεῖν 182
ἐννέα 181
ἐντί 21, 59, 186
ἔπλησα 110
ἐπέτασα 109

ἐπί 34, 98
ἐρείκω 59, 178
ἐρέπτομαι 178
ἐρέτης 133, 193, 208
ἐρετμόν 208
ἐρέω I 53
ἐρέω II 180
ἔρρηξα 118
ἔρρωγε 118
ἐρυθρός 58t, 178
ἐσκέδασ(σ)α 103
ἔσταξα 129
ἔστην 39
ἐστί 21, 23, 35, 42, 88
ἐστόρεσα 210
ἔταμον 197, 217
ἔτλᾱν 57
εὐ- 50, 59, 186
εὕρηκα 121
ἐύς 35
εὕω 22, 88
ἔφῡν 171
ἔχραον 154
ζειαί 61
Ζῆν 72
ζυγά 67
ζυγόν 41, 61, 67
ζύμη 156
ζωστός 61, 137, 183
ζώω 47
ἦ 96
ἦα 21, 164
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F or m ų

rody k l ė

ἥβα, ἥβη 117
ἥδομαι 162
ἡδύς 162
ἠέλιος 167
ἤιε, ἤιεν 41
ἤλασα 194
ἤνεγκα 181
ἥνια 91
ἧπαρ, ἥπατος 183
ἠρέμα 46, 178
ἧσται 121
ἠχή 132
ἠώς 93

ἴμεν 22, 100
ἰός 47
ἵστᾱμι 39
ἴτε 100
ἰχθῦς 162, 176
καθαρός 37
καλάμη 68
κάλαμος 68
καλέω 121
κάμαντ- 25
κάματος 55, 57, 188
κάπρος 86
κάπτω 43, 62, 135
κασίγνητος 54
κέρας 55
κήδομαι 137
κηκίς, -ίδος 130
κῑνέω 108, 145
́
κῑ νυμαι
108, 145
κλητός 54
κλώθω 139
κμᾱτός 55, 57
κνάω 125
κνήθω 125
κόγχος 33, 36
κοέω 206
κολωνός 68
κόραξ, -ακος 192
κρέας 69, 157, 172
κρέμαμαι 197
κυέω 176
κύκλος 72
κώπη 43

θάνατος 55, 57
θείνω 27
θεός 64
θετός 62, 66
θήγω 134
θήσατο 116
θνᾱτός 55, 57
θνήσκω, θνῄσκω 57, 198
θρώσκω 191
θυγάτηρ 65
θυμός 154
θύσις 202
θύω I 154, 163
θύω II 202
θωμός 42, 46, 139
ἴδμεν 109
ἱερός 64
ἴθι 100
ἵημι 50, 121, 184
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F or m ų

rody k l ė

ὄκρις 24, 32
ὀκτώ 40, 97, 137
ὀλισθάνω 187
ὄλισθε 187
ὄλλυμι 97
ὀμείχω, ὀμιχέω 60, 181
ὀμίχλη 60, 181
ὄμμα 96, 144
ὄμνυμι 96, 197
ὄνειδος 60, 182
ὀνίνημι 182
ὄνομα 40
ὄνομαι 139, 182
ὄπι(σ)θεν 98
ὀπίσσω 34
ὀρέγω 179
Ὀρέσθειον 37
ὀρθός 67
ὀρίνω 104, 179
ὁρμή 67, 209
ὄρνεον 97
ὄρνις 24, 97
ὄρρος 32, 35
ὄρυξα 179
ὀρύσσω 24, 60, 179
ὀρφανός 32, 35
ὀρχέομαι 97
ὄρχις 34, 97
ὄσσομαι 96, 186
ὀστέον 23, 32
οὖθαρ 161
οὐρέω 185
οὖς 32
ὄφις 145

λῆνος 55
λόε 158, 173
λοέω 205
μαραίνω 191
μάρναμαι 211
μείς 117
μηνύω 126
μιμνήσκω 79, 137
μισθός 38
μῦς 158
νεογνός 70
νέω 148
ὄγκος 32
ὄγμος 32, 35
ὀδών 185
ὄζος 35
ὄζω 77, 97
οἴαξ 95
οἶδα 25, 109
οἰδέω 32, 93
οἴδημα 32, 93
οἶδος 94
οἰήιον 95
οἰκόνδε 40
οἰνή 32, 151
ὄις, οἶς 32, 99
οἶσθα 25
οἴφω 183
οἰχνέω 96
οἴχομαι 22, 96
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F or m ų

