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§ 1. Istorinės gramatikos objektas
Istorinė gramatika tyrinėja atskirų gramatikos (fonetikos ir morfologijos) faktų istoriją
nuo seniausių iki vėlyviausių laikų. Senovės graikų kalbos istorinė gramatika dėsto atskirų kalbos faktų istoriją nuo priešistorinių laikų, t.y. nuo hipotetinės ide. prokalbės laikų iki vėlyvosios
antikos.

§ 2. Istorinės gramatikos privalumas ir ribotumas
Istorinė gramatika smulkiai tyrinėja atskirus kalbos faktus. Sakysim, graikų k. υ istorija
pradedama nuo prokalbės laikų, kada vėlesnis graikų υ tebebuvo tariamas kaip u, ir palaipsniui
dėstoma, kaip iš u pasidarė iu, vėliau ü, o pagaliau i. Tas smulkus atskirų faktų tyrinėjimas yra
didelis privalumas. Bet antra vertus, tyrinėjant atskirus faktus, išleidžiama iš akių kalbos visuma, o, kadangi kalba yra atskirų faktų sistema, atseit, struktūra, tai iš atskirų faktų sunku susidaryti bendrą kalbos raidos vaizdą. Tuo apibendrintu kalbos, kaip sistemos, keitimusi užsiima kalbos istorija. Bet kalbos istorija neįmanoma be atskirų kalbos faktų istorijos. Taigi istorinė gramatika dirba kruopštų paruošiamąjį darbą kalbos istorijai. Žinoma, istorinė graikų k. gramatika
atskirus faktus jungia į grupes, pvz., aspiratos sudaro tam tikrą vienetą, gomuriniai priebalsiai –
kitą vienetą. Vis dėlto tie jungtiniai vienetai sudaro tik mažas kalbos struktūros daleles.

§ 3. Istorinės gramatikos šaltiniai
I. Kitos ide. kalbos
Istorinės gramatikos išeities taškas – ide. prokalbės laikai. Prokalbės faktai nustatomi
lyginant įvairių ide. kalbų duomenis. Kaip žinome, ide. kalbų yra daug: graikų kalba, italikų, indų-iraniečių, baltų, slavų, germanų, keltų, armėnų, tocharų, anatolinės (hetitų, luvų, gal būt, ir
lidų, karų, likiečių ir kt.), albanų ir kitos kalbos. Iš to, kaip atskiros fonemos pasireiškia ide. kalbose, nustatome, kaip turėjo tos fonemos atrodyti prokalbės laikais. Pvz. iš δϋκα, lot. decem, liet.
dešimt, gotų taihun nustatome, kad šio žodžio gale prokalbės laikais buvo m sonans, vadinasi,
minėtasis skaitvardis atrodo *dekm. Šiandien manoma, kad ide. prokalbė jau nebuvo vieninga, o
susiskaldžiusi į tarmes, iš kurių kilo įvairios ide. kalbų šakos.
Sunkiau yra susekti morfologinių faktų prokalbės formas. Mat kiekviena ide. kalba vystėsi savarankiškai, sukūrė daug naujų formų, kartais visai nepanašių į kitų ide. kalbų atitinka-
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mas formas. Todėl tik retais atvejais morfologinio fakto istoriją galima pradėti nuo prokalbės
formų, dažniausiai čia teks imti istorinę graikišką formą ir paieškoti kitose ide. kalbose kažko
panašaus, iš ko galėjo išsivystyti graikiškoji forma. Yra ir tokių morfologinių graikų k. faktų, kurių kilmės, lyginant su kitomis ide. kalbomis, neįmanoma susekti. Dar blogiau su sintaksės faktais. Kiekviena ide. kalba šiuo atžvilgiu tiek savarankiška, jog sunku atkurti prokalbės formą –
galbūt tik vieną kitą sintaksinį reiškinį būtų galima priskirti prokalbei.

II. Mikėniečių kalba
Nustatę prokalbinę to ar kito graikų k. fakto formą, toliau tiriame istorinius graikų k. laikus. Laiko tarpas tarp prokalbės ir istorinių laikų yra labai didelis. Spėjama, kad pirmoji graikų
banga užvaldė Graikiją apie 1900 m. pr. Kr. Ilgainiui tie pirmieji graikai susipažino su aukšta
Kretos kultūra ir maždaug nuo 1600 m. pr. Kr. Graikijoje pražydo puiki šios kultūros atžala –
vadinamoji Mikėnų kultūra. Antrojo tūkstantmečio pr. Kr. viduryje mikėniečiai užkariavo Kretą,
Kiprą, įkūrė kolonijų kai kuriose M. Azijos pakrančių vietovėse, pritaikė kretiečių raštą graikų
kalbai ir iš 13 – 12 amžių pr. Kr. jau turime rašytinių dokumentų graikų tuolaikine kalba. Deja,
kretiečių rašmenys labai blogai pritaikyti graikų kalbai, be to, mums likę tekstai yra buhalterinio
pobūdžio, pilni formulių, sutrumpinimų ir pan. Todėl nedaug galime pasinaudoti mikėniečių
tekstais, ypač, kad juose daug kas tebėra neaišku. Vis dėlto iš jų galima susidaryti šiokį tokį vaizdą apie mikėniečių graikų kalbą. Mikėniečių kalba mažai kuo skiriasi nuo vėlesnių laikų (pradedant 8 – 7 a. pr. Kr.) graikų kalbos. Visi pagrindiniai bruozai, kuriais graikų k. skiriasi nuo kitų
ide. kalbų, randami jau mikeniecių kalboje. Antai nebeliko sonantinių m, n, l, r. Tarpbalsinis (ir
žodžio pradžioje) s jau yra virtęs h: j jau beveik išnykęs (kartais rašomas, o kartais ne). Priebalsių junginiai su j virto naujais garsais, panašiais arba tokiais pat, kaip 7 – 4 a. pr. Kr. (pvz.: me-zo
= μϋζων, su-za = ςυκjαι „fygos“ ir pan.) ir t.t.
Vis dėlto šiek tiek skirtumo – palyginus su 7 – 4 a. pr. Kr. graikų k. – yra. Antai mikėniečių kalboje dar buvo išlikę vadinamieji labiovelarai (*qu , *gu, *guh)
e-qe-ta = ἑquέτᾱσ „palydovas“ (plg. doriečių ἑπέτᾱσ); balsiai žodžio viduryje dar nebuvo
susilieję į vieną skiemenį: do-e-ro = δοῦλοσ ; ϝ tvirtai laikėsi (pvz.: wi-ri-za = ϝρίζα); augmentas
tai dedamas, tai nededamas; artikelio dar nėra; dativus sing. priebalsinių kamienų turi galūnę –
ei (di-we = Διϝεύ) ir t.t.
Mikėniečių kultūra, kartu ir kalba, žlugo 12 a. pr. Kr. Mums liko paskutiniai rašytiniai tos
kalbos dokumentai (Pile, Mikėnuose, Kretoje ir kai kur kitur). Vėlesnių laikų graikai tą žlugimą
siejo su naujos graikų bangos – vadinamųjų doriečių užplūdimu. Kad doriečiai tais laikais apsigyveno Graikijoje, niekas neabejoja. Jie „sudorėnino“ Kretą, beveik visą Peloponesą ir didelę dalį
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kitos Graikijos. Tuo pačiu laiku buvo sunaikinta hetitų valstybė. Egiptą puolė vadinamosios „jūros tautos“. Doriečių užplūdimas pakeitė Graikijos politinę struktūrą: griuvo palyginti didelės
valstybės (Pilo, Mikėnų, Kretos ir kt.), visa šalis suskilo į daugybę mažų politinių vienetų su
centrais miestuose. Pradėjo kurtis polisinė santvarka. Po kelių šimtų metų Graikijoje vėl pradėjo
kilti kultūra. Nuo 8 – 9 a. pr. Kr. (o gal anksčiau) graikai įsivedė iš finikiečių pasiskolintą alfabetą. Nuo 7 a. prasideda graikų kultūros klestėjimas, kartu ir naujas etapas kalbos istorijoje. Todėl
mes toliau visą dėmesį sukaupsime į 7 – 4 a. pr. Kr. rašytinius graikų k. paminklus, nes jie duoda
daugiausia medžiagos atskiriems graikų k. faktams išsiaiškinti.

III. 7 – 4 a. pr. Kr. graikų k. tarmės
Doriečiams įsikūrus, naujai persitvarkė graikų k. tarmės. Vienos išnyko, kitos, gavusios
didesnę ar mažesnę doriečių priemaišą, gerokai pasikeitė. Rašytiniai tarmių dokumentai sudaro
pagrindinę istorinės graikų k. gramatikos medžiagą. Patys graikai skirstė savo kalbą į tris pagrindines grupes – joniečių (jiems priklauso ir atėniečiai), ajoliečių ir doriečių. Šis skirstymas
yra geras, bet jis neapima to didelio įvairumo, kuris tais laikais buvo graikų kalbos užimtuose
plotuose. Todėl šiandien tyrinėtojai tarmes skirsto kiek kitaip: ajoliečiams priskiria ne tik Lesbo
ir aplinkinių sričių tarmes, bet taip pat bojotiečių ir tesaliečių tarmes; atskiron grupėn sujungia
Arkadijos ir Kipro tarmes (prie jų kartais priskiria ir Pamfilijos tarmę); nuo doriečių atskiria
gana didelę Š. Vakarų graikų tarmių grupę ir t. t.

a) Joniečių – atėniečių tarmė
Ši tarmė apėmė didelius plotus: Atiką (su centru Atėnais), Eubojos salą (svarbiausi miestai: Chalkidė, Eretrija), Kikladų salas, Samo, Chijo salas ir platų M. Azijos pajūrio ruožą su miestais Miletu, Kolofonu, Priėne ir kitais. Be to, jonietiškai kalbėjo jų įkurtosios kolonijos P. Italijoje
ir Juodosios jūros pakraščiuose. Šios tarmės pagrindiniai bruožai atsirado galbūt pirmojo tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje. Pvz.: ᾱ > η įvyko tik po to, kai joniečiai susipažino su Irano medais
(iraniškai māda, Kipro tarmėje Μᾱδοι), o medų vardas pas graikus bus patekęs ne anksčiau kaip
10 – 9 a. pr. Kr. Persų karaliaus Darėjo (persiškai Dārayavahuš), valdžiusio 522–486 m., vardas
išliko su ilga ᾱ: Δᾱρεῖοσ, vadinasi, 6 a. pr. Kr. ᾱ > η dėsnis jau nebeveikė. Atėniečių tarmėje ᾱ išliko (arba vėl buvo atstatytas iš η) po ε, ι, ρ, dėl to jonietiškai νϋη – att. νϋᾱ, jon. πρόςςω – att.
πραττω, jon. ἰητρϐσ – att. ἰᾱτρϐσ ir t.t.
Ᾱ virtimas į η atskyrė joniečių – atėniečių tarmę nuo visų kitų graikų tarmių. Panašiai ir
υ > ü, įvykęs 7 – 6 a. pr. Kr., tapo būdingu joniečių – atėniečių tarmės bruožu. Atrodo, kad ϝ taip
pat anksčiausiai išnyko joniečių – atėniečių tarmėje. Persai joniečius (ir apskritai graikus) vadino yawana, šis žodis pateko į Iraną dar su ϝ: Ἰᾱϝονεσ. Galima spėti, kad ϝ išnyko jon.-att. tarmėje
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~8 a. pr. Kr. M. Azijos joniečiai neteko h garso, atsiradusio iš ς, bet salų ir Eubojos joniečiai, taip
pat atėniečiai šį garsą išlaikė visą laiką. Be šių joniečių – atėniečių tarmės ypatumų dar galima
paminėti šiuos:
τι > ςι: ἔχουςι < ἔχοντι, πϐςισ < *πϐτισ
metathesis quantitatis: λᾱϐσ > λεώσ, νᾱϐσ > νεώσ
ν ἐφελκυςτικϐν: ἔχουςι ir ἔχουςιν
dalelytė ἄν, nes kitose tarmėse jos vietoje yra κε, κα
infinitivus -ναι: εἶναι, τιθϋναι
Atėniečių tarmė skiriasi nuo joniečių tarmės – be anksčiau minėtųjų ypatumų (h išlikimo) – dar tuo, kad vietoj jon. ςς vartoja ττ: jon. τϊςςω, γλῶςςα – att. τϊττω, γλῶττα (bet šitą
ypatybę turi taip pat Eubojos joniečiai ir Bojotijos ajoliečiai). ρς > ρρ: θαρρϋω – jon. θαρςϋω, be
to, atėniečiai ilgiau už joniečius (ir visus kitus graikus) išlaikė dviskaitą.
Žinoma, joniečių tarmė skirstėsi į daugelį smulkesnių tarmių (Herodotas M. Azijos joniečiuose randa 4 tarmes), tik mums dėl dokumentų stokos jos yra nežinomos. Iš tų smulkesnių
ypatumų mes sužinome tik vieną kitą, pvz. Eretrijos tarmėje buvo rotacizmas: ς tarp dviejų balsių virto ρ: παιρύν =παιςύν, Λυρανύᾱσ =Λυςανύᾱσ (tokį rotacizmą užtinkame ir kitur, pvz.: Elidėje,
Spartoje).
Joniečių – atėniečių tarmė stipriausiai yra pasireiškusi literatūroje. Joniečiai pirmieji sukūrė plataus masto prozą, epo, elegijos, jambo kalbą, atėniečiai – prozos (perėmę iš joniečių),
tragedijos, komedijos kalbą. Taigi didelė dauguma antikinės graikų literatūros buvo parašyta
atėniečių ir joniečių tarmėmis. Todėl helenistiniais laikais atsiradusioji bendrinė graikų kalba –
vadinamoji κοινό – yra ne kas kita, kaip atėniečių tarmė su tam tikromis joniečių tarmės priemaišomis. Toji atiškoji – jonietiškoji κοινό ilgainiui išstūmė visas graikų tarmes, ir šių dienų
graikų k. tarmės (išskyrus tsakonų kalbą Spartos srityje) yra kilusios ne iš senųjų tarmių, o iš
κοινῆσ.
Joniečių tarme – su vienu kitu ajoliečių tarmės ypatumu – yra parašytos Homero poemos.
Istoriniu atžvilgiu epo kalba labai nevienoda: greta palyginti jaunų kalbos formų, kaip antai artikelio, balsių kontrakcijos ir kt. randame ir labai senų formų, atsiradusių galbūt 10 – 9 a. pr. Kr.
Pvz.: artikelis yra neprivalomas (jo dažniausiai nebūna – ὁ, ἡ, τϐ tebeturi rodomojo įvardžio
reikšmę), augmentas – fakultatyvinis, greta sutrauktų formų figūruoja nesutrauktosios formos,
pvz.: vienur yra ἔρχεο, kitur ἔρχου, vienur ἀντιϐω, kitur sutrauktai ἀντιῶ ir t.t. Digamma tekste
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niekur neberašoma, bet daugeliu atvejų, kur anksčiau turėjo būti ϝ, arba nedaroma elizija (pvz.:
ποῖϐν ςε ἔποσ < ϝϋποσ), arba yra pozicinis ilgumas (pvz. Il. I. 108 ἐςθλὸν δ’ οῧτε τύ πω εἶπασ
ἔποσ, οῧτε τϋλεςςασ žodžio εἶπασ paskutinis skiemuo bus ilgas tik tuo atveju, jei įstatysime ϝ:
πω εἶπασ ϝἔποσ). Tai rodo, kad epo kūrimo laikais ϝ dar tebeegzistavo kaip priebalsis. Bet yra
epe vietų, kur su ϝ jau nesiskaitoma, tarsi tos vietos parašytos tada, kai ϝ jau buvo išnykusi ir
užmiršta. Panašiai yra ir su morfologiniais faktais: vienur vartojamos vėlyvos formos, o kitur –
ankstesnės (pvz.: gen. sing. galūnė -οιο ir -ου, gen. plur. f. -αων ir ϋων ir t.t.). Atmetę vėlyvąsias
formas, Homero kalboje rasime daugybę archaizmų, kurie labai svarbūs istorinei gramatikai.
Todėl Homero tekste randame seniausias graikų k. formas po mikėniečių laikų. Taigi, Homero
kalba sudaro sekantį graikų k. vystymosi etapą po mikėniečių kalbos, ir, dėstydami atskirų graikų k. gramatikos faktų istoriją, po prokalbinės formos pereiname prie Homero (blogai išlikusi
mikėniečių kalba tik retais atvejais mums duos tarpinę formą). Po Homero gramatinių formų
pereisime prie klasikinių graikų laikų.

b) Ajoliečių tarmė
Ajoliečių tarmės centras – Lesbo sala ir ties šia sala esančios graikų kolonijos M. Azijos
pakraštyje (į šiaurę nuo joniečių miestų). Lesbo tarme rašė Sapfo ir Alkajas, taigi ajoliečiai turi
savo literatūrinę kalbą. Ajoliečių tarmei taip pat priklauso bojotiečių ir tesaliečių tarmės, bet
bojotiečiai ir tesaliečiai jau yra susimaišę su doriečiais – atrodytų, jog jie negryni ajoliečiai. Tesaliečiai literatūrai nieko nedavė, o bojotiečiai – bent vieną vietine tarme rašiusią poetę Koriną
(bojotietis Pindaras rašė dirbtine chorinės lyrikos kalba, dėl to jis neatstovauja Bojotijos tarmei).
Visai ajoliečių tarmių grupei yra būdingos šios ypatybės:
labiovelariniai priebalsiai virto lūpiniais – tuo tarpu kitose tarmėse (jų tarpe ir joniečiųatėniečių) prieš siauruosius balsius virto dantiniais, o kitais atvejais – taip pat lūpiniais, pvz.:
skaitvardis 4 (prokalbinė forma buvo *quetvor r): jon. τϋςςαρεσ, att. τϋτταρεσ, doriečių τϋτορεσ,
bet bojotiečių πϋτταρεσ, tesaliečių πϋτταρα, lesb. πϋςςυρεσ (hom. πϋςυρεσ tokiu būdu yra ajolizmas). Iš šaknies *quel- „mesti“ kilo graikų k. žodis „norėti“, dor. δεύλομαι ir δόλομαι, bojot.
βειλεύτη, tesal. βελλεύται, jon.-att. βοϑλομαι, lesb. βϐλλομαι < *quol-. Iš šaknies *guenā „žmona“
kilo jon.-att. γυνό < *gun > *gun, bojot. βανᾱ (redukuotasis balsių kaitos laipsnis). Iš šaknies
*guhēr „žvėris“ kilo liet. žvėris, lot. ferus, jon.-att. θόρ, bet ajol. φόρ (plg. tesal. πεφειρϊκοντεσ =
att. τεθηρᾱκϐτεσ). Tesaliečiai save vadino Πετθαλοῦν (gen. plur. Θετταλῶν), bojotiečiams jie
buvo Υετταλού, o att.-jon. Θετταλού.
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Senovinis u nebuvo paverstas į ü, o išliko u. Bet 4 a. pr. Kr. bojotiečiai pradėjo υ tarti ιου:
τιοϑχᾱ = τϑχη.
ρ > ορ, ρο (jon.-att. αρ, ρα), pvz.: bojot. βροχϑσ, lesb. βρϐχεα, jon.-att. βραχϑσ, bet pasitaiko ir αρ, ρα, pvz.: lesb. καρδύᾱ, ὄναρ (ορ, ρο yra ir mikėniečių kalboje), pvz.: que-to-ro-po-pi =
quetropophi (τετροποφι).
Part. perf. act. turi esamojo laiko priesagą ντ:
lesb. ἐληλϑθων (gen. ἐληλϑθοντοσ), tesal. ἐποικοδομεικϐντουν (gen. plur.), bojot.
ματαβεβϊων.
Trečiosios linksniuotės dat. plur. turi galūnę -εςςι:
bojot. ἄνδρεςςι, βοϑεςςι, tesal. πϊντεςςι, πολύεςςι, lesb. χρημϊτεςςι, βαςιλόεςςι.
Ajoliečiai patronimikus daro su priesaga io: Νικύαιοσ (= Nikijo sūnus), bojot. Νικιῆοσ
(Νικιαῖοσ), tesal. Νικύασ Ἀρχελϊειοσ, lesb. Μϋλαγχροσ Πιθώνειοσ, Διονϑςιοσ Πρωταγϐραοσ
(Πρωταγϐπαιοσ) – panašiai ir mikėn. Ἀλεκτρυὼν Ἐτεϝοκλεϝειοσ, tuo tarpu kitose tarmėse vietoje patronimiko vartojamas gen. (Νικύασ Ἀπχύππου).
Kai kurie ypatumai yra bendri ne visiems ajoliečiams, o tik kai kuriems. Pvz.: ς + ρ, λ, μ, ν
junginiuose, išnykus sigmai, įvyksta priebalsio geminacija (ρρ, λλ, μμ, νν) tik lesbiečių ir tesaliečių tarmėse (*esmi „esu“ lesb., tesal. ἔμμι), o bojotiečiai tuo atveju pailgina prieš stovintį balsį
(todėl nėra geminacijos): εἰμύ (taip, kaip jon.-att. εἰμύ). Bojotiečiai ir tesaliečiai turi ττ (bet Tesalijoje pasitaiko ir ςς, pvz.: Μϋλιςςα, tad neaišku, ar daugiau būna ςς ar ττ), o lesbiečiai (ir M.
Azijos ajoliečiai) turi ςς. Bojotiečiai ir tesaliečiai susiaurino η, todėl, perėmę joniečių alfabetą, jie
rašė δεύ (=δό), μεύ (=μό). Tesaliečiai susiaurino ir ω, todėl jį rašo ου, o lesbiečiai to nedarė, jų η ir
ω liko atviri. Bojotiečiai ir tesaliečiai išlaikė τι, o lesbiečiai (kartu su joniečiais, mikėniečiais, arkadiečiais ir kipriečiais) τι pavertė į ςι, pvz.: lesb. ἔχοιςι = ἔχουςι, mikėn. e-ko-si = ἔχονςι, arkad.
ἔχουςι, bet bojot. ἀντύθεντι (=ἀνατύθεντι), tesal. φϊςουντι. Be to, lesbiečiai -νς- junginiuose,
išnykus ν, prieš stovintį balsį diftongizuoja: τανσ > ταισ, πανςα > παῖςα, *montja > μοῖςα
(=μοῦςα). Tesaliečiai ir bojotiečiai turi rodomąjį įvardį ὀνε, ὅνε (arkad. kipr. ὅνυ) galbūt atitinkantį liet. anas, o lesbiečiai jo neturi. Tesaliečiai (ir arkad., kipr., mikėn.) „miestą“ vadina ne žodžiu πϐλισ, o πτϐλισ.

c) Arkadijos – Kipro tarmės
Manoma, kad Arkadijos kalnuose išliko senoji kalba, tuo tarpu, kai visą kitą Peloponesą
užvaldė doriečiai. Panaši į arkadiečių yra Kipro tarmė. Kadangi prieš doriečius gyvenę graikai,
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turbūt, vadinosi achajais (tuo vardu jie dažniausiai vadinami epe, Peloponeso šiaurinis pajūris ir
toliau vadinosi Achaja, Kipre buvo Ἀχαιῶν ἀκτό), tai Arkadijos – Kipro tarmes daug kas vadina
achajų tarmėmis. Jos turi daug bendro su ajoliečių tarmėmis (žinoma, ir su mikėniečių kalba).
Todėl daug kas visą šią tarmių grupę vadina achajų tarmėmis ir skirsto į šiaurės achajus – ajoliečius, pietų achajus – mikėniečius, arkadiečių ir kipriečių tarmes.
Abi pietų achajų tarmės, t.y. Arkadijos ir Kipro, turi šiuos ypatumus:
labiovelariniai priebalsiai prieš siauruosius balsius virto kažkokiais spirantais ar afrikatomis. Nors daugeliu atvejų rašomi dantiniai priebalsiai – τύσ < *quis, τε < *que, bet Arkadijos
Mantinėjoje jų vietoje randame raidę, panašią į ς, bet šiek tiek skirtingą: ϟύσ, εἰϟι. Glosa ζϋρεθρον
atitinka att. βϊραθρον, bet rašoma ir δϋρεθρον < *guerə-. Taigi čia buvo arba aspirantas, arba
afrikata ts. Kipro tarmėje tuo atveju rašoma ςύσ, ςύ = τύσ, τύ. Tai taip pat rodo, jog čia buvo spirantas arba afrikata. Kitais atvejais labiovelariniai virto lūpiniais priebalsiais (kaip jon.-att.)
Abi tarmės išlaikė senovinį υ tarimą (= u), h, ϝ, abi priebalsių junginius su j pavertė į ςς
(ir ς);
galūninis o virto u (rašoma υ): gen. sg. Μιλειϊςαυ, kipr. Ὀναςαγϐραυ, ark.
ἐπανορθώςατυ, kipr. γϋνοιτυ;
būdingas rodomasis įvardis ὅνε: arkad. ὅνι < ὅνε + ι, ὅνυ (arkad. ir kipr.), (ὅνε yra taip
pat mikėniečių ir tesaliečių tarmėse).
Veiksmažodžių 3 sg. med. galūnė -τοι, 3 plur. -ντοι (arkad. ἔςετοι = ἔςται, coni. δϋατοι
„atrodytų“, ἀνφιλεγοντοι, kipr. κεῖτοι (ir mikėn. e-u-ke-to = εῧχετοι);
ρ > ορ, ρο (arkad. τετϐρταυ, kipr. κϐρζα (=καρδύᾱ), mik. τϐρπεζα (= τρϊπεζα).
Su mikėniečių tarme šias dvi tarmes sieja ne tik ρ traktavimas, bet ir τι > ςι (čia ir lesb.,
jon.-att.), prielinksnis ὀν = ἀνϊ.
Kartu su ajoliečių tarmėmis arkad.-kipr. tarmės rodo polinkį sutrauktinius veiksmažodžius asmenuoti atematiškai: arkad. 3 plur. imper. ποϋντω = ποιϋντω, kipr. κυμερῆναι =
κυμερνᾶν, lesb. φύλημι, turi prielinksnį πεδϊ (vietoj kitų tarmių μετϊ), dalelytę κεν (vietoj kitų
ἄν), bet arkadiečiai taip pat turi ἄν, prielinksnių apokopę (κατ = κατϊ, παρ = παρϊ).
Su achajų tarmėmis siejama ir M. Azijos pietinio pajūrio krašto Pamfilijos tarmė. Ji blogai
išliko rašytiniuose dokumentuose, labai skiriasi nuo kitų tarmių, nes pamfiliečiai gyveno izoliuoti nuo kitų graikų. Su Kipro – Arkadijos tarmėmis ją jungia o virtimas į u (rašoma υ): ἐβολϊςετυ,
gen. sg. Πελώραυ ir kt. Jie išlaikė h ir ϝ (hοκα, ελυwιιυσ, wοικυπολισ ir kt. Pamfiliečiai τι nepa-
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vertė į ςι: φύκατι (= εἴκοςι), ἐξαγōςι (= ἐξϊγοντι) – tai juos sieja su doriečių tarmėmis. Junginiuose νδ, ντ išnyko ν: πεδε (= πϋντε), γύνōδαι (= γύνωνται).
Pamfiliečiams darė įtaką aplinkinės M. Azijos tautų kalbos, todėl jų tarmė turi visokių
savitumų. Bet vis dėlto ji yra artimiausia Kipro tarmei. Galima sakyti, kad pamfiliečiai buvo toliausiai į rytus nusidanginę mikėniečių laikų achajai.

d) Doriečių tarmės
Labiausiai buvo paplitusios doriečių tarmės. Joms priklausė visas Peloponesas (išskyrus
Arkadiją): pirmiausia Spartos sritis (vadinamasis Lakedaimonas) su kolonijomis P. Italijoje –
Tarentu ir Heraklėja (prie Sirio upės). Toliau – dideli Mesėnijos plotai. Paskui visa Argolidė su
Argo miestu ir Aiginos sala, Korintas (su kolonijomis Akarnanijoje ir Korkiros sala, o Sicilijoje –
Sirakūzai), Megara su kolonijomis (Bizantija šiaurėje ir Selinuntu Sicilijoje); Kretos sala, kitos
netolimos dorietiškos salos: Tėros sala (su garsia Kirėnės kolonija Libijoje), Melo sala ir daugelis
mažų salelių, Rodo sala su kolonijomis Sicilijoje – Gela ir Agrigentu. M. Azijos pajūrio miestas
Knidas (iš dalies ir Halikarnasas).
Doriečių tarmių grupei reikia priskirti ir vadinamąsias Šiaurės Vakarų graikų tarmes.
Į šią grupę įeina Epiro, Akarnanijos, Aitolijos, Ainianų prie Oitos kalno), Ftiotidės (pietinės
Tesalijos srities), Lokridės, Fokidės, Achajos (š. Peloponeso) ir Elidės (su centru Olimpija) tarmės.
Skirtumai tarp doriečių ir Š. Vakarų graikų tarmių visai nežymūs, dėl to abi šias tarmių grupes
galima sujungti į vieną didelę dorietiškąją grupę. Palyginti su kitomis tarmėmis, ši tarmių grupė
pasižymi archajiškumu ir konservatyvumu.
Pagrindiniai šios tarmių grupės bruožai yra šie:
išlaikytas ᾱ ir u tarimas; ϝ išsilaikė iki helėnistinių laikų (vėliau vis dėlto išnyko);
-τι išliko nepakitęs (3 sg. δύδωτι, 3 plur. δύδοντι); artikelio nom. plur. išliko senovinės
formos τού, ταύ (tuo tarpu jon. ir kiti pavertė į οἱ, αἱ);
išliko pirmykštė 2 asmens įvardžio forma τϑ (= ςϑ), o jon.-att. pagal kitus linksnius pasidarė ςϑ;
vietoje ἐκεῖνοσ, κῆνοσ čia susiformavo τῆνοσ;
atsirado vadinamasis dorietiškasis futūras su *-sejō (pvz. δωςϋω);
1 plur. galūnė -μεσ (o kitose -μεν);
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infinitivus -μεν atematiniuose veiksmažodžiuose;
vietoj ἄν doriečiai vartojo κα (ir κε), γα (ir γε);
veiksmažodžiai -ϊζω, -ύζω fut. ir aor. turi ξ (νομύξαι ir kt.);
doriečių balsių kontrakcija šiek tiek skirtinga, pvz. πρᾶτοσ (= πρῶτοσ), ὁρῇ (= ὁρᾷ);
labiovelariniai priebalsiai traktuojami kaip daugelyje kitų tarmių: prieš siauruosius balsius jie virto dantiniais, kitais atvejais – lūpiniais priebalsiais;
νς ir μς junginiuose, išnykus ν, pailgėjo prieš einantis balsis ir t.t.
Kiekviena tų tarmių vystėsi savarankiškai, todėl atsirado visokių skirtumų, pvz.: spartiečiai vėlyvąjį tarpbalsinį ς pavertė į h (νικᾱhασ = νικόςασ), o nuo 4 a. pr. Kr. θ pavertė spirantu
(dėl to vėliau rašė τὼ ςεώ = θεώ). Labai įvairuoja ir atskirų tarmių morfologija, žodynas.
Vis dėlto iš tos gausios tarmių grupės reikia išskirti Achajos tarmę, kurioje, galbūt, išliko
šiek tiek senovinės achajų tarmės bruožų, ir Elidės tarmę, kurią kai kurie vėlyvosios antikos autoriai priskyrė ajoliečių tarmių grupei. Bet mums išlikę Elidės tarmės paminklai rodo, kad čia
gyveno dorietiškai kalbą žmonės (pvz. atviras ε prieš ρ ištariamas randamas taip pat Lokridėje
ir aplinkinėse doriečių tarmėse). Vis dėlto pasitaiko ir viena kita ajoliečių tarmės liekana, pvz. ᾱ
- linksniuotės acc. plur. turi galūnę -ασ, bet pasitaiko ir -αισ: ζϋκα μναῖσ = δϋκα μνᾶσ – tai jau ajolizmas, vėliau, kai Elidės tarmėje -σ > -ρ (rotacizmas), acc. plur. rašomas su -αιρ: ταύρ δϋ γενιαύρ.
Panašiai yra su o-linksniuotės acc. plur. – vietoje -οσ čia turime -οιρ: ἄλλοιρ καὶ πλεύονερ, τοὶρ
χαλαδρύōρ ir pan. Kadangi acc. plur. -αισ turi tik ajoliečiai, tai ir šį elejiečių galininką turime laikyti ajoliškosios Elidės liekana. Panašių ajolizmų Elidės tarmėje yra ir daugiau.

Tarmių šaltiniai
Gausiausi tarmių šaltiniai yra graikų literatūros kūriniai. Bet juose atsispindi toli gražu
ne visos tarmės. Geriausiai iš literatūros kūrinių pažįstame atėniečių ir joniečių tarmes. Šiomis
dviem tarmėmis buvo rašomi ir poezijos, ir prozos kūriniai. Iš Lesbo poetų (Alkajo ir Sapfo) gana neblogai atkuriame ajoliečių tarmę. Sirakūzuose daug kas rašė dorietiškai, bet mums likę
dorietiški tekstai gerokai „ištaisyti“ taip, kad neturime aiškaus vaizdo apie doriečių rašto kalbą.
Be to, išskyrus atėniečių tarme parašytus kūrinius, visa kita iš pirmo žvilgsnio tarmėmis rašytoji
literatūra pasirodo esanti ne grynai tarminė, o daugiau ar mažiau suliteratūrinta, nutolusi nuo
gyvosios kalbos. Istorijos eigoje susiklostę atskirų literatūrinių žanrų dėsniai dar labiau atitolino
literatūros kūrinių kalbą nuo gyvosios tarminės kalbos. Pvz. epo kalba buvo jonietiška (su ajolizmais) ir, kas tik rašė epinius kūrinius, turėjo rašyti jonietiškai. Iš savo tarmės epikas tik ret-
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karčiais paimdavo vieną kitą žodį, posakį, formą. Chorinės lyrikos kalba pasidarė dirbtinė, įvairių tarmių mišinys su būtinu dorietišku atspalviu.
Todėl grynesnę medžiagą tarmėms pažinti duoda epigrafika. Įrašuose randame tokių
tarminių formų, kokių neduoda joks literatūriškai apdorotas kūrinys. Dėl drėgno Graikijos klimato visi rašto paminklai, užfiksuoti papirusuose ar odoje (pergamente) yra žuvę (išskyrus helenistinį ir vėlyvąjį antikos Egiptą); mums liko tik įrašai kietuose, ilgai išliekančiuose akmenyse
ir bronzinėse lentelėse. Jie turėtų būti autentiškiausi tarmių pažinimo šaltiniai. Bet ir įrašai ne
viską išduoda. Tai daugiausia miesto-valstybės oficialūs dokumentai, parašyti vietine kanceliarine kalba, kuri būna daugiau ar mažiau dirbtinė. Be to, ir įrašų kalbai darė įtaką visokie veiksniai: tai kaimyninio miesto kalba, tai įtakingesnio miesto kalba, tai vienokia ar kitokia literatūrinė kalba. Vis dėlto įrašai yra patikimiausias tarmių šaltinis.
Šiek tiek medžiagos duoda ir helenistinių bei vėlesnių laikų graikų gramatikai. Bet jų
raštų mažai išliko. Antikiniais gramatikais taip pat ne visada galima patikėti. Kartais jie nesuprasdavo tarmės gramatikos dėsnių ir senovės tarminį literatūrinį tekstą taisydavo pagal savo
nuomonę, kartais visai klaidingą. Antai papirusuose randame nemažai Lesbo poetų kūrinių
fragmentų. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie parašyti tikrai ajolietiškai. Bet įsižiūrėjęs pamatai
ajolizmų tose vietose, kur jų neturėtų būti. Antai νς junginiuose, išnykus ν, turėjo prieš einantis
balsis virsti dvibalsiu: τανσ > ταισ, πανςα > παῖςα ir t.t. Bet papirusų tekstuose dvibalsis figūruoja dažnai ten, kur jokio νς nebuvo, vadinasi, nebuvo pagrindo dvibalsiui atsirasti. Dalį tų dvibalsių galima aiškinti analogija, bet ta analogija naudojamasi kur reikia ir kur nereikia – net ten, kur
iš viso neįmanoma jos taikyti (pvz., formoje ῦποδεδρϐμαικεν). Todėl tenka padaryti išvadą, kad
helenistiniai gramatikai, grąžindami „sudarkytam“ tekstui jo pirmykštę ajolietišką išvaizdą, gerokai persistengė.

§ 4. Graikų raštas
Visi minėtieji istorinės gramatikos šaltiniai – literatūriniai, epigrafiniai ir kitokie – remiasi raštu. Praeitame amžiuje buvo manoma, kad graikų raštas atsirado palyginti vėlai. Homero poemose tik vieną kartą paminimas raštas (Il. 6, 168-169) kaip kažkas nepaprasto. 8 ar 9 a.
pr. Kr. graikai perėmė iš finikiečių alfabetą ir nuo tada prasidėjo graikų raštijos istorija.
Bet 19 amžiaus viduryje Kipro saloje buvo rasti keisti rašmenys, kurie vėliau buvo iššifruoti. Pasirodė, kad tais rašmenimis rašė salos graikai. Atkasus Kretos-Mikėnų kultūros paminklus, rasta daugybė molinių lentelių, įrašytų į Kipro rašmenis panašiais ženklais. 1952 m. anglas
Ventris juos iššifravo – tai buvo mikėniečių rašmenys. Tada paaiškėjo, kad graikai buvo raštingi
bent Kretos-Mikėnų kultūros pabaigoje, t.y. 13–12 a. pr. Kr.
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I. Silabinis raštas (mikėniečių ir kipriečių)
a) Linijinis B
Kretos-Mikėnų kultūros laikais buvo dvejopas raštas – A (senesnysis) ir B (jaunesnysis).
Buvo rašoma ant nedegtų lentelių. Tokių lentelių daugiausia rasta Pile – 9000 ir Kretos Knose.
Kitose tos kultūros vietose aptikta tik vienas kitas užrašas molinėje lentelėje ir vienas kitas žodis, išrašytas ant vazų. Kadangi Pilo ir Knoso karalių rūmai buvo sudeginti, tai gaisro metu išrašytosios molinės lentelės virto degtomis plytomis ir taip išliko iki mūsų laikų. Galimas daiktas,
kad buvo rašoma ir ant kitokių medžiagų (odos, papiruso), bet dėl drėgno klimato visa tai žuvo.
Tas raštas blogai pritaikytas graikų kalbai. Matyt, Mikėnų kultūros laikų graikai perėmė
iš kretiečių raštą ir jį šiaip taip pritaikė savo kalbai. Todėl šis raštas neskiria skardžiųjų, dusliųjų
priebalsių ir aspiratų, pvz. ženklas, kurį tyrinėtojai transkribuoja lotyniška raide p, gali reikšti π,
β ar φ. Matyt, kretiečių kalboje šie trys garsai nebuvo skiriami, todėl nebuvo sugalvota jiems
atskirų raidžių. Graikai, perėmę tą raštą, taip pat nepapildė naujomis raidėmis. Išimtį sudaro tik
d-, kuriai skiriamas specialus rašmuo, skirtingas nuo t (reiškiančio kartu ir th). Rašmenų yra 90,
nes kiekvienas priebalsiui skirtas rašmuo kartu reiškia ir po to priebalsio einantį balsį, pvz. da,
ro, pa, te, to, ti ir pan. Taigi, rašmuo reiškia ne atskirą garsą, o ištisą skiemenį. Balsiai (a, e, i, o, u)
turi atskirus rašmenis. Dvibalsiai kartais yra žymimi dviem rašmenimis, pvz. žodyje Εῦμόδει: eu-me-de-i, o kartais rašomas tik pirmasis balsis: di-ve (Διϝει dat. sg. nuo Ζεϑσ). Todėl žodis
κτούνα (nuosavybė) rašomas arba ko-to-na, arba ko-to-i-na. Pasitaiko rašmenų, reiškiančių du
priebalsius ir balsį, pvz. pte, nwa. Dvibalsio pirmuoju balsiu tenkinamasi ypač žodžio gale ir
prieš priebalsius: po-me (=ποιμόν), e-ke (=ἔχει), tu-ka-te-re (=θυγατϋρει dat. sg.). Tas pats rašmuo naudojamas r ir l garsams: do-e-ro (=δοελοσ > δοῦλοσ), pu-ro (=Πϑλοσ), e-re-u-te-ro
(=ἐλεϑθεροσ), pte-re-wa (=πτελϋϝᾱ „vinkšna“). Labiovelarams skiriamas specialus rašmuo,
transkribuojamas q (=qu, gu, guh): qe-to-ro-po-pi (=qetropopphi < -ποδφι „su keturkojais gyvuliais“; aišku, kad geminatos taip pat žymimos paprastu priebalsiu). Kadangi priebalsinis rašmuo
žymi kartu ir po jo einantį balsį, tai priebalsių grupės rašomos, lyg susidėtų iš kelių skiemenų:
skaitytojas turi žinoti, kurių balsių tame žodyje nereikia tarti, pvz.: πϐτνια rašoma po-ti-ni-ja
(skaitytojas turi suprasti, kad ti skiemenyje nereikia tarti i). Blogiau būna, kai priebalsių grupė
prasideda sonantais r, l, m, n arba s: sonantai ir s visai nežymimi (jie nerašomi ir žodžio gale).
Todėl pe-ma galima tarti ςπϋρμα, ka-ke-u – χαλκεϑσ „bronzos dirbinių kalvis“, pa-ta – πϊντεσ,
wa-tu - ἄςτυ, pa-i-to – Υαῖςτοσ, ko-no-so – Κνωςςϐσ, e-re-pa-te-jo – ἐλεφϊντειοσ, po-ti-pi –
πϐρτιφι „su telyčia“, to-pe-zo – τορπϋζω „du stalai“. Dėl sonantų užrašymo kyla daug neaiškumų,
kaip skaityti tą ar kitą žodį, pvz. pa-te galima skaityti πϊντεσ, πατόρ, βϊντεσ, φϊντεσ, βατόρ,
πανθόρ, παντεῖ ir dar kitaip. Ypač sunkumų sudaro nerašymas galūninių s ir n, nes, pvz. -o galū-
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nę galima skaityti -os, -on, -or, -ois, -ōn ir -ons. Jei dar pridėsime, kad ir spiritus asper nerašomas
(o-te = ὅτε), tai suprasime, kaip sunku skaityti mikėniečių tekstus. Tačiau vieną dalyką reikia
vertinti teigiamai (tuo atžvilgiu mikėniečiai pralenkė vėlesniuosius alfabetu besinaudojančius
graikus), būtent, kad jų rašte brūkšniu arba tašku skiriamas žodis nuo žodžio.
Dėl tokio netobulo rašto mes negalime žinoti, kaip mikėniečiai kirčiavo žodžius, kur buvo ilgi balsiai, kur trumpi, nes tas pats rašmuo gali reikšti ir ilgą, ir trumpą balsį (ir net dvibalsio
pirmąją dalį), nežinom, ar iš tikrųjų jie neskyrė r ir l ir t. t. Tyrinėtojų tarpe kilo nesutarimas, ar
pvz. r, l prieš priebalsius buvo tariamas, ar ne (dauguma mano, kad buvo tariamas, nes vėlesnieji
graikai tuos garsus tarė, kiti – kad ne). Panašiai ir su galūniniu (ir prieš priebalsį stovinčiu) s:
veik visose ide. kalbose s nyko (vietomis visai išnyko). Taip buvo ir graikų kalboje. Todėl galimas daiktas, kad mikėniečiai netarė s, todėl ir nerašė. (Bet galėjo tarti, o nerašyti).
Neaišku, kodėl mikėniečiai naudojosi dar ir ideogramomis (daikto, apie kurį rašoma,
piešiniu). Ideogramos buvo naudojamos ir kitų šalių raštuose, pvz. Mesopotamijoje, hetitų rašte
ir kitur. Bet ten jų turinys nekartojamas raštu, t.y. ideograma atstoja tam tikrą kiekį rašmenų.
Čia ideograma yra tik priedas, tarsi orientyras, rodąs, apie ką bus rašoma. (Įdomią hipotezę pasiūlė J. Tronskis: ideogramos skirtos beraščiui karaliui, kad jis, net ir nemokėdamas skaityti, iš
piešinio matytų, apie ką kalbama. Tam tikslui rašomi ir skaičių, saikų, matų ženklai, santrumpos
ir pan.)

b) Kipro skiemeninis raštas
Kipriečių graikų raštas yra panašus į mikėniečių, o rašto paminklai išliko iš 7 iki 2 a. pr.
Kr. Ir jie rašyti molinėse lentelėse, bet pasitaiko ir didelių bronzinių lentų; šiek tiek įrašų randama ant kipriečių pinigų ir vazų.
Kipriečių silabaro pagrindai tokie pat, kaip ir mikėniečių rašto: rašmuo žymi arba balsį,
arba priebalsį, su kuriuo nors balsiu; dvibalsiai reiškiami dviem balsiniais rašmenimis, pvz.
ἰντϑχαι rašome i-tu-ka-i. Priebalsių junginiai reiškiami kiekvienam priebalsiui atskiru rašmenimi (su netariamu balsiu), pvz. ἄριςτοσ rašoma a-ri-si-to-se. Nerašomi nosiniai garsai, jei jie stovi
prieš kitą priebalsį, pvz. ἀνδρο- rašoma a-to-ro; nedaromas skirtumas tarp tenuis, media ir aspirata.
Vis dėlto, palyginus su mikėniečių raštu, yra padarytas didelis žingsnis į priekį. Antai r ir
l turi atskirus rašmenis; r prieš priebalsius visur rašomas, pvz. ἀργϑρων rašoma a-ra-ku-ro-ne
(tuo tarpu mikėniečių rašyba a-ku-ro). Galūniniai s ir n visur rašomi: ἄριςτοσ = a-ri-si-to-se,
λαμπϊδων = la-pa-to-ne. Ideogramų visai nėra. Vadinasi, kipriečių silabaras, būdamas geriau
pritaikytas graikų kalbai, galėjo išlikti ilgam laikui ir iš pradžių net konkuruoti su iš finikiečių
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pasiskolintu alfabetu (randama įrašų, kur vartojamas ir silabaras, ir čia pat perrašytas alfabetu
tekstas).
Nors kipriečių rašmenų forma labai panaši į mikėniečių, bet tik keliolika rašmenų abejur
reiškia tuos pačius garsus. Matyt, kipriečiai graikai pasiskolino iš kretiečių ne tą patį šriftą, nes
Kipre randama ir kretietiškų įrašų, kurių rašmenys skiriasi nuo Kretos rašmenų. Be to, mikėniečiai rašė iš kairės į dešinę, o kipriečiai – iš dešinės į kairę.
Abu graikų silabarai neturėjo ateities: mikėniečių silabaras žuvo kartu su Mikėnų kultūra, o kipriečių gyveno iki helenistinių laikų ir pagaliau išnyko, nes negalėjo išlaikyti konkurencijos su daug tobulesniu alfabetu.