rody k l ė

ὀφρυ ς̃ 48, 60, 171, 186
ὄψ 49
ὄψομαι 21, 50, 96

πῶμα 44, 144
πώνω 44
ῥήγνυμι 118
ῥητός 53
ῥώομαι 67, 191, 209

παίω 204
πάτερ 24
πατέρα 69
πατήρ 24, 64, 69
περιτέλλομαι 196
πέρνημι 68
πετάννυμι 109
πῆχυς, πᾶχυς 136
πῖθι 51
πίμπλημι 54, 110
πίμπρημι 45
πλατύς 35, 115
πλεῖστος 34
πλήθω 110
πλῆτo I 194
πλῆτο II 110, 112, 212
πλώω 138t
ποία, πόα 166
ποιμήν 166
πόλις 114
πολύρρην 53
πόρνη 68
πρᾶτος 209
πρωΐ, πρῴ 138
πρῴην 138
πταίω 204
πτύω 205
πυρός 51t
πώεα, πῶυ 67
πῶθι 43, 80

σειρή 190
σέσηπα 136
σήθω 137
σήπεται 136
σηπτικóς 136
σκάλλω 193
σκεδάννυμι 103
σκελετός 188
σορός 190
σπάθη 36
σπέρμα 144
στάζω 129
στάμων 73t, 129
στατός 62, 73t, 108, 188
στήμων 129
στρωτός 56, 71, 78, 210
σύ, τύ 49
σῶμα 153
τάλαντα 57
τάμνω 197, 217
τανυ° 115, 198
τανυ- 57
τανύγλωσσος 57
τανύφλοιος 57
-τε 27, 88
τείρω 191
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F or m ų

τελαμών 55, 57, 64
τελέθω 196
τέλλομαι 72, 193
τέλλω 67
τέρετρον 54, 64, 210
τήκομαι 131
τηλίκος 136
τίθεμεν 38, 117
τίθημι 38, 43, 46, 66, 116
τλατός, τλητός 55, 213
τόλμη 67
τρῆμα 54, 210
τρητός 210
τρία 150
τρίπους 150
τύλη 161
τύλος 161
τύνη 49, 177

rody k l ė

φωνή 43, 46, 142
χῆρος 121
χλωρός 56, 214
χορδή 192
ὠλένη 144
ὦλκα 184
ὤρεξα 179
ὦρτο 79, 127, 179
ὤρυξα 179
́
ὠρῡ ομαι
205
́
Ƒῑ κατι
47

I talikų

kalbos

Lotynų

aboleō, -ēre 97
ācer, ācris 92
acuō 91
acus 91
aeuom, aeuum 182
ager, agrī 94
āgnātus 54
agnus 95
agō 21, 79, 96
aiō 96
alius 32, 99
alō 96
ambō 44, 145
ambulō, -āre 89
amō, -āre 96, 197

ὕει 160
ὕινος 175
φέβομαι 120
φέρω 44, 81
φᾱμί, φημί 43, 46
φοβέω 121
φιλοίφας 183
φλέει 201
φλύει 201
φλύος 201
φράτηρ, φρήτηρ 122
φράτωρ 122
φύω 171
φώγω 139
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F or m ų

rody k l ė

ana 23
anas, anitis (anatis) 62, 90,
197
anculus 33
angiportus 90
angō 90
angulus 98
angustus 90
animus 62, 96, 193, 198
ansa 91
ante 24, 82, 90
anus, -ūs 23
aperiō, -īre 191
apiō, -ere sen. 40, 88
apiscor 40
aqua 24
arceō 23, 96
āreō, -ēre 96
argentum 23
arō, ‑āre 63, 91
auis 65
auris, -is 32
auus 22, 93
axis, -is 85, 92

carniuorus 110
cārus 124
catus 63t
caulis, -is 167
caurus 167
cerebrum 63
cieō, -ēre 108, 145
cīmex, -icis 150
cīuis, ceiuis 200
clārus 54
coēpī 186
cōgnātus 54
cognōmen, -minis 39
collis, -is 68, 194
collus 196
colō, colui, cultum 193
columen, -minis 68
cōmō 88
conditus 62
cōnor, -ārī 198
cōn-sulō 194
con-temnō 217
соrnīх, -is 192
coruus, -ī 192
cōs, cōtis 64, 138, 150
costa 130
crābrō, -ōnis 54, 210
crēscō 210
crūdus 157
cruentus 172
cruor, -ōris 33, 172
culmus 68

benignus 70
bibit 43, 80
brūtus 155
caecus 200
calō, -āre 121
capiō 43, 62, 135
capita 67
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F or m ų

rody k l ė

datus 62
dē 40
dens, dentis 185
diēs fēstus 65
dīruō 205
dō- 44
dolāre 192
doleō, -ēre 25
dolō, -āre 25, 33, 63, 114
dōnec 44
dōnum 143
dormiō, -īre 120
dōs, dōtis 137
dūdum 135