II. Graikų alfabetas
Jį graikai pasiskolino iš finikiečių. Tuo niekas neabejoja. Juk patys graikai viešai prisipažindavo perėmę raštą iš finikiečių – 5 a. pr. Kr. raidės buvo vadinamos φοινικόια, t.y. finikietiškomis. Seniausio mums prieinamo graikų alfabeto raidės labai primena finikiečių raides, dažnai
graikų raidės skiriasi nuo finikietiškųjų tik padėtimi. Antai finikiečių alph, palyginus su graikų
ἄλφα, yra tarsi perguldyta ant šono alfa, o graikų delta visai nesiskiria nuo finikiečių delt. Raidžių eilė yra lygiai tokia, kaip finikiečių ir kitų semitų alfabetuose. Graikų raidžių pavadinimai iš
graikų kalbos neišaiškinami: užtat jie labai panašūs į semitų raidžių pavadinimus, t.y. jie semitiški, perimti į graikų kalbą ir šiek tiek pritaikyti graikų kalbos fonetikai. Taip semitiškoji alph
virto graikiškąja ἄλφα, bēt – βῆτα (išlaikytas semitinis ē ilgumas), gaml – γϊμμα, delt – δϋλτα, hē
virto εἶ (=ė), hēt virto ἦτα, waw virto ϝαῦ, zai arba zain virto ζῆτα (analogiškai pagal ἦτα), tēt
virto θῆτα, jōd – ἰῶτα, kaph – κϊππα, lamd – λϊμβδα (bet senesnė forma buvo λϊβδα), mēm virto μῦ (=mū, iš pradžių buvo μῶ), virto nū (=νῦ), samk – ςύγμα (bet žodis ςύγμα yra graikiškas,
padarytas iš veiksmažodžio ςύζω „šnypšti“), iš ἁin atsirado ŏ (buvo vadinamas ō = οῩ), qōph virto κϐππα, rēš (ir rōš) virto ῥῶ, taw – ταῦ. Prie semitiškųjų graikai pridėjo po alfą ir pasidarė žodžiai, kurie neprieštaravo graikų k. fonetikai, o kartu visiškai perteikė semitiškus raidžių pavadinimus.
Kada graikai pasiskolino iš finikiečių alfabetą, sunku nustatyti. Seniausi graikų alfabetiniai įrašai likę iš 8 a. pr. Kr. antrosios pusės. Bet aišku, kad mums išliko ne patys pirmutiniai alfabetu rašyti paminklai. Jau 8 a. šis alfabetas pateko į Italiją, vadinasi, graikams turėjo būti jau
anksčiau žinomas. Todėl galimas daiktas, kad 9, o gal net 10 a. pr. Kr. graikai įsivedė alfabetą.
Semitų alfabetuose buvo tik priebalsiai. Todėl balsių rašmenis teko sukurti. Graikai pasinaudojo kai kuriomis semitų alfabeto raidėmis. Antai semitų jōd buvo priebalsis, o graikų kalboje šis priebalsis jau buvo išnykęs (ar benykstąs). Todėl jie jōd pradėjo taikyti balsiui i reikšti.
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Panašiu būdu semitišką priebalsio hē ženklą jie ėmė naudoti balsiui e reikšti – taip atsirado ε. Iš
ἁin atsirado o (iš pradžių nebuvo skiriamas rašte balsiu ilgumas, tad ε reiske e, o = o), iš alph
pasidarė balsį a, o iš wāw – υ (ir priebalsį ϝ).
Nežinome, kurie graikai pirmieji perėmė finikiečių alfabetą ir sugalvojo raides balsiams
žymėti. Iš pradžių kiekvienas graikų miestas turėjo savo alfabetą ir jį savaip palaipsniui tobulino. Juo vėlesnis alfabetas, tuo yra tobulesnis. Todėl spėjame, kad ten, kur istoriniais laikais randamas primityviausias alfabetas, jis bus ir sukurtas. Tokį primityviausią alfabetą randame Kretos, Tėros ir Melo salose. Šis alfabetas baigiasi raide Τ; jis neturi specialių rašmenų aspiratoms
žymėti (aspiratos čia arba visiškai nežymimos, taigi π = φ, κ = χ, tik θ buvo iš finikiečių paimtas
tēt rašmuo, arba rašoma ΠH). Be to, raidė H (= finikiečių hēth) šiuose primityviuose alfabetuose
vartojama dvejopai: vienur ji reiškia h, o kitur – balsį e.
Primityviuose graikų alfabetuose nebuvo raidžių ξ ir ψ – jas atstojo κς ir πς. Tik vėliau
buvo sugalvotos φ, χ, ψ ir ξ raidės, pagaliau ir omega. Iš pradžių alfabetuose buvo didelis įvairumas. Ilgainiui skirtumai pradėjo niveliuotis, vieni alfabetai pasidarė populiarūs, o kiti liko vieno ar keleto miestų alfabetais, ir pagaliau turėjo užleisti savo vietą populiariesiems alfabetams.
Be primityviųjų alfabetų, susiformavo dvi pagrindinės grupės kitų alfabetų – rytų ir vakarų graikų alfabetai. Rytų graikų arba joniečių alfabete kh garsas žymimas raide Φ, ps, ks vieni rašė Ξ ir
Χ, o kiti – Υ ir Φ. Šio alfabeto (žinoma, su visokiais vietiniais atskirų raidžių variantais) laikėsi
M. Azijos ir Egėjo salų joniečiai su savo kolonijomis P. Italijoje ir Sicilijoje, Atėnai, Aigina ir Š.
Rytų Peloponeso miestai (Argas, Korintas, Megara). Vakarų graikų alfabete Φ raidė reiškė ks, o Χ
– kh, tuo tarpu ps buvo rašomas Υ. Šiuo alfabetu naudojosi dauguma peloponesiečių (Lakonija,
Arkadija, Elidė), Bojotija, Euboja, Fokidė, Tesalija, Lokridė ir nejoniečių kolonijos p. Italijoje bei
Sicilijoje. Šis alfabetas (per etruskus?) pateko į Romą, taigi lotynų alfabetas yra kilęs iš vakarų
graikų alfabeto.
Rytų graikuose labiausiai išpopuliarėjo joniečių alfabeto miletietiškasis variantas, ypač 5
a. antrojoje pusėje. Jo įtaka jaučiama ir Atėnuose. Mat jis buvo tobulesnis už atėnietiškąjį variantą, kuris nežymėjo balsių ilgumo ir šiaip buvo ne toks praktiškas. Todėl atėniečiai, po visų Peloponeso karo nelaimių vėl atstatę demokratinę santvarką, Eukleido archontavimo metais (403 m.
pr. Kr.) oficialiai įsivedė miletietiškąjį alfabetą. Netrukus Atėnų pavyzdžiu ėmė sekti ir kiti graikų miestai. Bojotijoje jau apie 370 m. pr. Kr. buvo įvestas šis alfabetas. Palaipsniui, plintant bendrinei kalbai (κοινό), ir miletiečių alfabetas plito, išstumdamas vietinius alfabetus.
Nuo to laiko didesnių pasikeitimų graikų alfabete jau neįvyko. Tačiau atsirado vienas kitas rašmenų patobulinimas. Pvz. mūsų eros pradžioje iš H, joniečių alfabete reiškiančio ē, buvo
suformuotas rašmuo ├ , žymįs h. (Iš jo Viduramžių pradžioje atsirado spiritus asper – o iš ┤ susi-
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formavo spiritus lenis). Mat kai kuriose graikų tarmėse tebebuvo išlikęs h, o miletiečių alfabete
šiam garsui nebuvo raidės – senovinis H buvo virtęs ē garsu. Todėl, perėmę joniečių alfabetą, kai
kurie h tebetariantieji graikų miestai turėjo išgalvoti raidę garsui h žymėti. Jie pasielgė praktiškai: perskėlė H pusiau ir gavo naują raidę.
Iš pradžių graikai alfabetinius tekstus rašė iš dešinės į kairę, vėliau – βουςτροφηδϐν, t.y.
iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, vėl iš dešinės į kairę ir t.t. Pagaliau įsigalėjo rašymas iš kairės
į dešinę.
Iš pradžių raidės buvo stačios, kampuotos. Vėliau, kai įsigalėjo papirusas, pradėta raides
apvalinti, bet tik antikos pabaigoje galutinai įsigalėjo apvaliosios raidės. Per visą antiką žodis
nuo kito žodžio nebuvo skiriamas nei paliktu tarpeliu, nei kokiu kitu ženklu. Apie 9 amžių po Kr.
atsirado mažosios raidės; tada pradėti žodžiai kirčiuoti – ši praktika (ir tų laikų alfabeto forma)
išliko iki mūsų laikų.
Šiais laikais vartojami kai kurie graikų alfabeto raidžių pavadinimai atsirado tik Bizantijos kultūros laikais. Antai ξῖ, πῖ, φῖ, χῖ, ψῖ antikoje buvo rašomi ξεῖ, πεῖ, φεῖ, χεῖ, ψεῖ (iš pradžių ει
buvo tariamas ē), λϊμβδα dažniau buvo vadinama λϊβδα, Ψ vadinosi ὦ, o – οῩ (=ō), Ε – ει (=ē), Τ
= Ῡ, ὂ μικρϐν ir ὦ μϋγα atsirado Bizantijos laikais. Tada kilo ir gana keistas ἒ ψιλϐν ir Ῡ ψιλϐν
pavadinimas. Mat Bizantijos laikais dvibalsis αι buvo virtęs ε ir niekuo nesiskyrė nuo ε, οι buvo
virtęs υ, vadinasi, αι ir ε buvo tariami kaip ε, o οι ir υ – kaip ü. Todėl žmonės nežinojo, kuriame
žodyje rašyti αι, kuriame ε, kur οι, o kur υ. Gramatikai, aptardami žodžius, pažymėdavo, jog tas
ar kitas žodis yra rašomas tik su ε arba tik su υ, pvz. žodis καινϐσ „naujas“ esąs rašomas διὰ τῆσ
αι διφθϐγγου (su αι dvibalsiu), o κενϐσ – διὰ τοῦ ἒ ψιλοῦ (tik su ε), δοῖδυξ „grūstuvas“ antrajame
skiemenyje rašomas διὰ τοῦ ῦ ψιλοῦ, ο προῖξ – διὰ τῆσ οι διφθϐγγου. Iš to ir atsirado raidžių
pavadinimai ἒ ψιλϐν ir Ῡ ψιλϐν.

FONETIKA
§ 5. Graikų kalbos žodžiai
Graikų kalba – sintetinė: gramatines funkcijas dažniausiai atlieka prie žodžio galo dedamos galūnės, tarp žodžio kamieno ir galūnės įspraudžiamos įvairios priesagos ir žodžio pradžioje prisegami priešdėliai, pvz. augmentas, reduplikacija, prielinksniai. Taigi žodžiai pasidaro ilgi –
net 6 – 7 skiemenų, pvz. ςυμ-πε-ρι-ληφ-θό-ςον-ται.
Priešistoriniais graikų k. laikais prielinksniai dar nebuvo susilieję su tais žodžiais, kuriuos jie apibrėžia – tai buvo savarankiški žodeliai, tik vėliau virtę vadinamaisiais prielinksniais.
Tų laikų liekanų randame Homero epe. Pvz. Od. 1, 8–9 eil. οἱ κατὰ βοῦσ Ὑπερύονοσ Ἡελύοιο /
ἤςθιον vietoje κατ-ήςθιον. Senovės graikų gramatikai tokį prielinksnio atskyrimą nuo veiksma-
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žodžio pavadino žodžiu τμῆςισ, t. y. perpjovimu – jų laikais prielinksnis taip buvo suaugęs su
veiksmažodžiu į vieną žodį, jog prielinksnio atskyrimas nuo veiksmažodžio jiems atrodė
savavališkas natūralaus žodžio perskėlimas į dvi dalis. Atrodo, kad ir augmentas iš pradžių buvo
savarankiškas žodis. Taigi iš pradžių graikų k. žodžiai turėjo būti lyg ir trumpesni. Bet, jei
atsižvelgsime į tai, kad įvairiose ide. kalbose veiksmažodžio formos tam tikrais atvejais buvo
nekirčiuojamos, t.y. enklitiškos ir prisišliedavo prie prieš stovinčio žodžio, sudarydamos iš tų
dviejų žodžių vieną, tai turėsime daryti išvadą, kad graikų k. žodžiai iš pradžių ne tik buvo
trumpesni, bet tam tikrais atvejais žymiai ilgesni, negu istoriniais laikais.
Enklitinių veiksmažodžių formų išliko šiek tiek ir istoriniais laikais, pvz. εἰμί ir φημί
esamieji indikatyvo laikai, bet šie enklitikai jau buvo jaučiami kaip atskiri žodžiai, nors ir neturį
savarankiško kirčio.
Graikų k. žodžiai galėjo prasidėti balsiu, priebalsiu, bet dviem ir trimis priebalsiais (pvz.
κτϊομαι, ςτρϋφω), bet baigtis galėjo tik arba balsiu, arba ν, ρ, σ. Visi kiti galūniniai priebalsiai,
paveldėti iš prokalbės laikų arba nukrito, arba prisiėmė s. Todėl išliko pvz. κϐλαξ, γϑψ, ακτισ <
*ακτύνσ, λϐγοσ, ῥότωρ, χϊρισ, bet nukrito formose παῖ < *παῖδ, ςῶμα < *-ματ, ἔφερε < *-ετ ir t.t.
Žodeliuose ἐκ ir οῦκ išliko priebalsis tik todėl, kad šie žodeliai buvo proklitikai, taip glaudžiai
susiję su po jų sekančiais žodžiais, jog atrodė esą to žodžio dalimi, taigi κ atrodė esąs ne žodžio
gale.
Priebalsis ρ buvo tvirtas nuo prokalbės laikų iki vėlyvųjų laikų; tuo tarpu ς buvo nykstantis garsas, bet žodžio gale jam buvo sutrukdyta išnykti, nes būtų pasidariusios neaiškios kai
kurios gramatinės formos. Mat ir μ buvo – bent žodžio gale – nykstantis priebalsis. (Tai rodo
lotynų kalba, iš dalies sen. indų ir kt.) Benykdamas galūninis μ virto neaiškiu nosiniu garsu, kurį
atstatant atsirado n. Kad graikų k. buvo galūninis -μ, rodo įvardis εἷσ ir 1 asmens galūnė -μι (žr.
§55). Tas -m > -n procesas pasikartojo naujaisiais laikais prancūzų kalboje, kur forma rem virto
rien (tiesa, tebetariamu kaip nosinis balsis).
Nukritus galūniniams priebalsiams, daug žodžių baigėsi balsiu. Kai sekantis žodis prasidėdavo balsiu, nuo prieš einančio žodžio buvo numetamas balsis – tai vadinamoji ἀποκοπό, pvz.
ἐπὶ αῦτῷ virto ἐπ’ αῦτῷ, ἐπὶ ἐμού – ἐπ’ ἐμού, arba žodžio galo balsis susiliedavo su sekančio žodžio pradžios balsiu – tai κρᾶςισ, pvz. ἐγὼ οἶμαι virto ἐγᾦμαι.

§ 6. Skiemenys
Graikų kalbos žodžiai skirstomi į skiemenis. Skiemens pagrindą sudaro balsis arba dvibalsis. Todėl skiemuo gali susidėti tik iš balsio ar dvibalsio, pvz. ἀ-εύ (abu šio žodžio skiemenys
neturi priebalsių). Priešistoriniais laikais skiemenį galėjo sudaryti dar ir vadinamieji sklandieji
priebalsiai ρ, λ, μ, ν. Bet jau mikeniecių tarmeje sonantiniai sklandieji (zymimi ρ, λ, μ, ν) buvo
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isnykę, t.y. virtę paprastais balsiais (μ > α, ν > α), arba balsiais su atitinkamu sklandžiuoju priebalsiu (ρ > ορ, ρο, αρ, ρα, λ > ολ, λο, αλ, λα, μ > αμ, ν > αν).
Todėl istoriniais laikais skiemens pagrindą sudaro balsiai ir dvibalsiai. Skiemuo gali turėti priebalsį ar net kelis priebalsius. Priebalsis (ar priebalsiai) gali būti skiemens pradžioje, pvz.
καύ, πρϐ, κτῆμα, ςτρϋφω, arba pabaigoje, pvz. ὅσ, ἔαρ, θρύξ. Skiemuo, kuris baigiasi priebalsiu (ar
priebalsiais) vadinamas uždaru skiemeniu. Antikiniai gramatikai mokė, kad skiemuo gali prasidėti tik ta priebalsių grupe, kuria gali prasidėti graikų k. žodžiai. Taigi, jei žodžiai gali prasidėti
κτ- (κτῆμα), πτ- (πτϑω), ςτρ- (ςτρϋφω), μν- (μνᾶςθαι) ir pan., tai ir žodžio viduryje minėti priebalsių junginiai turi priklausyti sekančiam skiemeniui, todėl ἔςτροφα šitaip skirstomas į skiemenis: ἔ-ςτρο-φα, κϋκτημαι – κϋ-κτη-μαι, μϋμνημαι – μϋ-μνη-μαι, λε-πτϐσ ir pan. Bet ὅρκυσ – ὅρκυσ, nes žodis negali prasidėti ρκ.
Tokiam skiemenų skirstymui prieštarauja graikų metrika. Antai žodžio λεπτϐσ pirmasis
skiemuo metrikoje yra traktuojamas kaip ilgas skiemuo, vadinasi, jis turėjo būti uždaras, skiemenų riba ėjo priebalsių junginio viduriu: λεπ-τϐσ. Tiesa, Kuryłowiczius paskelbė hipotezę, pagal kurią skiemenų riba buvo pirmojo iš tų dviejų priebalsių, t.y. π, viduryje. Vadinasi, žodis
λεπτϐσ turėjo būti tariamas su geminuotu π: λεπ-πτϐσ. Ši hipotezė gerai paaiškina, kodėl žodžio
λεπτϐσ pirmasis skiemuo metrikoje buvo laikomas ilgu skiemeniu. Bet klausimas, kiek ši hipotezė atitinka realią padėtį. Jei pirmasis iš dviejų priebalsių būtų buvęs geminata, tai kodėl graikų
rašto paminkle nieko panašaus niekur nerandama? Bet, atmetę Kuryłowicziaus hipotezę, nesuprasime, kodėl graikų gramatikai anksčiau minėtąsias priebalsių grupes priskirdavo sekančiam
skiemeniui, o tai prieštarauja metrikos dėsniams. Todėl kai kas (pvz. Tronskis) mano, kad gramatikų taisyklės galiojo tik senais laikais, o vėliau jos netiko, nors gramatikai tebekartojo šiuos
pasenusius fonetikos dėsnius.

§ 7. Skiemenų susiliejimas
Kai žodžio viduryje išnyko ς ir j, atsirado du balsiai greta vienas kito, pvz. *γϋνεςοσ >
γϋνεοσ, *τρϋϳεσ > τρϋεσ. Ilgainiui tiedu balsiai susiliejo į vieną ilgą balsį: γϋνεοσ > γϋνουσ, τρϋεσ >
τρεῖσ. Tai vadinamoji kontrakcija. Bet tais atvejais, kai balsiai buvo labai skirtingi, kontrakcija
arba neįvyko, arba perėjo tarpinį laipsnį, pvz. *ϝιςοσ > ἰϐσ (ι-ο išliko nesusitraukę į vieną balsį),
Ἀτρεύδεω > Ἀτρεύδjω (čia iš pradžių susitraukimo nebuvo, įvyko vadinamoji ςυνύζηςισ, t.y. du
skirtingo ištarimo balsiai buvo tariami vienu skiemeniu – spėjama, kad tuo atveju ε turėjo virsti
kažkuo panašiu į jotą, nes kitaip būtų nebuvę galima εω ištarti vienu skiemeniu; vėliau įvyko
kontrakcija εω > ω. Bet metrikoje pasitaiko sinidzėsių ir kitais atvejais, pvz. ἐᾷ kai kuriose epo
vietose tariamas vienu skiemeniu. Mes nežinome, kaip tokiu atveju buvo elgiamasi šnekamojoje
kalboje – ar buvo tariama vienu skiemeniu, ar dviem.
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§ 8. Graikų kalbos kirčiavimas
Kiekvienas graikų k. žodis turi kirtį. Kirčiuojamas tik vienas žodžio skiemuo (tik kartais,
enklitiko kirčiui perėjus į prieš einančio žodžio paskutinį skiemenį, žodis įgauna papildomą –
antrą kirtį). Kirtis būna arba dinaminis, arba muzikalus, atsižvelgiant į tai, kuris elementas būna
vyraujantis.
Istorinis graikų kalbos kirtis buvo muzikalus, t.y. kirčiuotasis skiemuo skyrėsi nuo nekirčiuotųjų ne tiek stiprumu, kiek tono aukštumu – patys graikai nustatė, kad kirčiuotasis skiemuo
tariamas kvinta (διὰ πϋντε) aukščiau už nekirčiuotąjį. Muzikalųjį kirtį turėjo senovės indų kalba
ir dauguma kitų ide. kalbų. Ilgainiui muzikalųjį kirtį pakeitė dinaminis kirtis – tuo atveju kirčiuotasis skiemuo skiriasi nuo nekirčiuotųjų ne tono aukštumu, o stiprumu. Tonas ir dinaminiame
kirtyje gali būti aukštesnis, bet svarbesnis dalykas yra intensyvumas, balso stiprumas. Muzikaliojo kirčio virtimas dinaminiu pastebimas visose ide. kalbose: indų, graikų, germanų, slavų, baltų (šiandien lietuvių kalbos kirtis jau beveik dinaminis) ir kt.
Priešistoriniais ide. kalbų laikais kirtis buvo laisvas, t.y. galėjo būti įvairiuose žodžio
skiemenyse. Tai rodo vedų, sen. germanų ir iš dalies graikų istorinių laikų kirčio vieta. Pvz., galūninį kirtį πατόρ randame Vedose – pita, gotų fadar < *faþér, pirmojo skiemens kirtį vedų
bhrata (brolis), gotų broþar < *bróþar, gr. φρατηρ (fratrijos narys), galūninį – gr. ποιμόν, liet. k.
piemuõ, pirmojo skiemens gr. γϋνοσ, vedų jánas, gr. μϋθυ, vedų mádhu (medus) ir t.t. Tokį patį
kirčio vietos keitimąsi matome vedų pat, padós, padí (koja) ir graikų ποῦσ, ποδϐσ, ποδύ. Bet istoriniais laikais graikų k. kirtis jau nėra laisvas: jis apsiriboja tik trimis paskutiniais žodžio skiemenimis – paskutiniu, priešpaskutiniu ir trečiuoju nuo galo (trečiasis skiemuo gali turėti kirtį tik
tuo atveju, kai paskutinis skiemuo būna trumpas). Šis trijų skiemenų dėsnis pakeitė pirmykštį
laisvą kirčiavimą.
Kaip žinome, istorinio graikų k. kirčio taisyklės yra tokios: trumpieji skiemenys turi tik
vieną kirčio rūšį – akūtą, kuris paskutiniame skiemenyje paverčiamas vadinamuoju graviu (rašyboje kairiniu kirčiu, o akūtas – dešininis). Graikų gramatikai nekalba apie priegaides trumpuose skiemenyse – matyt, jų ir nebuvo. Kitaip su ilgaisiais. Graikų muzikai nustatė, kad ilgajam balsiui (arba dvibalsiui, arba apskritai ilgam skiemeniui) ištarti reikia dvigubai daugiau laiko, negu
trumpam balsiui arba skiemeniui. Jeigu trumpojo balsio ar skiemens ištarimo laikas vėliau buvo
pavadintas mora, tai ilgajam balsiui (dvibalsiui ar skiemeniui) ištarti reikėjo dviejų morų. Iš tų
dviejų ilgojo balsio morų buvo kirčiuojama tik arba pirmoji – tai bus cirkumflekso kirtis, (pvz.
δῆμοσ = δϋεμοσ), arba antroji – tai turėsime akūtą (pvz. δόμου = δεϋμου). Vadinasi, istorinių laikų graikų cirkumfleksas atitinka maždaug lietuvių kalbos tvirtapradę priegaidę, o akūtas – tęsiamąją (tvirtagalę) priegaidę. Akūtas galėjo būti dedamas ir ant trumpų ir ilgų skiemenų. Jį
randame ir paskutiniame skiemenyje (pvz. καλϐσ), jei po to trumpo skiemens neina kitas žodis,
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neatskirtas nuo šio skiriamuoju ženklu, nes tuo atveju akūtas virsta graviu, pvz. καλὸσ παῖσ) ir
priešpaskutiniame (pvz. λϐγοσ) bei trečiajame skiemenyje nuo galo (bet tik tada, kai paskutinis
skiemuo yra trumpas, pvz. ἄνθρωποσ). Cirkumfleksas gali būti tik paskutiniame ir priešpaskutiniame skiemenyse – priešpaskutiniame tik tuo atveju, kai paskutinis skiemuo yra trumpas:
ςοφῶσ, δῶρον. Jei paskutinis skiemuo pailgėja, cirkumfleksas pakeičiamas akūtu: δῶρον, bet
δώρου. Kai akūtas būna trečiame skiemenyje iš galo, tai, pailgėjus paskutiniam skiemeniui, akūtą iš trečio skiemens reikia perkelti į priešpaskutinį skiemenį (ἄνθρωποσ, bet ἀνθρώπου).
Veikiant šiems dėsniams, atsirado daug naujų cirkumfleksų. Antai ἑςτώσ (nuo ἵςταμαι)
turi akūtą, nes atsirado iš ἑςταώσ (susitraukiant dviems skiemenims, kirtis priklauso nuo to,
kuris skiemuo turėjo kirtį: jei pirmasis, tai bus cirkumfleksas, pvz. ἱςτϊᾱςι > ἱςτᾶςι, jei antrasis
– bus akūtas: ἑςταώσ > ἑςτώσ), bet kilmininke bus cirkumfleksas, kadangi paskutinis skiemuo
trumpas, o priešpaskutinis – ilgas: ἑςτῶτοσ. Ypač daug naujų cirkumfleksų davė balsių sutraukimas – pirmiausia veiksmažodžiuose: τιμϊω > τιμῶ, φιλϋω > φιλῶ ir t.t. Gana daug vienskiemenių žodžių gavo cirkumfleksą: vieni dėl balsių susitraukimo, pvz. φῶσ < φϊοσ, οἶσ < ὄισ, νοῦσ
< νϐοσ, τρεῖσ < τρϋεσ, kiti – šiaip: οῩσ (ausis), γλαῦξ, Ζεῦ, βοῦσ, ναῦσ, εἷσ, πᾶσ, πῦρ, μῦσ. Žinoma,
ne visi vienskiemeniai gavo cirkumfleksą, yra daug ir akūtų: αἴξ, θεύσ, δοϑσ, χεύρ, χθών ir daug
kitų.
Kodėl vienuose vienskiemeniuose žodžiuose būna akūtas, o kituose – cirkumfleksas,
sunku paaiškinti. Doriečiai (kiek mes apie juos žinome, o apie jų kirčiavimą labai mažai žinome)
vienskiemenius žodžius akūtuoja: γλαϑξ, ςοφώσ ir t.t. Todėl buvo sukurta teorija, kad joniečiai
ir atėniečiai paskutiniame skiemenyje kirtį nukėlė iš paskutinės moros į priešpaskutinę:

> .

Taigi joniečių-atėniečių cirkumfleksus imta aiškinti tuo dėsniu, o likusius akūtus – analogija,
pvz. θεύσ pagal θϋντοσ, δοϑσ pagal δϐντοσ ir t.t. Vis dėlto ši teorija lieka neišaiškinusi daug vienskiemenių žodžių akūtų, pvz. τώ, μόν, χόν, χθών ir kt. Gal čia turėjo įtakos ilgųjų balsių kilmė iš
trumpųjų balsių susijungimo su vadinamaisiais laringalais? Kaip žinome, F. de Saussure’as paskelbė teoriją, kad ilgieji ide. kalbų balsiai kilo iš trumpų balsių ir kažkokių neaiškių garsų, šiandien vadinamų gerkliniais (laringaliniais), susijungimo. Hetitų kalbos duomenys patvirtino šią
teoriją, pvz. μᾶλον „obuolys“, hetitų mahli, kur h yra vėliau išnykęs laringalas. Tada pradėta viską aiškinti laringalais – buvo sugalvoti net keturi. Tai buvo piktnaudžiavimas. Bet vis dėlto laringalų teorija turi šiokią tokią raciją. Galimas daiktas, kad nuo buvusio laringalo iš dalies priklausė atsirandančio ilgojo balsio priegaidė – vienose graikų k. tarmėse ji reiškėsi vienaip, kitose
– kitaip.
Be to, graikų k. kirtį gerokai pakeitė trijų skiemenų dėsnis, kuris taip pat nevienodai pasireiškė atskirose tarmėse. Minėjome, kad doriečiai vienskiemenius žodžius akūtuodavo. Jie neatitraukdavo kirčio ir asmenuodami, pvz. sakydavo ἐλϋγον (vietoj ἔλεγον), ἐλϊβον (=ἔλαβον),
ἐςτϊςαν (=ἔςτηςαν), ἐλϑςαν (=ἔλυςαν), ἀγγϋλοι (=ἄγγελοι), ἀνθρώποι (=ἄνθρωποι),
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γεραιτϊτοι (=γεραύτατοι) ir t.t. Lesbo tarmėje, priešingai, kirtis atitraukiamas į trečią skiemenį
iš galo, pvz. ποταμϐσ – πϐταμοσ, θυμϐσ – θῦμοσ, ςοφϐσ – ςϐφοσ, Ἀτρεϑσ – Ἄτρευσ ir t.t. Tarmių
įvairybės rodo, kad įvedus trijų skiemenų dėsnį buvo visokių pasikeitimų, kurie mums šiandien
jau neapčiuopiami. Todėl neįmanoma paaiškinti, kodėl vienskiemeniuose žodžiuose vienur akūtas, o kitur cirkumfleksas.
Apskritai manoma, kad doriečių tarmė išlaikė daugiausia pirmykščių bruožų: bet juk ir
kitose tarmėse pasitaiko labai senoviškų formų. Kadangi mes kitas tarmes mažai pažįstame,
ypač nedaug žinome apie jų kirčiavimą, tai tenka susilaikyti nuo galutinio sprendimo ne vienu
klausimu. Antai joniečių-atėniečių tarmėse ᾱ-linksniuotės gen. ir dat. sing. keičiasi kirtis: θεϊ,
θεᾶσ, θεᾷ. Panašų reiškinį matome ir lietuvių k.: mergà, mergõs, mergai. Kalbininkai sugretino
šiuos du faktus ir nusprendė, kad tai bus priešistorinių laikų liekana ir pradėjo svarstyti, kuri
kalba – lietuvių ar graikų – atspindi pirmykštę padėtį. Mat abiejų šių kalbų priegaidės visai priešingos: lietuvių tvirtapradę atitinka graikų cirkumfleksas ir atvirkščiai: graikų akūtą atitinka
lietuvių tvirtagalė priegaidė. Vieni atiduodavo pirmenybę lietuvių kalbai, kiti – graikų. Šiandien
jau abejojama, ar čia gali būti koks nors genetinis ryšys tarp šių dviejų kalbų kirčio keitimosi.
Kai kurie žodžiai buvo nekirčiuojami – tai vadinamieji enklitikai ir proklitikai. Jie taip
glaudžiai susijungdavo su prieš stovinčiu arba sekančiu žodžiu, jog netekdavo savo kirčio. Antikos pabaigoje, kai buvo pradėti žymėti kirčiai, reikėjo nurodyti ir enklitikus, o kai Viduramžių
pradžioje galutinai buvo nustatytos kirčiavimo rašybos taisyklės, ir enklitikai gavo tam tikrus
nuostatus, kurių ir mes laikomės. Tos enklitikų taisyklės išdėstomos graikų kalbos vadovėliuose,
būtent, kad enklitikas perkelia savo kirtį į prieš einančio žodžio paskutinį skiemenį (ἀνόρ τισ,
λογϐσ τισ), jei to žodžio kirtis trečiame skiemenyje, tai, perkėlus į paskutinį skiemenį enklitiko
kirtį, tas žodis turės du kirčius: ἄνθρωπϐσ τισ. Jei prieš stovintis žodis turi cirkumfleksą paskutiniame skiemenyje, tai jame dingsta be pėdsakų enklitiko kirtis (καλοῦ τινοσ), o jei priešpaskutiniame, tai žodis gauna paskutiniame skiemenyje enklitiko kirtį: δῶρϐν τι. Tais visais atvejais
akūtas nevirsta graviu. Enklitikas išsaugoja savo kirtį tik tuo atveju, jei jis yra dviskiemenis ir jei
prieš einantis žodis turi akūtą priešpaskutiniame skiemenyje: λϐγοι τινϋσ. Nežinia, kiek šios taisyklės atspindi faktinę padėtį, buvusią tada, kai jos buvo nustatytos: dar mažiau iš jų sužinome
apie enklitikų kirčiavimą antikoje. Atrodo, kad bizantiečiai, nustatydami enklitikų taisykles, bent
iš dalies (o gal ir visai) turėjo galvoje savo laikų gyvąją kalbą. Juk ir šiandien (o šių dienų graikų
kalbos pagrindai padėti jau Bizantijos laikais) žodis, gavęs enklitiką, savo kirtį perkelia į paskutinį skiemenį, t.y. netenka savo kirčio.
Mums įprastas kiekvieno graikų k. žodžio kirčio žymėjimas, kaip minėjome, atsirado tik
8-9 amžiuje po Kr. Bet jo šaknys siekia Aleksandrijos gramatikų ir net šiek tiek ankstesnius laikus. Pirmiausia graikų kalbos kirčiu susidomėjo muzikai. Dėl to pagrindiniai kirčiavimo terminai
imti iš muzikos: προςῳδύᾱ – kirtis, tikriau sakant, priegaidė (nuo ᾠδό „daina, giesmė“), ὀξεῖα –
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akūtas, t.y. aukštas tonas (τϐνοσ), βαρεῖα – žemas tonas (gravis). Dėl to muzikas Aristoksenas
labai daug padarė kirčio mokslui. Kirčio, spirito ir diakritnius ženklus įvedė Aristofanas Bizantietis (195–180 m. pr. Kr. Aleksandrijos bibliotekos valdytojas). Bet tie ženklai buvo dedami tik
kai kuriose teksto vietose, t.y. juos vartojo tik mokslininkai; vėliau jie pradėti žymėti ir mokykliniuose vadovėliuose. Cirkumfleksas (graikiškai περιςπωμϋνη) atsirado sujungus akūtą su greta
stovinčiu graviu. Gravis buvo dedamas tik ant nekirčiuoto skiemens, stovinčio prieš kirčiuotąjį
skiemenį, pvz. κὰλοσ ὰνηρ (paskutinio skiemens akūtas visai nebuvo žymimas), ὲλθε ὰγκασ =
ἐλθὲ ἀγκϊσ, παραὶνῶ, κρὰτοσ (=κρατϐσ), κλεὶνοσ (=κλεινϐσ), κρατὲρωι (=κρατερῷ). Kartais graviu buvo aprūpinami visi prieš kirtį stovintieji skiemenys, pvz.: φὶλὴςὶςτϋφανον
(=φιληςιςτϋφανον), εὺφὲγγεσ (=εῦφεγγϋσ). Antrame amžiuje po Kr. Herodianas parašė didelį
veikalą apie kirčiavimą, kuriame susistemino visą tuolaikinį kirčio mokslą. Apie 300 metus po
Kr. keičiasi rašyba: ima krypti į dešinę pusę ir raidės, ir visi ženklai. Antai spiritas buvo dedamas
ant pirmojo dvibalsio sando, dabar nukeliavo į antrąjį sandą. (Panašiai daroma ir su kirčiu). Apie
400 metus po Kr. Teodosijus Aleksandrietis reformavo rašybą ir taip padėjo pagrindą bizantinei
rašybai, kurią mes paveldėjome. Dabar gravis iš vidurinio skiemens perėjo į paskutinį žodžio
skiemenį. Bizantiečiai priėmė šį gravio rašymą ir naujai nustatė visas kirčio taisykles. Pagaliau
8–9 amžiuje po Kr. buvo pradėtas žymėti kiekvieno žodžio kirtis.
Pirmaisiais amžiais po Kr. senoji graikų balsių kiekybės sistema išnyko: dingo skirtumas
tarp ilgųjų ir trumpųjų balsių – kirčiuotojo skiemens balsis pradėtas ilginti, o visų nekirčiuotų
skiemenų balsiai sutrumpėjo. Pirmas rašytinis tekstas, kuriame matome senosios sistemos nykimą, yra Babrijaus (gyvenusio apie 200 metus po Kr.) pasakėčios: jose daroma daug klaidų balsių kiekybės atžvilgiu – tai rodo, kad senoji sistema jau buvo negyva.

§ 8. Ide. prokalbės garsų sistema
Kadangi istorinę graikų k. fonetiką pradėsime nuo ide. prokalbės laikų, tai pirmiausia
pažiūrėsime, kaip atrodo toji priešistorinė ide. garsų sistema.
Balsiai buvo sesi: a, e, , o, u, ə, vadinamas šva indoeuropaeum (vokiečiai vadina šva indogermanicum). Šva buvo kažkoks nenustatytos kokybės balsis.
Dvibalsiai: ai, ei, oi ir əi, au, eu, ou, əu.
Priebalsiai:
Lūpiniai (labiales):

p (tenuis), b (media), bh (media aspirata)

Dantiniai (dentales): t

d

dh

Palatales:

k

g

gh

Velares:

k

g

gh

Labiovelares:

qu

gu

guh

Nosiniai:

m, n (prieš palatalinius n, prieš velarinius m)
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Liquidae (sklandieji): r, l
Sonantiniai nosiniai m, n ir liquidae r, l.
Spirantai s (prieš skardžiuosius priebalsius z) ir h; neaišku, ar buvo þ.
Pusbalsiai j ir v (tai balsiai i, u, einą priebalsių pareigas).
Dusliosios aspiratos (ph, th, kh), kurios randamos tik graikų ir indo-iraniečių kalbose,
neįeina į ide. prokalbės garsų sistemą, nes kitose ide. kalbose jų nebuvo. Pvz. ςχύζω ir skr. chid –
„skelti, skaldyti“, kitose kalbose neturi aspiratos, o ir pačioje graikų kalboje kai kurie tos pačios
šaknies žodžiai neturi aspiracijos, pvz. ςκιδαρϐσ „plonas, skylėtas“, ςκινδαλμϐσ „skiedra“ (bet
yra ir ςχινδαλμϐσ); graikų ςκια „šešėlis“, bet skr. chāyā turi aspiratą; graikų ἵςτημι be aspiratos,
bet skr. tisthāmi – su aspirata.

§ 9. Istorinių laikų graikų k. garsų sistema
Pažiūrėkime, kas liko iš ide. prokalbės garsų sistemos istornių laikų graikų kalboje.
Balsiai išliko visi α, ε, η, ι, υ, ο, ω, išskyrus šva, kuris virto trumpu balsiu, ir υ, kuris susiaurėjo (bet ne visose tarmėse) į ü.
Išliko ir dvibalsiai: αι, ει, ηι, οι, ωι, αυ, ευ, ου, ωυ, ηυ, net atsirado naujas dvibalsis υι.
Užtad suprastėjo priebalsių sistema: dentales (τ, δ, θ), labiales (π, β, φ), gutturales (κ, γ,
χ); dingo: labiovelares ir palatales (jei jos buvo graikų kalboje), sonantiniai (m, n, r, l), pusbalsiai j
ir ϝ (išliko tik priebalsiai μ, ν, ρ, λ). Be spirantų ς, h atsirado neaiškios fonetinės vertės ζ.
Jeigu pažiūrėsime į graikų tarmes, tai matysime didžiausią įvairovę. Pvz., kai kuriose
tarmėse dingo ne tik ϝ, j, bet ir h, kitose išliko h, bet dingo j ir ϝ, dar kitose beveik iki mūsų eros
pradžios išliko visi spirantai (ς, h, ζ), j ir ϝ (Kipro t.); vienose buvo geminata ττ, kitose – ςς. Pagaliau, helenistiniais laikais susiaurėjo dvibalsiai ει, οι, bet nesikeitė αυ, ευ. Mūsų eros pradžioje
aspiratos (φ, χ, θ) virto spirantais, dvibalsiai suvienbalsėjo (αι > ε, οι > υ, ει > ῑ, αυ > af, ευ > εf ir
t.t.), iš β atsirado pusbalsis v ir t.t.
Dabar imkime kiekvieną ide. prokalbės garsą ir peržvelkime jo likimą bei pasikeitimus
graikų kalboje iki vėlyvosios antikos.
Kadangi atėniečių literatūrinė kalba ilgainiui tapo populiariausia, pagaliau įnešė didžiausią indėlį ir į pirmąją plataus masto bendrinę graikų kalbą – κοινό, o pastaroji išstūmė iš
gyvenimo visas kitas graikų tarmes, tai atėniečių literatūrinė kalba, egzistavusi klasikiniais laikais, t.y. 5–4 a. pr. Kr., šiandien yra laikoma apskritai antikinės graikų k. norma. Todėl ir mes,
apžvelgdami atskirų garsų (o vėliau ir morfologinių formų) istoriją, pagrindu imsime atėniečių
5–4 a. pr. Kr. literatūrinę kalbą. Kitas graikų literatūrines ir šnekamąsias kalbas laikysime tik
tarmėmis ir atsižvelgsime į jas tik reikalui esant.
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§ 10. Graikų kalbos balsiai ir dvibalsiai
Trumpieji balsiai
Ide. ă – gr. k. ᾰ: ἄγω, lot. ago, skr. ajāmi. Balsis ă išliko nepakitęs iki mūsų laikų.
Ide. ĕ – gr. k. ε: ἐςτύ, lot. est, liet. esti, skr. asti. Atrodo, kad istoriniais laikais, bent jau joniečių ir atėniečių tarmėse, ε buvo siaurai tariamas, nes, susiliedami į vieną, du ε duodavo ilgą
siaurą ė, rašomą iš pradžių ε (neskiriant ilgumo ar trumpumo), o vėliau, kai ει virto ė, – ει. Balsis
ε išliko nepakitęs iki mūsų laikų.
Ide. ĭ – gr. k. ῐ: ἴμεν, lot. itum, ἐςτὶ, skr. asti. Balsis ĭ išliko nepakitęs iki šių dienų.
Ide. ŏ – gr. k. ŏ: ὀκτώ, lot. octo, liet. aštuoni, skr. a tau, got. ahtau. Atrodo, kad graikų ŏ
buvo siauras balsis, nes du ŏ, susiliedami į vieną, virsdavo ilgu siauru (taip buvo bent joniečiųatėniečių tarmėse – kitose tarmėse ŏ galėjo būti tai siauriau, tai plačiau tariamas). Iš pradžių ŏ ir
ō buvo rašomas ta pačia raide ο. Vėliau, kai dvibalsis ου virto ilgu siauru , tada ir iš dviejų ŏ atsiradusįjį ō buvo pradėta rašyti ου: νοῦσ = nōs, ἔχουςι = ekhōsi ir pan.
Ide. ŭ – gr. k. ῠ: ζυγϐν, lot. iugum, skr. yugam, liet. jungas, got. yuk. Iš pradžių graikai ῠ tarė kaip trumpajį ŭ. Toks ištarimas buvo mikėniečių tarmėje, pvz. tu-ka-te-re = θυγατϋρει (dat.
sg.), Pu-ro = Πϑλοσ. Istoriniais laikais, t.y. 8–3 a. pr. Kr., šis senovinis ištarimas išliko doriečių,
ajoliečių, arkadiečių, kipriečių, pamfiliečių tarmėse. Joniečių-atėniečių tarmėse υ palaipsniui
susiaurėjo į garsą, primenantį vokiečių kalbos ü – senasis ištarimas liko tik dvibalsiuose αυ ir ευ.
Ilgainiui šis naujasis υ ištarimas išplito kartu su atėniečių-joniečių tarme, kuri, helėnistiniais
laikais virtusi vadinamąja κοινό, pradėjo išstumti kitas tarmes. Antai bojotiečiai, 4 a. pr. Kr. įsivedę joniečių alfabetą, senovinį υ pradėjo rašyti ου, bet po dantinių priebalsių – ιου, pvz. τιουχα
= τϑχη. Ši rašyba rodo, kad υ buvo tariamas kaip iu – tai pereinamasis laipsnis iš u į ü. Viduramžių pradžioje υ dar labiau susiaurėjo ir virto paprastu i.
Ide. ə – gr. k. ᾰ: πατόρ, lot. pater, bet sen. indų k. pitā. Šis a- garsas susiliejo su ă.