fīgō, -ere 146, 199
fīlum 146
flāuus 43
fleō, flēre 116
flōrus 43
flōs, flōris 139, 164
for, fārī, fātus 122
frāter 122
genera 67
genitor 54, 63
genus, -eris 25, 33
germen 54, 63
gerō 79
gignit 71
glaber 123
glabrum 123
gnārus 56, 138, 216
(co)gnātus 54
grānum 55, 210
grātus 55, 208
grūs, gruis 190

ebulum 87
ebulus, -ī 87
eculus sen. 88
ēdī 41, 121
edō, -ere 41
edō, es, est 121
egō 34, 44
ēmī 41
emō, -ere 41, 88, 181
equus 88
excellō 193

haru-spex, -spicis 192
hauriō, -īre 99
hērēs 121

faba 86
fāma 142
fānum 63
fāri 43, 122
fēriae 65
feriō, -īre 211

īcō 50
īdem 38
iēcī 184
iecur, iecinoris 183
īgnārus 56
inciēns 177
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F or m ų

rody k l ė

inde 40
ingruō 154, 202
intimus 34
iocineris 183
ită 66
ităquĕ 66
iter, itineris 23
iubeō 183
iuga 67
iugum 41, 61, 67
iūs, iūris 156
iuuenca 183
iuuencus 183
iuuō, -āre 88, 205

mētior, mētīrī 118
migrāre 153, 181
mingō, -ere 181
minuō, -ere 201
mītis 200
molō, -ere 195
mōs, mōris 164
moueō 52, 204
mulceō, -ēre 181
mulgeō 181
mūs, mūris 158
nāre, nāuī 137
nārēs 126
nāris, ‑is 126
nāti-ōn- 54
nātus 54
nōdus 182
nōmen 40
(g)nōscō 39, 138
nōtus 56, 138
nouem 181
(g)nōuī 216

lāna 55, 213
latens 125
lateō, -ēre 125
lātus 55
(t)lātus 213
lauō, -ere 158, 206
lēuī 148, 180
līmax 167
linō, -ere 147, 180

ob 98
obdō 98
ocris 32
octō 40, 97, 137
ōdī 34
odor, -ōris 21
oinos sen. 32, 151
ollus 32, 99
olō, -ere 97

manēre 120
marem 109
mās 109
mātūrus 24
maximus 34
meiō, -ere 181
mēnsis, mēnsum 117
mensae 164
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F or m ų

rody k l ė

orbus 32
orior 127, 179
ornus, -ī 144
ōs, ōris 141, 165
ouis, -is 32, 99

rārus 53
raріō 178
regō, rēxī 179
rēmus 193, 209
renou-ā-re 40
rōs, rōris 178
rota 36, 111
ruber 58t, 178
rūfus 178
runcō, -āre 60, 179
ruō, ruere 159, 174, 205
rūs, rūris 206
rūtum, rūta (et) caesa 160,
174

pāscō 82, 126
pater, patrem 69
pauiō, -īre 204
pellō, ‑ere 194
percellō 193, 195, 214
perforāre 211
plānus 55, 127
plēnus 54, 212
pōculum, ‑ī 43
postis 111
prae 165
praecellō 193
praeceps, -cipitis 165
prīuīgnus 70
prō 44, 138
probus 70
prōmō 181
pūrus 48
pūteō, -ēre 159

sāl, sălis 127
sălem 188
sariō, -īre 67, 209
sedeō 24
sēdēs 24
sēmen, -minis 39, 119
serō, -ere 39, 118
sīdō 38
siem, siēs, sied 39, 47
sient sen. 170
sine 57
sistit 36
sistō, -ere 39
sītis 39, 47, 170
socruī 174
socrus, -ūs 163
sōns sontis 186
spernere, sprētum 209

quālis 131
quandō 44
quī 47
quīcum 47
quid ită 66
quis, quid 47
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F or m ų

rody k l ė

spūma 167
stāgnum 129
stāmen, -minis 39, 129
status 62, 108, 188
stēlla 60
sternere 210
stō 188
strāmen, -minis 56
strātus 56, 71, 78, 210
subsistō 39
suffiō, -fīre 154
suīnus 175
sūmō 181
suō 52, 160
superbus 70
sūs, suis 48, 175