Ilgieji balsiai
Ide. ā – gr. k. ᾱ, η: μϊτηρ (jon.-att. μότηρ), lot. māter, liet. moteris, sen. indų mātā; φόμη,
lot. fāma. Daugumoje graikų k. tarmių ide. ā išliko nepasikeitęs, pvz. doriečių μᾱτηρ ir kt. Bet
joniečių ir atėniečių tarmėse ide. ā pradėjo siaurėti ir virto labai plačiu e. Kai joniečių tarmėse
išnyko spiritus asper, tai raide H, anksčiau reiškusia h, buvo pradėta žymėti šį iš ā atsiradusį
garsą, tuo tarpu ide. ē tebebuvo rašomas (kaip ir ĕ) raide ε, pvz.: ΜΗΣΕΡ = meter.
Joniečių tarmėse ide. ā visais atvejais virto į η, bet atėniečių tarmėje po ε, ι, ρ randame ne
η, o senovinį ᾱ, pvz. χώρᾱ (jon. χώρη), γενεϊ (jon. γενεό), ςοφύᾱ (jon. ςοφύη). Anksčiau buvo
manoma, kad ᾱ > η virtimas, prasidėjęs Jonijoje, Atiką pasiekė vėliau ir nesuspėjo visus ā paversti į η, todėl ā išliko po ε, ι, ρ. Bet kadangi atėniečių tarmėje sutrauktinis η < εᾱ po ε, ι virto ᾱ
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(ὡγιᾶ < ὡγιϋα, ἐνδεᾶ < ἐνδεϋα), tai buvo padaryta išvada, kad iš pradžių ir atėniečių tarmėje ᾱ
be išimties virto į η, tik kiek vėliau po ε, ι, ρ vėl buvo susigrąžintas ᾱ. Šią hipotezę patvirtina žodžiai, kuriuose prieš ā buvo ϝ: νϋᾱ < νϋϝᾱ turėjo iš pradžių virsti *νϋϝη, o ϝ išnykus, likti νϋη. Bet
turime νϋᾱ. Taigi, νϋᾱ atvirto atgal iš νϋη. Bet kodėl liko žodžiuose κορό < κϐρϝα, δϐρη < δϐρϝα ?
Galbūt po ρ η > ᾱ dar tais laikais, kai ϝ nebuvo išnykusi? Kai ϝ išnyko, atgal į ᾱ virtimo dėsnis po
ρ jau nebegaliojo. Bet tas dėsnis galiojo ir vėliau tais atvejais, kai prieš ᾱ stovėjo ε, ι. Todėl jis jau
nebegalėjo atversti η į ā žodžiuose κϐρη, ὄρη < ὄρεᾱ ir pan., tuo tarpu žodžiuose νϋη, γενεό jis
atvertė η į ᾱ: νϋᾱ, γενεϊ.
Kartais po u ir ρο taip pat ide. ā išliko, pvz. žodžiuose ἀθρϐᾱ, ἀκρϐᾱμα, ςικϑᾱ, ναυᾱγϐσ,
φλυᾱρῶ ir kt.
Kartais ᾱ > η dėsnis neveikė dėl analogijos, pvz.: παρῆγον (pagal ἦγον), χορηγϐσ (pagal
ςτρατηγϐσ), μιῆναι (pagal Ὺφῆναι), γεωμϋτρησ (pagal μετρῆςαι) ir pan., taip pat žodžiuose
ἀλλᾶσ, ἄγᾱν (gal pateko iš kitų tarmių?) ir kt.
ā > η dėsnis jau neveikė tada, kai įvyko balsių kontrakcija, todėl turime τιμᾷσ, τιμᾷ ir t.t.
Vėliau (turbūt, 5 a. pr. Kr. gale) iš ide. ā atsiradęs η susiliejo su ide. ē, rašomu anksčiau ε,
vėliau – η.
Ide. ē – gr. k. η: θόκη, lot. fēcī, liet. dėti, sen. indų adhāt. Joniečių-atėniečių tarmėse η buvo platus, tik, žinoma, siauresnis už iš ide. ā atsiradusį η. 5 a. pr. Kr. pabaigoje, kai ā > η susiliejo
su senoviniu η, tas η buvo dar gana plačiai tariamas (juk Aristofanas avies balsą rašo kaip tik su
η: βῆ) – jis skyrėsi nuo siaurojo ilgojo e, jonietišku alfabetu rašomo ε. Vėliau η vis labiau siaurėjo, bet su ilguoju siauruoju e, rašomu ει, negalėjo susilieti, kadangi pastarasis helėnistiniais laikais virto ilgu ī. Vis dėlto mūsų eros pradžioje η siaurėdamas pasivijo siaurąjį ilgąjį e, rašomą ει,
ir abu virto ī garsu. Tokie jie pasiliko iki šių dienų.
Kitose tarmėse η ištarimas buvo nevienodas. Doriečių tarmėse η buvo plačiai tariamas
(čia net siaurasis e, atsiradęs kontrakcijos arba pailginimo keliu, buvo vėliau rašomas η, pvz.
ἔχην = ἔχειν. O Elidės tarmėje η tiek paplatėjo, kad virto į ᾱ, todėl ten buvo rašoma μᾱ (=μη), ἐᾱ
(εἴη), βαςιλᾶεσ (=βαςιλῆεσ), ϝρᾱτρᾱ (=ῥότρᾱ) ir pan. Lesbo tarmėje η buvo, be abejo, platus, nes
kitaip nebūtų suprantamas vietoje η rašytas αι (bent pradžioje žodžioje), pvz. αἰμύθεοσ =
ἡμύθεοσ), Αἰςύοδοσ (=Ἡςύοδοσ) ir pan. Tuo tarpu bojotiečių ir tesaliečių tarmėse η buvo siaurai
tariamas, dėl to jonietišku alfabetu rašomas ει: tesal. Μειννϐσ, bojot. μεινϐσ = lesb. μῆννοσ, bojot.
ἔθεικε = ἔθηκε, tes.-bojot. ςτατεῖρασ = ςτατῆρασ.
Ide. ī – gr. k. ῑ: κορακῖνοσ, lot. vīcīnus, liet. kaimýnas. Ilgasis ī išliko nepakitęs iki šių dienų,
tik nekirčiuotuose skiemenyse šiandieninėje graikų k. jis sutrumpėjo (tuo tarpu kirčiuotame
skiemenyje trumpas balsis pailgėjo).
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Ide. ō – gr. k. ω: δύδωμι, lot. dōnum, liet. dúoti, skr. dadāti. Jis buvo tariamas plačiai, tik tesaliečių tarmėje susiaurėjo tiek, jog virto ū, rašomu jonietiškai ου: χοϑρᾱσ (=χώρᾱσ), γνοϑμᾱσ
(=γνώμησ), ἔδουκε (=ἔδωκε), ποθϐδουν (=προςϐδων) ir pan.
Ide. ū – gr. k. ῡ: θῡμϐσ, lot. fūmus, liet. dūmai, skr. dhūmah. Kaip ῠ, taip ir ῡ iš pradžių buvo tariamas kaip ū (kai kuriose tarmėse, pvz. doriečių, arkadiečių, kipriečių, ajoliečių, toks ištarimas pasiliko iki mūsų eros pradžios). Tik joniečių ir atėniečių tarmėse ῡ pradėjo siaurėti ir
virto garsu, o Viduramžių pradžioje – paprastu ī (toks jis pasiliko iki šių dienų).

Trumpieji dvibalsiai
Ide. ai – gr. k. αι: αἴθω – lot. aedes, skr. ēdhah. Dvibalsis αι ilgą laiką buvo tariamas ai, tik
pirmaisiais amžiais po Kr. joniečių-atėniečių tarmėse jis virto paprastu e. Kaip šis vienbalsėjimo
procesas vyko, geriausiai matome Bojotijoje. 5 a. pr. Kr. αι pradedamas rašyti αε: Αἐςχρώνδᾱσ,
Πραϑχαε ir pan., o 4 a. pr. Kr., įvedus joniečių alfabetą, jau rašoma η, pvz. χῆρε (=χαῖρε), ἠί
(=αἰεί), ἱππϐτη (= ἱππϐται). Taigi bojotiečiai jau 4 a. pr. Kr. dvibalsį ai buvo suvienbalsinę. Helenistiniais laikais įvairiose graikų pasaulio vietose rašyboje pasitaiko ε (vietoje αι), bet tik mūsų
eros pradžioje ε ištarimas tampa beveik visuotiniu.
Ide. ei – gr. k. ει: λεύπω, lot. relīquī, liet. lieku, εἶμι liet. einu, lot. eo < *ejo. Iš pradžių dvibalsis ει buvo tariamas taip, kaip rašoma: ei. Tokį ištarimą randame ne tik mikėniečių tarmėje
(palyginkime e-u-me-de-i - Εῦμόδει, we-te-i-we-te-i – ϝϋτει ϝϋτει), bet ir vėlesniais laikais, pvz.,
kipriečių silabaru rašoma pe-i-se-i (jon. = τεύςει). Joniečių-atėniečių tarmėje jau 6 a. pr. Kr. ει
virto ilgu siauru ė, bet ir toliau buvo rašoma ει. Dvibalsiui ει suvienbalsėjus, atsirado dvejopas
ilgas ē: vienas kilęs iš susiliejimo dviejų ε arba pailgėjus ε (pvz. iškritus sigmai) – šis buvo rašomas ε (t. y. žymėjo ir ĕ, ir ē), o kitas – iš dvibalsio ει. Kadangi abiejų ištarimas buvo vienodas (ilgas siauras e), tai buvo suvienodinta ir rašyba (ypač įvedus jonietiškąjį alfabetą): abu pradėta
rašyti ει: εἶδον, εἰμύ (=ēmi), ἔχειν (=ekhen). Tas ilgas siauras ė vis siaurėjo ir helėnistiniais laikais
virto ī, bet pagal tradiciją ir toliau buvo rašomas ει. Kitose tarmėse šis procesas pasibaigė anksčiau, pvz., bojotiečiai jau 5 a. pr. Kr. rašo ἠί (=αἰεύ), ἀφαιρῖςθαι (=ἀφαιρεῖςθαι), ἀίδοντοσ
(ἀεύδοντοσ).
Viename kitame žodyje ir 5 a. pr. Kr. Atėnų tarmėje ει jau buvo virtęs ī, pvz. χιλιοι <
*gheslioi, ἱμϊτιον < *vesmation, Μῑλύχιοσ, ἀκρῑβόσ (iš εἴβω), ἰδύω < εἰδύω. Galimas daiktas, kad
šiuose žodžiuose ει > ī procesą pagreitino sekančių skiemenų i. Įdomu, kad prieš α ir ο ilgas
siauras ė išliko ilgiau, negu kitais atvejais, todėl 1 a. pr. Kr. kai kur rašoma Δαρῆοσ. Tokį ištarimą
kai kuriuose žodžiuose iš graikų perėmė romėnai: taip atsirado balneum < βαλανεῖον, platea <
πλατεῖα ir kt.
Ide. oi – gr. k. οι: οἰνό, lot. ūnus < oinos, οἶνοσ, lot. vῑnum, ποιμόν, liet. piemuõ. Vėliau dvibalsis oi pradėjo siaurėti ir 3 a. pr. Kr. jis susiliejo su υ. Bojotiečių tarmėje oi > υ procesas pasi-
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baigė jau 3 a. pr. Kr., todėl ten randame įrašuose ϝυκύᾱ (= οἰκύα), Θϑναρχοσ (= Θούναρχοσ). 5 a.
pr. Kr. bojotiečiai dvibalsį oi rašo οε: κοϋρανοσ = κούρανοσ, Ἀριςτϐθοεντοσ – tai buvo pereinamasis laipsnis iš oi į υ. Viduramžių pradžioje ir senovinis υ, ir iš oi kilęs, virto paprastu i.
Ide. au – gr.k. αυ: αῧξω, lot. augeo, liet. auginti, skr. ōjas. Dvibalsis αυ ilgą laiką buvo tariamas au (joniečiai kartais rašydavo αο, pvz. Γλαοκοσ). Bet antikos pabaigoje (o gal jau ir anksčiau) jo antrasis komponentas virto spirantu v (f) – toks jis pasiliko iki šių dienų. Todėl šių dienų
žodį αῧριον taria avrio, μαυρϐσ – mavros ir pan. Šis modernusis αυ ištarimas – av, af – randamas
Bojotijoje jau 3 a. pr. Kr., o Egipte – 2 a. pr. Kr. Tai rodo klaidinga rašyba, pvz., vietoje ῥϊβδουσ
rašoma ῥαυδουσ (= tarti ravdūs), θϊβμαζε (= thavmaze) ir pan.
Ide. eu – gr. k. ευ: φεϑγω, lot. fūgi, εΎω lot. ūrō (*eusō). Dvibalsis ευ ilgą laiką buvo tariamas eu. Maždaug tuo pat laiku, kaip ir αυ, jis virto ev, ef – tokiu pasiliko iki šių dienų, pvz.
δουλεϑω šiandien tariamas ðulevo, λευκϐσ – lefkos. Kai kur šis ištarimas užtinkamas jau helenistiniais laikais – tai rodo rašyba, pvz. ἐμβλεϑςαντεσ (= ἐμβλϋψαντεσ), εῧδομοσ (=ἕβδομοσ) ir pan.
Ide. ou – gr. k. ου: ἀκοϑω < *akousio, got. hausjan (girdėti), ἄρουρα mikėniečių ir kipriečių tarmėje rašoma a-ro-u-ra (tai rodo, kad ou čia buvo dvibalsis). Atėniečių tarmėje maždaug 6
a. pr. Kr. dvibalsis ου virto ilguoju siauruoju o, bet ir toliau jis buvo rašomas ου (panašiai kaip
suvienbalsėjęs ει tebebuvo pagal tradiciją rašomas ει). Tuo tarpu ilgas siauras o, atsiradęs kontrakcijos keliu arba pailgėjus trumpam ŏ, ir toliau buvo rašomas raide o. Vėliau, kai atėniečiai
priėmė joniečių alfabetą, abu tie ilgieji siaurieji ō buvo rašomi dvibalsiu (faktiškai digrafu) ου.
Netrukus, turbūt 5 a. pr. Kr., tas ilgas siauras o susiaurėjo dar labiau ir virto ū, bet rašyba nepasikeitė – ji tokia pasiliko iki šių dienų.
Graikų kalboje buvo dar vienas dvibalsis, nepaveldėtas iš ide. prokalbės laikų – υι; jis atsirado išnykus ς, j, ϝ tarp dviejų balsių, pvz. μυῖα < *musja, ἰχθϑι < ἰχθϑϝι. Šio dvibalsio likimas
priklausė nuo υ likimo: pavirtus υ į ι, iš υι liko i.

Ilgieji dvibalsiai
Ilgieji dvibalsiai (ᾱι, ᾱυ, ηι, ηυ, ωι) vieni buvo paveldėti iš ide. prokalbės, o kiti atsirado
tik graikų kalboje, pvz. kontrakcijos keliu (ἄιδω < ἀεύδω ir pan.). Kai kurie senieji ilgieji dvibalsiai neteko savo antrojo balsio, atrodo, dar prokalbės laikais, nes antrojo balsio dingimą pastebime ir kitose ide. kalbose, pvz. Ζῆν < *djē(u)m matome ir sen. indų kalboje: Dyām, lot. k. diem;
βῶν < *guō(u)m, sen. indų gām, umbrų k. bum.
Graikų kalboje prieš priebalsius ilgieji dvibalsiai dažniausiai virto trumpaisiais: Ζηϑσ >
Ζεϑσ, βαςιληϑσ > βαςιλεϑσ, βωυσ > βοῦσ, νᾱυσ > ναῦσ.
Žodžių galūnėse ilgieji dvibalsiai maždaug nuo 6 a. pr. Kr. pradėjo netekti savo balsio i:
ᾱι > ᾱ, ηι > η, ωι > ω – pirmiausia jot pradėtas netarti prieš balsius, pvz. jon. (6 a.) rašoma τῆ
Ἀφροδύτηι, τῆ ἱερηι, ajol. το Νικιαιōι ir pan. Atikoje šis reiškinys pastebimas tik apie 400 m. pr.
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Kr. ir tai tik sporadiškai (ἐν τῶ θιϊςῳ, ἐν δεξιᾶ). 4 a. pr. Kr. pradėta galūninį -ηι pakeisti -ει galūne (βοϑλει = βοϑληι). Tai rodo, kad ηι labai susiaurėjo ir virto ilgu siauru ė, rašomu ει, t.y. antrasis dvibalsio komponentas išnyko. Helenistiniais laikais ilgųjų dvibalsių balsis i labai dažnai jau
nerašomas.
Viduramžių pradžioje, kai atsirado mažosios raidės, šis nebetariamas i buvo rašomas
apačioje, taip atsirado vadinamasis iota subscriptum.

Sonan niai
Ide. prokalbės laikais būdavo atvejų, kai nekirčiuotojo skiemens balsis redukuodavosi
arba visai išnykdavo, tada skiemens balsio pareigas perimdavo greta stovintis n, m, r, l, t.y. jis
virsdavo sonantu. Tokius sonantinius n, m, r, l priimta žymėti n m r l.
Graikų kalboje tie sonantai jau yra išnykę, apie jų ankstesnį buvimą sprendžiame tik lygindami graikų k. formas su atitinkamomis kitų ide. kalbų formomis, pvz. graikų k. ἄ-δικοσ
priešdėlis ᾰ, reiškiantis neigimą, atitinka lot. k. priešdėlį in < *en žodžiuose in-cognitus, in-vitus ir
pan. Iš to sprendžiame, kad graikų ᾰ- ir lotynų in- yra kilę iš to paties redukuoto neigiamojo žodelio ne > n.
Ilgainiui sonantiniai n m r l virto savarankiškomis fonemomis ir buvo vartojami ir prieš
balsius, pvz. ἀν-αύτιοσ, lot. in-īquus rodo, kad prieš balsius stovėjo n-.
Graikų kalboje (čia turime galvoje joniečių ir atėniečių tarmes) šie sonantai virto į štai
ką:
ν > ᾰ (prieš priebalsius), αν (prieš balsius ir j, v, kadangi j ir v buvo daugiau panašūs į
balsius i, u, negu į priebalsius j, v): τατϐσ (nuo τεύνω) < *τντοσ, πεφαται (επεφνον) < *πεφνται,
κτανειν < *κτνειν, μαν-ηναι < *μν-, μαινομαι < *μνjομαι, μανοσ < *μνϝϐσ.
μ > ᾰ (prieš priebalsius), αμ (prieš balsius ir j, v): ἑκατϐν < *kmtóm, ἑπτὰ < séptm, lot.
septem, liet. septyni. δϋκα < *dekm, lot. decem, liet. dešimt, skr. daśa, ταμεῖν < *τμεῖν (τϋμνω),
βαύνω < *βϊνjω < *βμjω < *gumjo, got. giman, lot. venio, liet. gimti, skr. gam.
ρ > αρ, ρα (prieš priebalsius), αρ (prieš balsius ir j ir ν): καρδύα, κραδύη < *κρδ- liet. širdis, lot. cor, δρατὸσ (nuo δϋρω) < *δρτϐσ, δρϊκων (plg. δϋρκομαι) < *δρκ-. βαρϑσ < *gurus, skr.
gurus, got. kaúrus. ἔτραπον < ἔτρπον, ἀςπαύρω („virpėti“) < *αςπρjω > ἀςπαρ-, skr. sphurati,
liet. spurdėti.
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λ > αλ, λα (prieš priebalsius), αλ (prieš balsius ir j, ν): πλατϑσ < *pltus, skr. prthus.
ἀμαλδϑνω („naikinti“ < „tirpdyti“) < *mld-, lot. mollis < mldvis, skr. mrdus, τϊλασ < *τλ-, skr. tulā
(„svoris, jėga“).
Doriecių tarmese, panasiai kaip joniecių ir ateniecių, is sonantinių ν, μ, ρ, λ atsirado balsis a, tuo tarpu mikėniečių, arkadiečių, kipriečių ir ajoliečių tarmėse – balsis o: pe-mo (= ςπερμο
< *ςπερμν, bet mikėniečių tarmėje pasitaiko ir a: pe-ma = ςπϋρμα < *ςπερμντ, hom. (ajoliečių)
ἄμβροτοσ < *n-mrtos, kipr. κϐρζα = καρδύα, ark. τετϐρταυ (= τετϊρτου), lesb. βροχυσ, tesal.
βροχυσ= βραχϑσ.

Sonantinių , ,

klausimas

Yra atvejų, kai buvusių prokalbės sonantinių n m r l vietoje graikų (ir kitose ide.) kalboje randame kitokių atitikmenų; juose figūruoja dažniausiai ilgieji balsiai. Todėl F. de Saussure
padarė išvadą, kad ide. prokalbėje buvo ne tik trumpieji n m r l, bet ir ilgieji n m r l. Štai taip
tie n m r l pasireiškia graikų kalboje:
ν > να (jon.- att. νη): νῆςςα, skr. atih, lot. anas < *anats, liet. antis – iš < *ntis, κνόμη <
*knmā, dor. θνατϐσ, jon. θνητϐσ < *dhuntos (plg. sen. indų dhvanta „tamsus, niūrus“.
μ > μα (jon.- att. μη): δμητϐσ < *δμτοσ), sen. indų damyati. κμητϐσ < *km-tos, skr. samyati.
ρ > ρω: ςτρωτϐσ, lot. stratus, liet. st rta iš < *strt-.
λ > λω: βλωθρϐσ („aukštas“) < *μλωθρϐσ < *mldh-, skr. mūrda (galva); τλητϐσ, lot. lātus <
*tlātus, liet. t ltas < tltos.
Bet greta θνητϐσ yra θϊνατοσ, κμητϐσ – κϊματοσ, ςτρωτϐσ – ςτϐρνυμι, greta skr. sphūrjati < *sphrgeti yra ςφαραγϋομαι, greta airių k. lām < *plmā yra παλϊμη. Be to, sunku įsivaizduoti, kokiu būdu redukuotasis sonantas galėjo būti pailgintas. Juk redukavimas yra diametraliai
priešingas pailginimui. Todėl H. Hirt’as pasiūlė kitą hipotezę: ilgųjų n m r l, jo nuomone, visai
nebuvo, o anksčiau minėtuosius reiškinius jis aiškina tokia schema: elә erә emә enә (balsis stovintis prieš n, m, r, l buvo redukuotas, o po r, l, m, n stovėjo šva). Iš jų graikų kalboje turėjo atsirasti αρα, αλα, αμα, ανα. Todėl turime θϊνατοσ, κϊματοσ, βϊλϊνοσ, καρηνϐν < *καραςνον; šiuo
atvėju pirmutinis iš dviejų skiemenų buvo kirčiuotas. jei kirtis perėjo į antrąjį skiemenį, tai antrojo skiemens balsis pailgėjo, o pirmojo – išnyko: taip atsirado θνητϐσ, κμητϐσ, strātus, κρατϐσ ir
pan. Bet ir Hirt’as negali išaiškinti santykio tarp ςτρωτϐσ ir ςτϐρνῡμι, βιβρώςκω ir βϊραθρον,
kadangi ρω ir λω negalėjo atsirasti iš αρα, αλα (nei ορ ir ρω).
Taigi ilgųjų sonantinių n m r l klausimas galutinai nėra išaiškintas.
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§ 11. Balsių kaita
Balsių kaita vadiname tam tikrą dėsningą žodžio šaknies pasikeitimą, pvz. lietuvių k. nešti – našta, vežti – važinėti – vėžinti, lot. tego – toga, graikų k. λεύπω – λιπών – λϋλοιπα ir pan. Pagrindine ide. prokalbės taip pat ir graikų kalbos balsių kaitos forma yra laikomas e (gr. k. ε) – tai
vadinamasis ε laipsnis, pvz. λϋγω, φϋρω. Pirmasis pasikeitimas buvo o – balsis – tai o laipsnis.
Toliau ε ir ο galėjo būti pailginti – tai η ir ω – laipsniai. Antra vertus ε galėjo būti redukuotas iki
visiško ε balsio išnykimo – tai bus vykstamasis laipsnis. Pvz. φϋρω (ε- laipsnis), φϐροσ (o- laipsnis), φώρ (ω- laipsnis), δύ-φροσ (nykstamasis laipsnis). Taigi buvo penki laipsniai: ε – ο – η – ω –
nulis.
Retai pasitaiko šaknų, kurios turėtų visus penkis laipsnius. Galimas daiktas, kad prokalbėje dauguma šaknų turėjo visus kaitos laipsnius. Vėliau balsių kaitos laipsniai tolydžio mažėjo.
Vis dėlto graikų k. ji dar gana plačiai vartojama, o kai kuriais atvejais atlieka net ir gramatines
funkcijas. Antai ο- laipsniu buvo daromi daiktavardžiai iš veiksmažodžių, turinčių ε laipsnį. Pvz.
λϋγω – λϐγοσ, ςτϋλλω – ςτϐλοσ; o- laipsniu buvo dažnai reiškiamas pasikartojantis veiksmas,
pvz. φϋρω (nešti), φορϋω (nešioti) ir pan.
Prie ε ir o – laipsnių pridėję i, u, r, l, m, n, gausime dvibalsius su tais pačiais balsių kaitos
laipsniais, pvz. ει, οι, ηι, ωι (λεύπω – λοιπϐσ – λιπώσ). Nykstamąjį laipsnį čia sudarys i, nes išnykus ε, liks tik i, vadinasi, čia ne viskas išnyks, o tik redukuosis dvibalsis ει – todėl šį laipsnį geriau
vadinti ne nykstamuoju, o redukuotuoju. Panašiai bus dvibalsis su u: ευ – ου – ηυ – ωυ – υ:
πεϑθομαι – ἐπθϐμην, ἐλεύςομαι – εύληλθουθα – ἤλυθον. Dvibalsiai su r: ερ. ορ, ηρ, ωρ, ρ (πϊτερ –
εῦπϊτροσ – πατόρ – εῦπϊτωρ – πατρϊςι – πατρϐσ – pastaroji forma sudaro nykstamąjį laipsnį, o
πατρϊςι < *πατρςι – redukuotąjį, taigi šiuo atveju yra šeši balsių kaitos laipsniai: ερ – ορ – ηρ –
ωρ – ρ – nulis). Dvibalsiai su n: εν – ον – ην – ων – ν (πεύςομαι < * πϋνθςομαι – πϋπονθα –
πϊθοσ): su m: εμ – ομ – ημ – ωμ – μ (τϋμνω – τϐμοσ – ταμεῖν): su l: ελ – ολ – ηλ – ωλ – λ (ςτϋλλω
– ςτϐλοσ – ἐςτϊλην).
Pasitaiko šaknų, kuriuos neturi ε – laipsnio, pvz. ὀδμό (ο-laipsnis) ir δυς-ώδησ (ωlaipsnis).
Labai mažai yra šaknų su pagrindiniu laipsniu α pvz. ἄγω – ὄγμοσ (vaga) – ἀγωγὴ (nykstamasis šios šaknies laipsnis yra sen. indų k. žodyje parijma „aplink bėgąs“ nuo ajati ). Spėjama,
kad a yra antrinės kilmės (palyginus su ĕ) todėl jis pasitaiko rečiau, negu e.
Dviskiemenėse šaknyse balsių kaita buvo sudėtingesnė. Kartais buvo kaitomas tik antrojo skiemens balsis: μητρϐσ, μητϋρα, μητρϊςι), o dažniausiai abiejų skiemenų balsiai. Imkime pvz.
šaknį *gene: γϋνεςισ ( abu skiemenys turi tą patį ε – laipsnį), γενόςομαι (pailgintas antrojo
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skiemens balsis), καςύ-γνητοσ (pirmasis skiemuo rodo nykstamąjį laipsnį, o antrasis η – laipsnį),
γϋγονα (pirmasis skiemuo turi o – laipsnį, o antrasis – nykstamąjį). γνωτϐσ („giminaitis”, pirmojo skiemens nykstamasis laipsnis, o antrojo ω – laipsnis), γϐνοσ (ο – laipsnis, antrojo skiemens –
nykstamasis laipsnis), γεγϊᾱςι < *gә – redukuotasis pirmojo skiemens laipsnis, o antrojo – nykstamasis l.) γύγνομαι (abiejų skiemenų nykstamasis laipsnis). Balsių kaitą dar labiau supainiojo
analogijos reiškiniai. Atsirado ir šiaip visokių nukrypimų nuo normų. Pvz. ide. šaknis *pōi „gerti”: redukuotąjį laipsnį pī randame imper. aor. act. πῖθι: išnykus antrajam dvibalsio balsiui, atsirado forma πω – ją randame perf. ind. act. πύπωκα, ο pagal šią atsirado netaisyklingos formos
πϋπομαι, ποτϐν ir pan. Manoma, kad didele dalimi balsių kaita priklausė nuo kirčio vietos. Kirčiuotasis skiemuo išliko arba net galėjo jo balsis pailgėti, o nekirčiuotojo skiemens balsis redukavosi, pvz. λεύπων šaknies ει išliko, nes buvo kirčiuotas, o λιπών šaknies balsis redukavosi, kadangi buvo nekirčiuotas: εἶμι buvo kirčiuotas , ἴμιν – nekirčiuotas (graikų k. kirtis yra vėlesnis,
anksčiau, kaip rodo, sen. indų kalba, pirmasis šio žodžio skiemuo buvo nekirčiuotas).
Bet kirčio vietos hipotezė mažai ką išaiškina. Pirmiausia graikų k. trijų skiemenų kirčiavimo sistema visiškai pakeitė senovinį kirtį. Senovinio kirčio liekanos negausios, tenka griebtis
sen. indų k. kirčio, o nėra garantijų, kad sen. indų k. grynai išlaikė prokalbės kirtį. Antra, kirtis
paaiškina tik redukuotąjį ir nykstamąjį balsių kaitos laipsnius, bet negali paaiškinti, kodėl vienais atvejais išliko kirčiuotasis ε nepasikeitęs, o kitais atvejais – pailgėjo. Jei o laipsnis, kaip daug
kas mano, buvo nekirčiuotas, tai kodėl jis vietomis pailgėjo?
Balsių kaitos pavyzdžiai
ε – laipsnis

o – laipsnis

η – laipsnis

ω - laipsnis

Redukuotasis

Nykstamasis

laipsnis

laipsnis

πϋδον

πϐδεσ

πηδϊω

πώσ (ποϑσ)

―

ἐπύ – βδαι

πϋτομαι

ποτϋομαι

―

πωτϊομαι

―

ἔ - πτ – ετο

λεύπω

λοιπϐσ

―

―

λιπών

―

χεῖμα

―

―

―

δυσ – χιμοσ

―

δϋμω

δϐμοσ

―

δῶμα

δϋ- πεδον

―

φϋρω

φϐροσ

―

φώρ

φαρϋτρα

δύγροσ

εἶσ < *ςεμ-

ὁμοῦ

―

―

ἄμα

―
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γϋνοσ

γϐνοσ

―

―

γϋγαμεν

γύγνομαι

δϋρκομαι

δϋδορκα

―

―

δρακεῖν

―

λευκϐσ

λοῦςςον (?)

―

―

ἀμφι-λϑκη

―

εἴςομαι

οἶδα

―

―

ἴδμεν

―

ςτϋλλω

ςτϐλοσ

―

―

ἔςταλκα

―

ςπεύρω

ςπορα

―

―

ἔςπαρκα

―

θεύνω

φϐνοσ

―

―

πϋ-φαται

ἔπεφνον

ἐλεϑςομαι

εἰλόλουθα

―

―

ἤλυθον

―

φρϋνεσ

φρονϋω

φρόν

εῧφρων

φραςύ

―

πϊτερ

εῦπϊτροσ

πατόρ

εῦπϊτωρ

πατρᾶςι

πατρύ

τϋμνω

τϐμοσ

―

―

ταμεῖν

―

πϋνθοσ

πϋπονθα

―

―

πϊθοσ

―

τρϋπω

τρϐποσ

―

τρωπϊω

τραπεῖν

―

α - laipsnis

ŏ - laipsnis

η - laipsnis

ω - laipsnis

Redukuot.

ἄγω

ὄγμοσ

―

ἀγωγό

―

―

―

θόςω

θωμϐσ

θετϐσ

-ᾱ, η, ω

ω

Reduk.

ἵςτημι

―

ςτατϐσ

δύδωμι

―

δοτϐσ

φημύ

φωνό

φᾰμὲν

§ 12. Balsių trumpėjimas
Graikų k. ilgieji balsiai prieš nosinius arba likvidas + priebalsis sutrumpėjo, pvz. jon.
μεςαμβρύη < μεςημβρύη (att. μεςημρύᾱ). πτϋρνη < *πτόρνη (kad cia buvo ilgas balsis rodo sen.
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indų k. parsni-). βᾰντεσ < *βᾱντεσ, γνϐατεσ < *γνωτεσ, hom. ἔβᾰν < *ἔβᾱντ ir kt. Tai yra vadinamasis Osthoffo dėsnis (Hermann Osthoff, 1847–1909).
Joniečių ir Atikos tarmėse η prieš ᾱ ir ω sutrumėja, pvz. βαςιλόων > βαςιλϋων, νηῶν,
ἥωσ > ἕωσ (hom. ἠώσ), θόᾱ > θϋᾱ ir t.t.

§ 13. Metathesis quantitatis
Jei po η stovėjo ᾰ, o, tai joniečių ir atėniečių tarmėse įvyko balsių ilgumo apsikeitimas:
ηο>εω, pvz. νηϐσ > νεώσ, λᾱϐσ > λεώσ, βαςιλῆα > βαςιλϋᾱ, ἑςτηϐτοσ > ἑςτεῶτοσ, μετόροσ >
μετεωροσ, ἡϐρον > ἑώρον ir kt.
Priebalsių metatezė taip pat pasitaiko pvz. τύκτω < *τύτκω, δϊκτυλοσ < *δατκυλοσ, τύπτε
< *τιτπε, dor. ςκύφοσ = ξύφοσ, ςφυχό = ψυχό, χενοκλῆσ = Ξενοκλῆσ. Dažnai likvida ir balsis susikeičia vietomis, pvz. Αφορδιτα = Ἀφροδύτη, Ἀςκαλπιοσ = Ἀςκληπιϐσ, Υϑρνιχοσ = Υρϑνιχοσ ir
pan. Metatezę patiria ir ne greta stovintys priebalsiai, pvz. φϊλυρον = λϊφυρον, κιθών = χιτών,
Θρεςπωτῶν = Θεςπρωτῶν ir kt.

§ 14. Kiti įvairūs balsių pasikeitimai
αιι > ᾱι: Ἀχᾱικϐσ < Ἀχαιικϐσ, ΚωπᾱϏσ < κωπαιισ. Atėniečių ir joniečių tarmėse αιϝ > ᾱ:
αἰϝετώσ >αετϐσ, αἰϝεύ > ᾱεύ, *κλαϝjω >*κλαιϝω > κλαω, *καϝjω > καύϝω > καω bet šalia κᾱω,
κᾱεισ yra ir καύω, καύεισ. Todėl buvo atrastas dėsnis, kad αιϝ > ᾱ tik prieš ε, ι balsius, o kitur liko
αι; todėl δαιϝόρ > δᾱόρ (diever s), bet κλαύω, καύω. Kadangi buvo κλαύω bet κλαει, tai vėliau paradigma buvo išlyginta: pagal κλαύω atsirado κλαύω, κλαύεισ, κλαύει, o pagal κλαεισ, κλαει atsirado κλᾱω, κλαεισ, κλαει).
Atikos ir joniečių tarmėse kompensacinio ilgėjimo keliu atsiradęs ilgas siauras ė (rašomas ει) pries ε ir ι virto η, t.y. placiuoju e: τϋλειοσ < *τϋλεςϝοσ, bet τελόεισ < *τελεςϝεντσ, hom.
χϋρεςϝον, bet χϋρη < *χερεςϝι < *gheras (skr. hrasvas < *ghres-vos). Tai balsių disimiliacija. O štai
kiti balsių disimiliacijos pavyzdžiai:
εἶπον < *εϝειπον < *e-vĕ-vqu-ŏ-n (disimiliavosi u – u į u – i), εἴρημαι < *ϝϋϝρημαι >
*ϝεύρημαι. Greta Ἐλεϑθυια yra Ἐλεύθυια (disimiliavosi u – u), att. Ποτεύδαια, παρεια < *παραια <
*παρακjᾱ, ῥόνεια, bet Ῥηναιεϑσ, Ὺϐσ vietoje Ὺϑσ, κϐκκυξ vietoje κϑκκυξ.
Štai priešingo reiškinio – asimiliacijos pavyzdžiai: ε asimiliavosi su sekančio skiemens ŏ:
γϐγυρα <γϋγυρα, κρϐμμυον < κρϋμμυον (svogūnas) Κϐρκυρα < Κϋρκυρα. ε asimiliuojasi su sekančio skiemens ᾰ: θαραπϋυων <θεραπεϑω. υ:ι βιβλύον <βυβλύον (ἡ βϑβλοσ „papirusas“ ) ir kt.

33

Rečiau pasitaiko progresyvinė asimiliacija (kai sekančio skiemens balsis asimiliuojasi su
prieš einančio skiemens balsiu): jon. ἑρμώνοςςα < ἑρμώναςςα, jon. μϋγαθοσ < μεγα- ir kt.

Balsių išnykimas
Att. – jon. tarmėse prielinksnių galūninis balsis (išskyrus πρϐ, περύ) prieš žodžius, prasidedančius balsiu, apokopuojamas: ἀπ-ϊγω, κατ-ϋχω ir pan. Bet kitose tarmėse (ypač ajoliečių)
apokopė daroma ir prieš priebalsius: lesb. πὰρ τᾱσ πϊλιοσ, παρχωρόςαντεσ (=παρϊ), tes. κὰτ τὰ
ψαφύςμαῖα, bojot. ποτ εον δᾱμον, lekon. ποτ τᾱσ, tes. ἀτ τὰσ (=ἀπὸ τῆ). ἀπ-πεῖςαι. Tokių dalykų
pasitaiko ir Homero kalboje: πὰρ Μενελϊον, πὰρ-θεςαν ir pan. Tai – ajolizmai.
Kartais balsis išnyksta žodžio viduryje, kai susiduria keli balsiai, pvz. žodyje
δᾱμιοϝιργμϐσ, att. δημιουργϐσ. Kai kuriose tarmėse iš trijų grtea stovinčių balsių trečiasis balsis
išnyksta – tai vadinamoji Ὺφαύρεςισ, pvz. megariečių δαμιοργϐσ, bet Nisiros ir Astipalajos salelėse išnyko vidurinis balsis: δαμιεργϐσ. Panašių reiškinių buvo ir joniečių tarmėje: hom. γϐον (jie
dejavo) < γϐεον Ἐτοκλῆσ = Ἐτεoκλῆσ.
Atėniečių įrašuose randame formas Ἀθόνηθν, ἐπϐηςν. Neaišku, ar iš tikro atėniečiai šių
zodzių paskutinį skiemenį tardavo su ν. Gal taip rašydavo iš svetur atsikėlę į Atėnus žmones,
gerai neišmokę atėniečių tarmės.
Tarp likvidos ir priebalsio arba priebalsio ir likvidos kartais randame įsiterpusį balsį: jo
kokybė būna tokia, kaip greta stovinčių balsių, pvz., Atėnų įrašuose Ἑρεμῆσ=Ἑρμῆσ,
Γορογοῦσ=Γοργοῦσ, Σεροπων=Σϋρπων, Επιδορομοσ eleusiniečių ἀραχοντοσ=ἄρχοντοσ. Matyt,
tai buvo nemokytų žmonių tartis. Šitoks balsio atsiradimas anaptikse (ἀνϊπτυξισ). Anaptikė pasitaikydavo visose graikųtarmėse. Juk graikų vartojamas skaitvardis ἕβδομοσ turi taip pat anaptiksę.

§ 15. Balsių kontrakcija
Du vidury žodžio greta stovintys balsiai susitraukia į vieną ilgą balsį. Įvairiose tarmėse
kontrakcijos rezultatas nevienodas. Štai kaip atrodo kontrakcijos Atikos tarmėje:
ᾰ+ᾰ > ᾱ: κρϋᾱ < *κρϋαα < *κρϋαςα, *αϝϊτη >ἀϊτη >ατη
ᾰ+ᾱ > ᾱ: ἱςτααςι > ἱςτᾶςι
α+ᾰ > ᾱ: λᾱασ > λᾶσ
ᾱ+ᾱ > ᾱ: Ἀθηναύᾱ > Ἀθηναᾱ > Ἀθηνᾶ
ᾱ+α > α: γαύᾳ > γαα > γα
ᾰ+ε > ᾱ: τιμϊετε > τιμᾶτε, *ἀϝϋκων > ακων
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ᾱ+ε > η: ἥλιοσ < *αϝϋλιοσ, hom. ηϋλιοσ
ᾰ+ει (=ē) > ᾱ: τιμϊειν > τιμᾶν
ᾰ+ει (=ei) > α: τιμαει > τιμα
ᾰ+η > ᾱ: coni. τιμϊητι > τιμᾶτι
α+ > α: τιμα > τιμα
ᾰ+ι > αι: πϊϝισ > παῖσ
ᾱ+ι > α: αιδησ > ᾅδησ, δαδοσ < δᾱιδοσ < *δαιϝιδοσ
α+o > ω: τιμϊομεν > τιμῶμεν
ᾰ+ου (=ο) > ω: ὁρϊθῨοςι >ὁρῶςι
α+οι > ω: αοιδη >ωδό
ᾰ+ω > ω: ὁρϊω > ὁρῶ
α+ω > ηω > εω > ω: Ποςειδαων > Ποςειδων, πυλαων > πθλῶν
ε+ε > ει (ι): πούεε > πούει, τρεῖσ <τρϋεσ < *τρϋjεσ
ε+ει (=ei) > ει: φιλϋει > φιλεῖ
ε+ει (=ē) >ει: *κλεϝεςνϐσ > κλεεινϐσ > κλεινϐσ
ε+η > η: φιλϋητε > φιλῆτε
ε+ > : coni. φιλε > φιλ
ε+α > η: * γϋνεςα > γϋνεα > γϋνη, *ςαγϋςα > ςαφϋα > ςαφῆ;
po ε ι – ε+α > α: Ὺγιϋα > Ὺγιᾶ (ir Ὺγιῆ), ἐνδεϋα > ἐνδεᾶ
ε+α > α: ἀργυγϊα > ἀργυρᾶ, Πειραιεα > Πειραιᾶ
ε+ο > ου: φιλοῦμεν < φιλϋομεν
ε+ω > ω: φιλϋω> φιλῶ
ε+οι > οι: φιλϋοι > φιλοῖ
η+ε > η: χρῆςθε < χρόεςθε
η+η > η: coni. χρῆςθε < χρόηςθε
η+ει (=ei) > : > < ζόει
η+ει (=ē) > η: ζόειν > ζῆν
η+ > : coni. ζῆ < ζό
η+ι > : θνηιςκω > θν ςκω
η+ω > ω: coni. τόω > ςτῶ
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ο+ο > ου: τοιο > τοο > τοῦ
ο+ου > ου: μεςθϐουςι > μεςθοῦςι
ο+οι > οι: μεςθϐοι > μεςθοῖ
ο+ω > ω: μεςθϐω > μεςθῶ
ο+ῳ > ῳ: νϐῳ > νῷ
ο+ᾰ > ω: μεύζων >*μεύζοα < *μεύζοςα
ο+ι > ου: μύςθοι > μύςθου
ο+η >ω: coni. Μιςθϐητε > μιςθῶτε
ο+ει (=ei) > οι: μιςθϐει > μιςθοῖ
ο+ει (=ē) >ου: μιςθϐειν > μιςθοῦν
ο+ > οι: μιςθϐ > μιςθοῖ
ω+ω > ω: ῥιγώω > ῥιγῶ
ω+ου > ω: ῥιγώουςα > ῥιγῶςα
ω+ο > ω: ῥινώοντεσ > ῥιγῶωτεσ
ω+οι > ῳ: opt. ῥιγώοι > ῥιγῶ
ω+ε > ω: ῥιγώετε > ῥιγῶτε
ω+η > ω:coni. ῥιγώητε > ῥιγῶτε
ω+ ει (=ei) > ῶ: ῥιγώει > ῥιγῶ
ω+ > ῳ: coni. ῥιγώ > ῥιγῶ

Kontrakcijos nebuvo dviskiemeniuose žodžiuose, pvz. Θεϐσ, δϋοσ, ἴαρ (bet gen. ἦροσ <
ἔαροσ – triskiemenis). Dviskiemenis žodis, atsidūręs sudėtiniuose, t.y. daugiaskiemeniame žodyje, kontrahuoja savo balsius. Todėl greta nesutraukto θεϐσ turime sutrauktinę formą.
Θουκυδύδησ, ἐνθουςιϊζω, δϋω < *δεjω – nesutraukta forma, bet pl. δοῦμεν < δϋομεν (triskiemenė forma).
Yra netaisyklingai sutrauktų formų, pvz. ὀςτᾶ < -ϋα – turėtų būti *ὀςτη, bet pagal nom.,
acc., pl. n ᾰ (ζυγϊ) ir čia buvo įvestas ᾱ.
Kai žodyje susiduria trys balsiai, sutraukiami tik du – arba du pirmieji, arba du paskutinieji, pvz. Περικλϋουσ < -κλϋοσ < *-κλϋϝεςοσ (susitraukia du paskutiniai balsiai), hom. Ηρακληοσ
< -κλϋεοσ (čia susitraukia pirmieji du balsiai).
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Siaurieji balsiai ε, ι, υ nesusitraukia su greta stovinčiu plačiuoju, bet gali su juo sudaryti
vieną skiemenį – įvyksta vadinamoji siunidzėsė, pvz. Ἀτρεύδεω, Πηληιϊδεω žodžiuose εω tariamas vienu skiemeniu. Graikų poezijoje tokių dalykų pasitaiko gana dažnai, pvz. Hom.
Αἴγυπτϋων, Hes. Ηλεκτρυώνη, hom. Πολιοσ, Pind. αἰτϋω ir pan. Šiuo atveju siaurasis balsis virto
panašiu į jotą garsu. Tas į jotą panašus garsas po ρ išnyko paversdamas ρ geminata, pvz. βορρᾶσ
< βορρϋασ, ςτερρϐσ < -εϐσ; Lesbo tarmėje ρι > ρρ: Πϋρραμοσ = Πρύαμοσ.

§ 16. Protetiniai balsiai
Kai kurie graikų k. Žodžiai prasidedantys λ, ρ, μ, ν turi pridėtinį balsį ε, α, ο, kurio kitų
ide. Kalbų atitikmenyse nerandame, pvz. ἐ-ρυθρϐσ, liet. rudas, skr. rudhvas, ἐ-λεϑθεροσ, lot. liber,
ἐ-λαφρϐσ, ἀ-μϋλγω (liet. melžia), ἀ-νόρ (oskų k. nerum), ὀ-μύχλη (liet. migla) ir kt.
Galimas daiktas, kad tie protetiniai balsiai bus kokio nors, vėliau išnykusio, laringalo liekana.

§ 17. Epinė diektazė
Homero epe pasitaiko nemaža sutrauktų veiksmažodžio formų ( ορω, ηῨδᾱ, ὁραςθαι),
bet daugiau figūruoja senovinės nesutrauktos formos. Dalis tų formų atrodo keistai, gyvojoje
kalboje jos negalėjo egzistuoti, pvz. ὁράκςθαι (turėtų būti ὁρϊεςθαι), ὁρϊᾳ (turėtų būti ὁρϊεισ),
ὁρϐωντα (turėtų būti ὁρϊοντα) ir t.t. Antikiniai graikai šį reiškinį pavadino žodžiu διϋκταςισ
(ištempimas, ištęsimas). Jie manė, kad tos netaisyklingos formos atsirado iš sutrauktinių formų
ὁρϊαςθαι iš οραςθαι (iš ᾱ padarant du skiemenis).
Šiandien šis reiškinys įvairiai aiškinamas. Vieni sako, kad „ištemptosios“ formos sudaro
pereinamąjį etapą į kontrakciją: balsiai asimiliuojasi, bet dar nespėjo susitraukti į vieną ilgą balsį. Ši hipotezė dabar atmetama. Jeigu balsiai tiek asimiliuojasi, kad sutapatėja, tai kartu jie turi
susitraukti į vieną balsį, vadinasi, pereinamasis etapas – neįmanomas. Be to, tuo atveju nebūtų
atsiradusios netaisyklingos „ištemptos“ formos tokios, kaip ὁρϐωντεσ, turėtų būti ὁρϐοντεσ).
Kiti mano, kad „ištemptosios“ formos atsirado tik po to, kai epo tekstas buvo užrašytas.
Užrašinėtojai žinojo tik sutrauktines žodžių formas, todėl vietoje nesutrauktinių dviejų skiemenų įrašė sutrauktinę vieno skiemens formą. Recitatoriai, matydami, kad čia trūksta metrui vieno
skiemens ir nežinodami, kaip atrodo nesutraukta forma, grynai formaliai sutrauktąjį balsį padalino į du balsius. Tai buvo tuo lengviau padaryti, kad sutrauktinės formos turėjo cirkumfleksą,
kuris ilgąjį balsį dalino į du balsius, vadinasi, beveik į du skiemenis.
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§ 18. Metrinis balsių pailginimas
Kai kuris nors graikų kalbos žodis netikdavo į metrą, pvz. iš eilės būdavo trys trumpi
skiemenys, tai vieną iš tų trumpų skiemenų epo kūrėjai pailgindavo. Vadinasi ἀθϊνατοσˇˇˇˇ žodzio pirmojo skiemens balsis buvo pailgintas ir zodis tiko hegzametrui: αθϊνατοσ. Taip atsirado
daugybė žodžių su nenatūraliai pailgintu kurio nors skiemens balsius: ϊνερι, οῨνομα, Ῥδατοσ
(vietoje Ῥδατοσ), οῦλομϋνα (vietoj ὀλομϋνη), ΟῨλυμποσ (kitur Ὄλυμποσ), νεύατοσ (vietoj
νϋατοσ). Kartais tas pats žodis toje pačioje eilutėje turi tai normalų,, tai pailgintą balsį, pvz. Ᾱρεσ,
Ᾰρεσ (pirmasis Ᾱρεσ turi ᾱ, o antrasis ᾰ).
Ilgainiui trumpieji balsiai buvo pradėti ilginti ir tuose žodžiuose, kurie metrui tiko. Poetai tokiu būdu sau palengvindavo darbą. Užuot žodį nekėlę į kitą eilutės vietą, kurioje jis būtų
tikęs, jie nesivaržydami pailgindavo tai vietai netinkamo žodžio balsį. Taip atsirado εἰν vietoje ἐν
(poetas norėjo pasakyt „jūroje“, graikiškai ἐν ἁλύ, bet būtų išėję trys trumpi skiemenys, todėl
pailgino εἰν), ὁππϐτε (vietoje ὁπϐτε) ir t.t. Yra atvejų, kai poetai pailgindavo ir žodžio galūnės
balsį – atsirasdavo niekur kitur nepasitaikanti žodžio galūnė, pvz. Od., 1, 40 yra rašoma
Ὀρϋςτᾱο, bet galūninį o reikia tarti ilgai, vadinasi, turime skaityti Ὀρϋςτᾱω ( ˉ ˉ ˉ ), nors epo
rankraščiuose rašoma ŏ (perrašinėtojams galūnė -ᾱω buvo tiek neįprasta, kad jie nesiryžo jos
įrašyti.
Antra vertus, balsis yra sutrumpintas, jei žodis niekaip negali būti įdėtas į hegzametro
eilutę. Pvz. εῦρϑχωροσ reiškia „plačiašalį“, taigi šiame žodyje slepiasi χώρᾱ, bet, kadangi
εῦρϑχωροσ dėl savo skiemenų kokybės (-u-u) netinka metrui, tai ω buvo sutrumpintas į ŏ ir išėjo naujas žodis εῦρϑχοροσ. (Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad šis žodis sudėtas iš εῦρϑσ „platus“ ir
χορϐσ „šokių, žaidimų aikštelė“, bet iš konteksto išeina, kad čia turima galvoje plati šalis, o ne
vieta su plačia žaidimų aikštele).