tripēs 150
tū 49, 177
uādō 137
uāgīna 132
ualeō 193
uānus 48, 131, 184
ūber, -eris 161
uellō 194
uergō 68
uerrēs, -is 184
uērus 119
uīdī 25, 109
uieō, uiēre 104
uiēscō, -ere 150
uiētus 150
uīgintī 47
uīrēs, -ium 47, 151
uīrus, -ī 47
uīs, uīm 47
uīuus 34, 47, 147, 170
ulna 144
uncus 32
unde 40
unguō, -ere 97
ūnus 32, 151
uoueō, -ēre 185
ūrīnor 155
ūrō 22, 88
ustus 22, 101
uult 194

tālis 131, 136
tangō 130
tegō 24
tēgula 24
tem-er-e 63
temnō 197
tenebrae 63
terebra 54, 64
terō, ‑ere 54, 191
terram 72
terrās 72
tēstis, -is 70
tollō 67
tridens 150
trifāx, -fācis 136
trīgintā 150
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F or m ų

rody k l ė

Kitos

funins 52

anams, anamúm osk. 62
ausom sab. 93
menes umbr. 112
pacer umbr. 143
scriftas osk. 164

gibōs 72, 132

G ermanų

Gotų

hafjan 43, 62
haihs 200
hals 196
heiwa-fraujin 200
hōf 43, 135
hōrs 124

kalbos

ist 21
itan 121

aggwus 90
ains 32, 151
airþa-kunds 54
aiwins 182
alands 96
aljis 32, 99
anþar- 91
arans 97
asts 35
aukan 22, 93
awo 93

ju 182
jugga-lauþ 183
juk 41
jūs 156
kaúrn 55, 210
kunþs 216
manasēþs 39, 119

bandjōs 133
brōþar 122

‑naitjan 60
niun 181

daúhtar 65
doms 42, 139

qino 133
-rairoþ 43
rauþs 178
rinnan 60
riqis 59

fagrs 143
fāhan 143
fulls 54, 212
fūls 158
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F or m ų

rody k l ė

ēwig 182
fagar 143
first 111
fruo 138
furisto 209
gikewen 205
hel 54
hī(w)a 200
hirni 63
ju 182
jung 183
kiuwan 175
ladan 124
lāo 213
māen 181
mūs 158
nājan 148
nuoen 125
quāt 117
querdar 189
rad 36
sāmo 39, 119
siodan 187
sundro 57
ūtаr, ūtrin 161
wā(h)en 119
wār 119
wāra 119
wonēn 198
zand 58, 185
zuo, zua, zō 44

saian 118
saljan 194
siujan 160
staírno 60
stōma 129
sŭnus 48
sweins 175
taujan 205
triggws 154
tunþus 58
un-agands 94
wahsjan 184
waldan 193
wili 194

Senoji vokiečių
aukštaičių
ahsa 92
ana 89
angul 99
ancha 98
ars 32
asc 144
bāgan 139
bellan 211
bora 211
du 163
eiz 32, 94
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F or m ų

rody k l ė

kvelia 192
olla 193
óss 141
rómr 142
stórr 129
svín 175
þrúðr 49
þū 49
úr 155
vaða 137
vari 203

Senoji anglų
bacan 139
bellan 211
blōwan 43, 139
cwelan 192
dohtor 38
flēan 118
flōwan 138t
fōgian 143
hwōsta 125
sêar 165
sēoðan 187
spade, spadu 37
tācor 166

Vokiečių
Ahne 89
Dachfirst 111
Euter 161
faul 158
glat vva. 123
glat vvž. 123
Hals 196
hell 54
kauen 175
Köder 189
Korn 210
Kot 117
sieden 187
sōr vvž. 165
Tochter 38
usel(e) vva. 22
wahr 119
zu 44

Senoji islandų
æ 22, 93
ægir 24
æs 91
aka 21, 96
arðr 65
askr 144
berja 211
bjǫrk 189
brjóta 202
first 111
flá 118
glaðr 123
gǫrn 192
hā 120
hlær 213
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F or m ų

rody k l ė

fiche sair. 47
fír sair. 119
follnadar sair. 193
ibid sair. 80
lān sair. 212
mell vair. 113
ness vair. 182
oen sair. 32
onn vels. 144
rethid sair. 36
rethim sair. 111
retit svels. 36
roth sair. 36
rúad air. 178
sain sair. 57
scurid sair. 190
tinaid sair. 201
tū sair. 49
uinnius sair. 144

Anglų
cwēd vangl. 117
daughter 38
glad 123
hornet 55
queen 133

K eltų

kalbos

ā sair. 141
-ail sair. 96
aiss sair. 92
áth sair. 124
bág sair. 139
bern(a) air. 211
bráthir air. 122
cath- vair. 64
crú, crau, cró sair. 157
do-eim sair. 181
ech sair. 88
err sair. 32, 35
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