GRAIKŲ K. PRIEBALSIAI
§19. Priebalsiai j ir v
Pradžioje žodžio prieš priebalsį j virto arba spirantu h arba ζ, pvz. ὅσ, ἥ, ὅ < *jos, *jā, *jod,
skr. yas, yā, yat, ἧπαρ, liet. jeknos, lot. jecur, skr. yakṛt; ζυγϐν, lot. jugum, liet. jungas, ζώνη <
*ζωςνᾱ, liet. juosta.
Žodžio viduryje, tarp balsių j išnyko, nepalikdamas jokios žymės: τρεῖσ < *τρεjεσ, *τιμϊjω
> τιμϊω ir t.t.
Klasikiniais laikais šis procesas vėl pasikartojo: tarpbalsinis i virto j ir išnyko: lesb.
ἀλϊθεα, att. Ὺϐσ < Ὺιϐσ, ποεῖ < ποιεῖ (bet prieš o balsis i att. išliko, todėl ποιῶ).
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Jotos nykimas prasidėjo dar Mikėnų laikais, nes mikėniečiai šį priebalsį tai rašo, tai išleidžia: ὥσ rašoma tai jo tai o, ἐλεφϊνειοσ rašoma tai e-re-pa-te-jo, tai e-re-pa-te-o. Tai rodo, kad jot
jau nyko. Kai kur vietoje j rašoma z, pvz. ze-u-ke-u-si (ζευγεῦςι), vadinasi, jot jau buvo virtęs ζ.

v
V iš pradžių buvo bilabialinis. Mikėniečių kalboje jis laikėsi tvirtai, pvz. wa-na-ka-to
(=ϝϊνακτοσ). Apie 8 a. pr. Kr. v visur pradėjo nykti (ir pagaliau išnyko), o kitur virto labiodentaliniu ir išliko iki helenistinių laikų (arba dar ilgiau). Anksčiausiai v išnyko joniečių-atėniečių
tarmėse. Nykimas prasidėjo M. Azijoje ir plito į visas puses, persimetė į M. Azijos ir Lesbo ajoliečius (bet Lesbo poetai kartais prisimena šį priebalsį, ypač sekdami Homero praktika). Pirmiausia išnyko tarpbalsinis v, paskui apskritai v žodžio viduryje, o vėliausiai – žodžio pradžioje. Atikos tarmėje v išnyko be žymės, bet žodžio pradžioje dėl neaiškių priežasčių jis kartais virto h,
pvz. ϝορϊω >ὁρϊω (lot. vereor), ἵεμαι < *ϝύεμαι (stengiuosi), ἁλύςκομαι < *ϝαλύςκομαι. Ypač v > h,
kai sekančiame žodžio skiemenyje būna ς: ἕςπεροσ (lot. vesper), εἷμα < *ϝεςμα (lot. vestis), ἑςτύᾱ
(lot. Vesta). Joniečių tarmėje v išnyko be žymės. Tai įvyko turbūt 8 a. pr. Kr.
Kitose tarmėse ϝ išliko ilgai – iki helenistinės epochos. Antai kretiečiai att. – jon. žodį
ἔργον rašo su ϝ: ϝϋργον, eliečiai, kipriečiai turi ϝϋποσ (= ἔποσ), argiečiai rašo Διϝϐσ (panašiai ir
kipriečiai), kipr. βαςιλῆϝοσ (hom. βαςιλῆοσ), el. ϝρατρᾱ (=jon. ῥότρη).

§ 20. Nosiniai ir likvidos (sklandieji)
Ide. *n – graikų ν išliko nepasikeitęs nuo prokalbės iki mūsų laikų νϋοσ < *νεϝοσ, lot. novus, liet. naujas, skr. navas. N prieš veliarinius priebalsius tapo veliariniu ŋ, rašomu γ: ἄγγελοσ,
ἄγκυρα, λϐγχη ir t.t. Iš pradžių buvo rašoma ν: ανκυρα, ενγυσ ir t.t. Vėliau pradėta rašyti γ dėl to,
kad γ prieš ν ir μ Atikos tarmėje virto veliariniu nosiniu garsu, vadinasi γν= ŋn, γμ=ŋm. Tokį ištarimą rodo rašyba: Ἀριϊννη =Ἀριϊγνη, Ἁγγνοϑςιοσ =Ἁγνοϑςιοσ. Helenizmo laikais buvo rašoma
γύνομαι, γινώςκω – matyt, γύγνομαι buvo tariama giŋnomai o γιγνώςκω = giŋnōskō, vėliau, turbūt, iŋn virto in, todėl atsirado γύνομαι, γινώςκω. Žodis φθϋγμα turėjo būti tariamas φθϋγγμα,
nes tą šaknį matome žodžiuose φθϋγγομαι, φθϐγγοσ. Atsiradus tokiam γν ir γμ ištarimui, buvo
pradėta prieš visus gomurinius priebalsius veliarinį ŋ rašyti γ.
Ide. *m – gr. μ išliko nepasikeitęs amžių eigoje: μῦσ, μότηρ ir t.t. Tik žodžio gale μ virto ν
– tai įvyko labai seniai: *ζυγομ > ζυγϐν, *τομ > τον. Dėl to pasikeitimo žodyje εἷσ, μια, ἔν vienos
formos turi ν, o kitos μ. Mat μύα < *ςμύα vidury žodžio išlaikė senovinį μ, bet *εμ virto ἕν. Vėliau
pagal ἕν į visą paradigmą buvo įvestas ν. Panašiai yra ir su veiksmažodžio vienaskaitos pirmojo
asmens galūne: τύθημι išlaikė senovinį μ, bet *ἐτύθημ virto ἐτύθην.

39

Ide. *r – gr. ρ išliko nepasikeitęs per visą Antiką: ἐρϋτησ, ἄρκτοσ, καρα, κϐραξ ir t.t. Žodžio pradžioje ῥ rašomas su spiritu asper, nes pradžioje žodžio dažnai buvo ςρ: ς virto spiritu
asper, kurį dėjo ant ῥ, pvz. *ςρϋϝω > ῥϋω; vėliau kiekvienas ῥ pradžioje žodžio gavo spiritus asper, nors ir nebuvo jokio į spir. asper virtusio garso.
Ide. *l – gr. λ. Ir šis garsas nesikeitė per visą Antiką: λευκϐσ, κλϋπτον, λϑκοσ ir kt. Žodžio
pradžioje dažnai buvo ςλ – tuo atveju ς virto spiritu asper ir λ buvo aspiruojamas (įrašuose randama aspiruota ΛΗ), pvz. λαβών aiginiečiai rašė ΛHΑΒΨΝ < *sləgu-; atėniečių įrašuose
ΜΗΕΓΑΚΛΕ (=Μhεγακλῆσ).

Sprogstamieji (mūta)
Iš ide. prokalbėss graikai paveldėjo tris sprogstamųjų eiles – lūpinius (p, b, bh), dantinius
(t, d, dh) ir gomurinius (pastarieji buvo arba veliariniai – k, g, gh, arba palataliniai – k g gh, arba
vadinamieji labioveliariniai – qu, gu, guh). Aspiruotos buvo tik bh, dh, gh. Graikų kalboje visos trys
aspiratos virto dusliomis aspiratomis – ph, th, kh.

§ 21. Lūpiniai (labiales)
Ide. *p – gr. π išliko nepasikeitęs: πατόρ, lot. pater, ἑπτϊ, septyni ir t.t.
Ide. *b – gr. β. Tai buvo retas garsas: ὄμβροσ, lot. imber, skr. ambu (vanduo). Pirmame
amžiuje pr. Kr. β virto v garsu (tokiu jis liko per visą Antiką iki musų laikų. Augusto zmona L via
graikų rašoma Λειβια (vadinasi, Augusto laikais β jau buvo tariamas kaip v).
Ide. *bh – gr. ph (rašoma φ): φϋρω, lot. fero, skr. bharāmi; νϋφοσ, lot. nebula, skr. nabhas
(migla). Iš pradžių φ buvo tariamas kaip aspiruotas p = p+h (tai rodo senovinė rašyba, pvz. kretiečiai šį garsą iš pradžių rašydavo π, tad aspiratos visai nežymėdavo: kai kur buvo rašoma ΠΗ).
Romėnai graikiškus tikrinius vardus su φ iš pradžių rašydavo su paprasta p, pvz: Pilēmo (=
Υιλόμων). Vėliau (maždaug pirmame amžiuje po Kr.) φ virto spirantu f (tokiu jis pasiliko ir
šiandien).

§ 22. Dantiniai (dentales)
Ide. *t – gr. τ: τρεῖσ, lot. trēs, liet. trys, skr. trayas, πατόρ, lot. pater, skr. pitā. Šis garsas išliko nepasikeitęs per visą Antiką iki mūsų laikų.
Ide. *d – gr. δ: δϋκα, lot. decem, liet. dešimt, δεξιϐσ, liet. dešinys, lot. dexter, skr. dak iṇa
(dešinys). Vėliau δ virto spirantu (panašiu į anglų k. skardųjį th ), ir tokiu liko iki mūsų laikų.
Rodo saloje δ virto spirantu dar 7 a. pr. Kr. Tai rodo įrašai: τοζ (=τϐδε). Atikos liaudies įrašuose
Agamemnonas kartais yra rašomas Ἀγαμϋςμων, Κϊδμοσ – Κϊςμοσ, Ἄδμητοσ = Ἄςμητοσ (jungi-
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nys δμ daug kur virto μν (todėl *Ἀγαμϋδμων > Ἀγαμϋμνων). Atėniečių rašyba rodytų, kad δ jau
buvo virtęs spirantu. Galima tikrai tvirtinti, kad mūsų eros pradžioje δ jau buvo visur virtęs spirantu.
Ide. *dh – gr. θ (= th): θυμϐσ, lot. fūmus, liet. dūmai, skr. dhūma . Kad θ buvo tariamas
kaip th, rodo pirmykščių graikų alfabetų praktika, pvz. Theros saloje buvo rašoma ΘΗ (kitur T,
aspiravimas visai nežymimas). Romėnai iš pradžių taip pat rašė be aspiratos: tūs, tik vėliau pradėjo rašyti h (Trhaso, Mitrhidates), dar vėliau Thraso. Mūsų eros pradžioje θ virsta spirantu, panašiu į anglų k. duslųjį th. Lakonijoje spirantizacija įvyko jau 4 a. pr. Kr. (Ksenofontas rašo, kad
spartiečiai saką ναὶ τὼ ςιώ. Turbūt atėniečiai to spiranto tada dar neturėjo, todėl Ksenofontas jį
išreiškia panašiu garsu ς). Helenistiniais laikais gausėja duomenų apie θ spirantizaciją, bet galutinai šis procesas užsibaigė tik mūsų eros pradžioje.

§ 23. Gomuriniai
Iš trijų gomurinių priebalsių eilių pastoviausia yra veliarinė eilė, kadangi ji visose ide.
kalbose buvo tokia pati. Palataliniai priebalsiai vienose ide. kalbose susiliejo su veliariniais, kitose – virto spirantais. Pagal tokį palatalinių traktavimą ide. kalbos jau iš pat pradžių mokslininkų buvo suskirstytos į dvi pagrindines grupes – kentum ir satem kalbas. Pavyzdžiui imamas
skaitvardžio „100“ pavadinimas: centum kalbose palatalinis k išliko nepakitęs, todėl lot. centum,
gr. ἑκατϐν, got. hund, airiškai ket ir t.t. Vadinasi, lotynų, graikų, germanų, keltų ir dar kai kurios
yra kentuminės kalbos. Antra vertus, skr. śatam, avest. satəm, liet. šimtas, slavų съто rodo, kad į
satəm kalbų grupę įeina indoiranėnų, baltų, slavų, albanų, armėnų ir kai kurios kitos kalbos. Labioveliariniai (gomuriniai su kažkokia lūpinio garso priemaiša) arba išliko kaip atskira grupė,
arba susiliejo su veliariniais. Apskritai satəm kalbose išnyko labioveliariniai (susiliejo su veliariniais), o kentum kalbose išnyko palataliniai susiliejo su veliariniais). Tokiu būdu nėra jokios ide.
kalbos, kurioje būtų visų trijų rūšių gomuriniai garsai. Todėl kai kas padarė išvadą, kad iš viso
nebuvo nei vienoje kalboje – nė prokalbėje – trijų rūšių gomurinių: vienose kalbose šalia veliarinių atsiradę palataliniai, t.t. spirantai, o kitose – šalia veliarinių susiformavo labioveliariniai.
Graikų kalba – kentuminė, todėl joje randame tik veliarinius ir labioveliarinius.

1) Veliariniai
Ide. *k – gr. κ: κρϋασ, skr. kravi (kraujas), lot. cruor, liet. kra jas; κϋλευθοσ, liet. kelias,
lot. celer, κολωνϐσ, lot. collis, liet. kalnas. Šis garsas amžių eigoje nepasikeitė.
Ide. *g – gr. γ: γϋρανοσ, liet. gervė lot. grūs, sen. slavų k. жеравь, sen. vok. cranuh;
ςτϋγω, lot. tego, liet. stogas. Šis garsas pasikeitė: šiandien prieš siaurus balsius tariamas kaip j
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(γϋρανοσ = jeranos), o kitais atvejais tapo spirantu, panašiu į h. Kada tai įvyko, neįmanoma nustatyti. Greičiausiai tai buvo dar Antikoje, nes pvz. bojotiečiai jau rašydavo ἰών (= ἰγών). Helenistiniame Egipte kartais γ jau nerašomas, vadinasi jau buvo spirantas, pvz. ςτρατηοϑσ, ςφραύδα,
Atikoje 318 m. randame įrašyta ὀλύον (= ὀλύγον).
Ide. *gh – gr. χ: δολιχϐσ, skr. dīrghah, liet. ilgas; ὀμύχλη, liet. migla, sen. slavų k. мьгла. Ir
χ buvo iš pradžių tariamas kaip kh, o mūsų eros pradžioje virto spirantu – tokiu pasiliko iki šios
dienos.

2) Palataliniai
Jie susiliejo su veliariniais ir tik iš kitų giminingų kalbų galime susekti, kad čia buvo ne
veliarinis, o palatalinis garsas.
Ide. * – gr. κ: ἑκατϐν, liet. šimtas, lot. centum ir t.t.; οἶκοσ, skr. ve man (namas), liet. viešpats; δϋκα, lot. decem, liet. dešimt.
Ide. * – gr. γ: γιγνώςκω, lot. cognōsco, sen. vok. k. kund, liet. pa-žinti, sen. slavų k.
зьнати; γϋνοσ, lot. genus, skr. janas; ἄγω, lot. ago, skr. ajati.
Ide. * h – gr. χ: χεῖμα, χειμών, lot. hiems, skr. himah (šaltis), liet. žiema, slavų зимa; ὄχοσ,
lot. veho, liet. vežti, skr. vahati („važiuoja“); χήν, lot. anser, liet. žąsis, skr. haṃsa („žąsis“), vok.
gans; λεύχω, liet. laižyti, lot. ligula („liežuvėlis“).

3) Labioveliariniai
Labioveliariniai pasikeitė, virto dantiniais, lūpiniais ir veliariniais. Jie visose kalbose taip
ar kitaip pasikeitė, dėlto nelengva nustatyti, kaip jie atrodė iš pat pradžių. Kadangi vienose kalbose jie virto lūpiniais (keltų, oskų – umbrų kalbose), o kitose – veliariniais, tai buvo padaryta
išvada, kad jų pagrindą sudarė ir veliarinis, ir lūpinis garsas, kitaip sakant, veliarinis su lūpinumo doze. Jie atrodę panašiai, kaip šių laikų italų kalbos žodžiai quando, quattro, cinque ir t.t. bet
fonetiškai tai sunku išaiškinti. Todėl kai kas, pvz. A. Heubeck, duoda naują labioveliarinį apibrėžimą: pagrindinis šių garsų požymis esąs tuo pačiu laiku įvykstanti eksplozija ir gomuryje (velum) ir lūpose (labia).
Mikėnų tarmėje labioveliariniai dar buvo nepasikeitę, nes jiems žymėti yra skiriami atskiri ženklai, todėl, pvz., vėlesnių laikų žodis ἄνθρωποσ jų transkripcijose atrodo šitaip: a-to-roqo (= ἄνθρωquοσ).
Pirmame tūkstantmetyje pr. Kr. labioveliariniai jau pasikeitę. Ajoliečių tarmėje jie virto
lūpiniais priebalsiais (su tam tikromis išimtimis): joniečių – atėniečių tarmėse reikalas susi-
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komplikavo: prieš siaurus balsius (t.y. e ir i garsus) jie virto dantiniais (taigi qu > τ, gu > δ ir guh >
θ), prieš plačiuosius balsius ir priebalsius – lūpiniais (qu > π, gu > β, guh > φ), o prieš (ir po) u garsus – veliariniais (gu > κ, gu > γ, guh > χ).
Ide. *qu > π, τ, κ (prieš a, o ir priebalsius π, prieš e ir i, balsius τ, prieš ir po u – κ): a) π:
πϐτε, lot. quo, skr. kah, liet. kas, got. hwas, sen. slavų кътo; lot. quod, oskų k. púd; ἧπαρ, skr.
yakrt, liet. jeknos. Λεύπω, lot. relīquī, liet. lieku; ὄψομαι, lot. oculus, liet. akis, πϋμπτοσ, lot. quintus
< quinctus >*quinqutus, liet. peñktas. b) τ: τύσ, lot. quis, oskų k. pis, got. hwis, skr. cid, sen. slavų k.
чьто. Ide. *que, gr. τε, lot. -que, skr. -ca. Πϋντε, lot. quinque < *penque, liet. penki, skr. panca. c) κ:
βουκϐλοσ, bet αἰπϐλοσ < *quel, *quol, lot. colo.
Ide. *gu >β (prieš a, o ir priebalsius), δ (prieš e, i garsus), γ (prieš ir po u) – a) β: βαύνω <
*βαμjω < *gumjō; βϊςκω < *gumsko, lot. venio, got. ciman, vedų gamati; βοῦσ, skr. gau , φϋβομαι
–bėgu. – b) δ: δελυσ („įsčios“), δϋλφαξ („paršas“), δελφισ, ἀ-δελφϐσ, skr. garbhah („įsčios“), got.
kalbō < *guəlbh – c) γ: Ὺγιόσ < *sugujēs, ζῶ < ζόω < *gujē, skr. jātu („gyvenimas“).
Ide. *guh > φ (prieš a, o ir priebalsius), θ prieš siaurus balsius, χ (prieš ir po u) – a) φ:
φϐνοσ, πϋφαται, ἔπεφνον, skr. ghnanti (jis muša), liet. ginti, lot. defendo; φαιδρϐσ, liet. giedras;
νεύφει, ἀγϊννιφοσ, sen. slavų снѣгъ, got. snaiws. – b) θ: θϋροσ, θερμϐσ, skr. haras (karštis),
gharm („karštis“), sen. prūsų k. gorme („karštis“), lot. formus („šiltas“), liet. garai, sen. slavų
горѣти; θεύνω, lot. defendo. – c) χ: εῧχομαι, skr. ōhatē („giria“).
Paradigmose buvo išlyginta pvz. λεύπω, 2 asmuo turėjo būti *λεύτεισ, 3 asmuo *λεύτει:
pagal λεύπω padaryta λεύπω, λεύπεισ, λεύπει.
Ajoliečių (Lesbo, Bojotijos, iš dalies Tesalijos) tarmėse visur virto lūpiniais priebalsiais,
pvz. tesal. δεκαπϋμπε, lesb. πόλυι (=τηλοῦ, tesal. πεῖςαι = τεῖςαι, bojot. πϋτταρεσ, lesb. πϋςυρεσ,
bojot. Βελφού, lesb. βελφιν, tesal. Πετθαλοῦν (= att. Θετταλῶν), lesb. Υετταλού, φόρ (= θόρ).
Pasitaiko ir kitose tarmėse nukrypimų nuo normos, pvz. βύοσ, lot. vivus, liet. gyvas, skr.
jīvah (gyvas). βιϐσ (lanko virvelė), liet. gija, tesal. κύσ = τύσ. Tai vis neišaiškinti atvejai.
Prieš j lūpinis elementas išnyko: quj > kj, guj > gj, pvz. ὄςςα < *voquja, ὄψομαι < *oguj-,
ὄςςε („akys“) < *oquje.

§ 24. Spirantai ς, h, ζ
1) Ide. s. Beveik visose ide. kalbose s turėjo tendenciją išnykti. Visose kalbose tas išnykimas buvo įvairių faktorių trukdomas. Pagaliau nykimo tendencija pasibaigė, ir s išliko, kur dar
buvo išlikęs, arba vėl atstatytas,
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Ir graikų kalboje s nyko, pvz žodžio pradžioje prieš balsį jis virto spirantu h – spiritu asper: ἕπομαι < *sequomai, ἑπτϊ < *septm. Vidury žodžio tarp balsių s taip pat virto h, o vėliau visai
išnyko: ιϐσ (nuodai), < *ϝιςοσ, lot. v rus, γϋνουσ < γϋνεοσ < *γενϋςοσ. Prieš išnykdamas iš s atsiradęs tarbalsinis h perėjo į žodžio pradžią (jei juo prasidėdavo antrasis žodžio skiemuo): εΎω <
*euso > *euho, εἱπϐμην (nuo ἕπομαι)< *ἐhεπϐμην < *ἐςεπϐμην, ειχον < *εhεχον < *ἔςεχον ( bet
čia turime spiritus lenis. Mat, veikė aspirantų disimiliacijos dėsnis: iš dviejų aspirantų *heikhon
buvo pašalinta pirmoji). Vėliau tarpbalsinis ς kai kur vėl buvo atstatytas, pvz. aoriste ir future
ελυςα, λυςω, nes be ς tas laikas būtų sutapęs su esamuoju laiku (bet ten, kur sutapimų pavojaus
nebuvo, pvz. likvidų future s nebuvo atstatytas: φανῶ < φανϋω < *φανϋςω.
Greta stovintis priebalsis neleido ς išnykti, pvz. ςτϊςισ, γιγνώςκω, ἄξων, taip pat ir sonantai ν: δαςϑσ < δνςϑσ, πρϊςον < πρςον, lot. porrum: ς išliko taip pat skoliniuose, pvz. ςῖτοσ,
ςύγλοσ, ςόςαμον, kai kurie tikriniai vardai išlaikė ς: αλαμύσ, ϊμοσ, Διϐνυςοσ, ικελού ir kt. Kartais ςς > ς ir tas ς dažniausiai jau išlikdavo, pvz. ἔςομαι < ἔςςομαι. Kai kuriuose žodžiuose ς
išlikimo priežastis neaiški, pvz. ςῦσ (bet yra ir υσ) ςελόνη, ςιγϊω.
Tarp dviejų priebalsių ς išnyko: ἕκτοσ < *ἕκςτοσ, ἑφθϐσ < *ἑπςτϐσ, τϋταχθε < *τϋταγςθε,
ἠγγϋλθαι < *ἠγγϋλςθαι. Jei antrasis priebalsis buvo nosinis arba likvida, tai išnykdamas ς aspiruodavo prieš stovintį priebalsį: λϑχνοσ < *λυκςνοσ, ἀρϊχνη < *αρακςνα, πλοχμϐσ („pynė“) <
*ploksmós (πλϋκω „pinti“).
Žodžio gale ς išliko: λϐγοσ, ἵπποσ, ἔφερεσ ir t.t.
Buvo atvejų, kai ς naujai atsirasdavo, pvz. dantinis + dantinis davė ς + dantinį: οιςθα <
*οιδθα, τριακοςτϐσ < *τριακονςτϐσ < *τριακονττϐσ.
Apie ς išnykimą junginiuose su įvairiais priebalsiais bus kalbama vėliau.

Kai kurie σ ištarimo ypatumai kitose tarmėse
Šiaurės vakarų tarmėse ς asimiliuojasi su sekančiu priebalsiu, pvz. Lakonijoje ἄτταςι <
*αςταθι (=ἀνϊςτηθι), ἀκκϐρ = ἀςκϐσ, kretiečių χρῆθθαι = χρῆςθαι, Spartoje iš anksčiau išlikęs
tarpbalsinis ς virto h: Αινηςιασ > Αινηhύασ, Ποςοιδανι > Ποhοιδᾶνι, Ἐλευhϑνια = Ἐλευςϑνια.
Eretrijoje ir Orope ς tarp balsių virto ρ: παιρύν = παιςύν, Ἀρτεμιρύα = Ἀρτεμιςύα, ἔχουρα
= ἔχουςα; ς virto ρ kartais ir gale žodžio, kai sekantis žodis prasidėdavo balsiu: ὅπωρ ἄν = ὅπωσ
ἄν. Elidėje (ir vėlyvojoje antikoj Spartoje) galūninis ς virto ρ: ἀκκϐρ = ἀςκϐσ, τύρ = τύσ. Sporadiškai pasitaiko ir kitose tarmėse rotacizmo reiškinių, pvz. tesaliečiuose θεϐρδοτοσ, kretiečių
κορμϐσ = κοςμϐσ.
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2) Ide. *h pasitaikė tik jaustukuose (ἅ, εῦού ). Visi kiti h atsirado graikų kalboje, dažniausiai iš ς ir j (ἑπτϊ, ὅσ). Toks h buvo tariamas (o kai kur ir rašomas) ir viduryje žodžio tarp balsių,
pvz. sudėtiniuose žodžiuose ( εῧhορκοσ, καθύημι, ἀφϊημι = hiēmi). Atėniečiai 5 a. pr. m. erą dar
rašė πϊρhεθροσ, ἔςhοδον, περύhοδοσ. Toks h aspiruodavo pradžioje žodžio stovintį priebalsį, jei
po jo eidavo ρ: φροῦδοσ < προhορα, τϋθριππον < τετρhιππον ir kt. Įvedus joniečių alfabetą, atėniečiai jau neberašė h, bet vis tiek tebetarė. Kartais h atsirasdavo iš ϝ: ἵςτωρ ( bojotiečių
ϝύςτωρ), ἕςπεροσ (lorkiečių ϝεςπϋριοσ), lot. vesper, εννυμι < *ves-nu-mi, ἑςτια, lot. Vesta.
Kartais h yra etimologiškai nepagrįstas, pvz. žodyje Ύδωρ, liet. vanduo, Ὺπϋρ, Ὺπϐ, skr.
upa, upam. Ὺφαύνω, skr. ulhnāti (suveržia virve), Ὺλϊω, lot. ulutara, Ύςτεροσ, skr. uttara, ἵπποσ,
lot. equus, skr. aśva . Kai kur gal h atsirado analogijos keliu, pvz. ἡμεῖσ pagal Ὺμεῖσ, ἡμερα pagal
εςπερα (nes doriečių tarmėse ἀμερα).
Helenistiniais laikais h buvo pradėtas vartoti ir ten, kur jo nereikėjo, pvz. καθ᾿ ἔτοσ, καθ
ἐνιαυτϐν, ἐφιδεῖν, Ὺφοψια ir kt. Taip atsirado ir Ὺϊκινθοσ, nes lot. vaccinium rodo, kad čia nebuvo h.
Kai kuriose tarmėse h gana anksti išnyko, pvz. Lesbo tarmėje jau Sapfo laikais h buvo netariamas. Tas reiškinys vadinosi ψύλωςισ. Toliau h išnyko Mažosios Azijos ir kai kurių salų joniečių tarmėse (dėlto Herodotas jau neturi h), Elidės ir Kipro tarmėse. Antikos pabaigoje psilozė
apėmė visas graikų tarmes.
3) Ζ. Neaiškus yra dzetos ištarimas klasikiniais antikos laikais. Dauguma mano, kad tai
buvo zd – taip sako ir gramatikas Dionizijus Trakietis: ἐκ τοῦ ς καὶ δ. Tai patvirtina kai kurių
etimologiškai išaiškintų žodžių rašybą, pvz. ὄζοσ (šaka) atitinka vokiečių k. Ast, vadinasi, buvo
tariama ozdos. Lesbiečiai panašiai ir rašo: ῧςδοσ (o >u). Ἀθόναςδε< *-ανςδε, Platonas persų dievą Ahuramazdą rašo Ὠρομϊζησ, vadinasi, ir jam ζ=ςδ. Vėliau (pradedant 4 a. pr. Kr.) ζ virto z –
garsu, dėlto buvo rašoma att. ἀναβαζμοῦ (321 metais pr. Kr.), ϋυσ (= Ζεϑσ), Ζμυρναῖοσ; Atikoje
nuo 330 m. rašoma kartais ςζ, pvz. ἐπεψόφιςζεν. Rašyba ςζ rodo, kad tai nebuvo paprastas Ζ,
bet geminata (juk metrikoje visą laiką ζ buvo laikomas ilgu priebalsiu, arba dviejų priebalsių
junginiu).
Iš kitos pusės dj, gj taip pat virto ζ, vadinasi, čia turėjo būti dz: ἀργυρϐπεζα <-*πεδjα,
πεζϐσ < *πεδjοσ, ἐλπύζω < *ἐλπύδjω, μεύζων < *μεγjων.
Taip pat ir j kartais virto ζ= dz. Tie du ζ ištarimai nesuderinami. Kai kas mano, kad iš
pradžių ζ buvo dz, o vėliau virto zd, panašiai kaip sen. slavų kalboje iš *vidją pasidarė widžą, o iš
čia viždą.
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Dionizo Trakiečio laikais ζ jau buvo virtęs spirantu, todėl jo pasakymas, kad ζ susideda iš
ς ir δ, tiek tepasako, kad jis buvo spirantas, panašus į z. Matėme, kad Rodo saloje jau 7 a. pr. Kr. ζ
buvo spirantas, Arge – 6 a. pr. Kr. Galimas daiktas, kad ir kitose tarmėse ζ spirantizavosi anksčiau, negu manoma. Galbūt junginyje ςδ spirantizacija įvyko anksčiau, negu kitose pozicijose.
Taigi ir ςδ ir dz ištarimas galėjo labai anksti pasidaryti vienodu ir ζ virsti geminata, panašia į z.

§ 25. Aspiratų disimiliacija
Kai sekantis skiemuo prasidėdavo aspirata (arba h) dingdavo. Tai ir yra aspiratų disimiliacijos dėsnis, vadinamas Grassmanno dėsniu (Hermann Grassmann, Graßmann, 1809–1877).
Kartais ir tolimesnio skiemens aspirata priversdavo išnykti pirmojo skiemens aspiratą, pvz.
τρϋφω < *θρϋφω (bet fut. θρϋψω išliko pirmojo skiemens aspirata, kadangi antrojo skiemens
aspirata dingo φς junginyje). τϋθημι < *θϋθημι, ἔχω < *ἕχω (bet fut. ἕξω), ταχϑσ, τϊχιςτοσ,
ταχϋωσ, bet θαττων rodo, kad buvo *θαχϑσ. Šis disimiliacijos dėsnis plačiai pasireiškia perfekto
reduplikacijoje: πεφϐβημαι < *φεφϐβημαι, κϋχρημαι < *χϋχρημαι, τϋθηκα < *θϋθηκα. Dėl disimiliacijos linksniuojant keičiasi kai kurių žodžių šaknis: θρύξ, τριχϐσ < *θρύχοσ.
Dėl aspirantų disimiliacijos kai kurie žodžiai pasidarė nepanašūs į kitų ide. kalbų giminingus žodžius, pvz. πεύθω < *φεύθω pasidarė nepanašus į lot. īdo, τεφρα į lot. favilla, liet. degti,
o jis kilo iš *dheghura, πύθηκοσ sietinas su foedus, τεῖχοσ su lot. fingere, πυθμόν su lot. fundus,
αῩοσ = sa sas < *sausos > *hauhos > αῩοσ.
Kai kur to dėsnio nebuvo laikomasi, ypač veiksmažodžiuose – jį nustelbė analogija, pvz.
κϋχυται jo laikomasi, bet ἐχϑθην nesilaikoma, taip pat ἀμφιθϋω (abi aspiratos pasiliko).
Kai kuriais atvejais aspirata pakeičia žodyje vietą. Be minėtųjų pavyzdžių (φροῦδοσ),
φρούμιον < προhοιμιον, φουρα dar pacituoti jon. κιθών = χιτών, αἶςχοσ < *aighskos, λϋςχη iš
*leghskā γλύςχροσ < *γλύχςκροσ, ἔςχατοσ < *ἔχςκατοσ.

§ 26. Priebalsių junginiai
Priebalsis su priebalsiu asimiliuojasi, pvz. *ἔζευγςα > ἔζευζα, *ἐπύ-πδαι > ἐπύ-βδαι,
*ἔςτραφται > ἔςτραπται. Susidūręs su aspirata, priebalsis pats virsta aspirata: *ἐπϋμπ-θην >
ἐπϋμφθην, *ἤγθην > ἤχθην, *λειπθόςομαι > λειφθόςομαι. Dantinis su dantiniu susidūrę virsta ς:
*οἶδθα > οἶςθα ir t. t.

1) Priebalsis + j
Priebalsių ir jot junginiai duoda įvairius garsus, kartais nepanašius nei į tą priebalsį, nei į
j.
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Antai j po ϝ, ν, ρ ir ς išnyksta, bet pakeičia prieš stovintį balsį.
a) α, ο + ϝ, ν, ρ + j > αι, οι: δαύω („uždegu“) < *δαϝjω, κλαύω < *κλαϝjω, hom.
τεςςαρϊβοισ < -βοϝοσ, τεκταύνομαι < *τεκτϊνjομαι, φαύνω < *φανjω, μϋλαινα < *μϋλανjα,
ἄγκοινα < *ἀγκονjα (plg. ἀγκών), δϋδποινα < *δἐςποινjα, hom. φοινϐσ < *φανjοσ, ἀςπαύρω <
*ἀςπϊρjω, καθαύρω < *καθϊρjω (καθαρϐσ), μοῖρα < *μορjα.
b) ε, ι, υ + ϝ, ν, ρ + j: εϝj duoda ει: εῦρεῖα < *εῦρϋϝjα, φυγαδεύω < *φυγαδϋϝjω, βαςύλεια <
*βαςύλεϝjα; ιϝj > : διοσ < *δύϝjοσ; εν, ερ, ιν, ιρ, υν, υρ + j pailgina prieš stovintį balsį: κτεύνω <
*κτϋνjω, φθεύρω < *φθερjω, κλινω < *κλύνjω, οικτιρω < *οἰκτύρjω, οτρυνω < *ὀκτρϑνjω, πλυνω
< *πλϑνjω, ὀλοφυρομαι < *ὀλοφϑρjομαι.
Lesbo ir tesaliečių tarmėse φαύνω ir ἄγκοινα nesiskiria nuo atėniečių ir joniečių tarmių,
bet po kitų balsių padvigubėja priebalsis, o balsis nepailgėja: tesal. κρεννϋμεν, lesb. ἰμϋρρην =
ἱμεύρειν.
μj > νj. Todėl *βϊμjω> βαύνω, χλαῖνα < *χλαμjα (χλαμϑσ), κοινϐσ < *κομjοσ (plg. lot.
cum).
sj. Pradžioje žodžio sj virto hj > h: υμόν < *sju-, skr. syūma („raištis“). Žodžio viduryje
ασj, οσj, υσj > ahj, ohj, uhj, ehj > αι, οι, ει, υι: λιλαύομαι < *λιλϊςjομαι, τοῦ < τοῖο < *τοςjο,
ϊλόθεια < *αλαθεςjα, εἰδυῖα < *εἰδυςjα, μυῖα < *μυςjα, -ιςj: οιομαι < *ὀϝιςjομαι.
λj > λλ: ἄλλοσ < *aljos, lot. alius, φϑλλον < *φϑλjον (lot. folium), ἅλλομαι < *αλjομαι (lot.
salio), πολλό < *πολϝjα.
Ide. pj, bhj (=πj, φj) > πτ: πτϑω < *πjυjω. Iš čia atsirado veiksmažodžiai su -πτω:
κλἐπτω < *κλεπjω, χαλϋπτω < *χαλϋπjω, βλϊπτω < *βλαπjω, ῥύπτω < *ριπjω, ἐρϋπτομαι <
*ἐρϋπjομαι, θϊπτω (dėl aspirantų disimiliacijos) < *θϊφjω.
μj + priebalsis išnyko j: θϋρμω < *θϋρμjω, τϐλμα < *τϐλμjα, μϋριμνα < *μϋριμνjα.
Ide.

j, qu

hj, ghj, guhj (=κj, χj) > ττ (att.), ςς: πϊτταλοσ („vinis“) <

*πακjαλοσ, πύττα („smala“) < *πύκjα, lot. pix, ἐλϊττων (jon. ἐλαςςων) < *ἐλαχjων (plg.
ἐλϊχιςτοσ), ὄςςε < *οquje, πϋττω (πϋςςω) < *pequjō, lot. coquo < *pequo > *quequo, γλῶττα <
*γλωχjα (plg. γλωχισ „strėlė“), πϊςςων (=παχϑτεροσ) < *παχjων (plg. παχϑσ).
Atikos tarmėje, Orope, Bojotijoje, iš dalies Eubojoje, kartais Tesalijoje ir Kretoje buvo ττ,
visur kitur ςσ. Vėliau, kai įsigalėjo κοινό, visur įsipiešpatavo ςς (taip taria šių dienų graikai).
Nežinome, kaip iš pradžių buvo tariami ττ ir ςς – vėliau jau nesiskyrė nuo kitų visų ττ, ςς, bet
anksčiau, turbūt, buvo tariamas kitaip, nes Halikarnaso alfabete buvo speciali raidė šiam garsui

47

žymėti, panaši į ┬. Galimas daiktas, kad halikarnasiečiai šią raidę bus pasiėmę iš karų alfabeto,
bet, jeigu prireikė naujos raidės, tai, matyt, ištarimas buvo toks, kad nesutapo nė su vienu garsu,
žyminu įprastinėmis raidėmis. Antai buvo rašoma: θϊλα┬α, τε┬αρϊκοντα, Ἁλικαρνα┬ϋων ir
pan; ypač ta raidė mėgo rašyti iš kitų M. Azijos kalbų paimtus tikrinius vardus (Oα┬α┬ιοσ,
Πανυα┬ιοσ). Filologai pasiūlė visokių hipotezių ττ (ςς) ištarimui: ts, tþ, þþ, š, bet tai niekuo nepagrįsti spėliojimai. Viena aišku: jei buvo rašoma ττ, ςς, tai, matyt, čia buvo kažkoks spirantas,
panašus į t ir s, bet iš pradžių nei su t, nei su s nesutampąs.
Žodžio pradžioje ττ, ςς > τ, ς: τόμερον (jon. ςόμερον) < *kjāmeron, τεῦτλον (att.
ςεῦτλον) < *kj-.
Ide. gj, gu ĝ > ζ: μϋζον < *μϋγjων, ἅζομαι < *ἅγjομαι, νύζω < *nigujo (plg. νύπτρον),
ἁρπϊζω < *ἁρπϊγjω, οἰμώζω < *οἰμώγjω.
Netaisyklingai padarytas praesens τϊττω (iš ταγϐσ) – ši forma greičiausiai atsirado analogijos keliu: kadangi futūras buvo ἁρπϊξω, τϊξω, tai ir praesens vietoje *τϊζω padarė τϊττω; iš
*ςφϊγjω atsirado hom. ςφϊζω, att. ςφϊττω (netaisyklinga forma). Po priebalsių gj > ζ, bet tarp
dviejų priebalsių atsidūręs ς turėjo išnykti, pvz. *vergjō > *ϝϋρζω = ϝϋρςδω, o ς išnykus, liko
ἔρδω.
δj >ζ: Ζεϑσ < *djēus > *djeus. Ἐλπύζω < *ἐλπύδjω, γυμνϊζω < *γυμνϊδjω, τρϊπεζα
>*τρϊπεδjα. Kai kuriose tarmėse ζ > δ arba δδ, pvz. Tesalijoje, Bojotijoje, Elidėje, Lakonijoje, Kretoje, tesal.: ἐζανακϊδδην = ἐζαναγκϊζειν, bojot. λϊδδοθςθη = λϊζυςθαι, Δεϑσ = Ζεϑσ, kret.
δικϊδδεν = δικϊζειν.
Ide. *tj, *dhj > *τj, *θj > *τς > ςς, ς (att.). Ηom. τϐςςοσ, τϐςοσ, jon.- att. τϐςοσ < *totjos,
lot. tot, hom. πρϐςςω, att. πρϐςω < *πρϐτjω. Ide. *medhjos > μϋςςοσ, μϋςοσ, lot. medius, skr.
madhya , liet. mẽdžias. Bojotiečių tarmėje ττ: μϋττω = μϋςου, kretiečių ὁπϐττοι.
Netaisyklinga atėniečių forma ἐρϋττω < *ἐρϋτjω (plg. ἐρϋτησ), πλϊττω (jon. πλϊςςω) <
*πλϊθjω – matyt, atsirado analogiškai pagal ταρϊττω, μϋλιττα < *μϋλιτjα (jon. μϋλιςςα), θῆςςα
< *θῆτjα.
Po priebalsių τj, θj >ς: πᾶςα< πϊνςα < *πϊντjα, ἔχουςα < ἔχονςα < *ἔχοντjα (žr. toliau
apie antrinius νς).
Panašiai buvo ir žodžio pradžioje: ςϋβομαι < *tjegu-.
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2) priebalsiai + ϝ
ϝρ >ρ (atėniečių t. žodžio viduryje ρρ): ῥόγνυμι, ἐρρόξαμεν, lesb. ϝρῆξισ < *vrēg-; ῥῆμα,
ἐρρόθη < *ϝρη-. Kipro tarmėje ϝρ išliko ir žodžio viduryje: ἐϝρηταςατυ, argiečių ϝεϝρημϋνα, lesb.
ϝ virto υ ir pasidarė dvibalsis: αῧρηκτοσ = ἄρρηκτοσ < *α-ϝρηκτοσ, hom. ἀποϑρασ < *ἀπϐϝρασ,
ταλαυρινοσ („storaodis“) < *ταλαϝρινοσ, tai ajolizmai Homero tekste.
νϝ, ρϝ, λϝ. Žodžio viduryje virto ν, ρ, λ (atėniečių tarmėje). Neaišku, ar joniečių tarmėse ϝ
išnykdamas pailgino prieš tai stovintį balsį: ξϋνϝοσ >ξϋνοσ, ξεῖνοσ (joniečių), κϐρϝοσ > κϐροσ
(att.), κοῦροσ (jon.), καλϝϐσ > καλϐσ (att.), καλϐσ (jon.) bet joniečių įrašuose to balsio pailginimo
nematyti, vadinasi, formos ten tokios, kaip Atikos tarmėje. Todėl kai kas mano, kad joniečių
tarmės šiuo atveju niekuo nesiskyrė nuo Atikos tarmės, t.y. ϝ išnyko nepalikdamas jokios žymės.
Pailginimai, atsiradę tik beaiškinant Homero formas, kurios rodo, kad skiemuo, po kurio ėjo ϝ,
buvo laikomas ilgu. Kadangi ϝ jau buvo išnykusi, vadinasi, po balsio ėjo tik vienas priebalsis, tai
buvo manoma, kad turbūt balsis buvo ilgas (kas gi daugiau sudarys ilgumą?) ir, Homero tekstą
perrašant, tokiu atveju pailginami balsiai, vadinasi rašoma: ξεῖνοσ, κοῦροσ, καλϐσ ir t. t. Sekdami
Homeru, tuos balsius tarė ir rašė pailgintai ir kiti vėlesnių epų kūrėjai bei lyrikai (elegijų, jambų
rašytojai).
Kitose tarmėse šie junginiai traktuojami įvairiai: vienose tarmėse ϝ išnyko be žymės, pvz.
lokrų ξϋνοσ, heraklėjiečių ὅροι („ribos“); kitose išnykdama ϝ, pailgino prieš stovintį balsį, pvz.
Argolidėje ἠνϊτᾳ (= att. ἐνϊτ „devintajai“). Tėros saloje οῩροι (ribos), Kose Ξεῖνοσ, Knide
Κουρα, Kretoje πρϐξηνοσ, Rodo saloje Ξεινιαδα ir kt. Dar kitose tarmėse ϝ išliko, pvz., Kerkyroje
πρϐξενϝοσ, Arkadijoje Κϐρϝα (tikrinis vardas), bojotiečių καλϝϐσ = καλϐσ)
Lesbiečių tarmėje, kaip rodo įrašai, ϝ išnyko nepalikdama jokios žymės: μϐνον, Κορα,
ἔνεκα ir kt. Bet Lesbo lyrikų kūriniuose yra atvejų, kai skiemuo, stovintis prieš ϝ, traktuojamas
kaip ilgas – dėl to Aleksandrijos filologai tokius ilgus skiemenis rašė arba su geminata, pvz.
ἔννεκα, arba su pailgintu balsiu, pvz. ποικιλοδειρα („margakaklė“, δϋρη „kaklas“). Greičiausiai
toks skiemens pailginimas bus ne lesbiečių tarmės faktas, o tik epo kalbos sekimas.
Ide. *pv, *bhv > πϝ, φϝ > π, φ (ϝ išnyko be žymės): νόπιοσ < *νόπϝιοσ (plg. hom.
νηπϑτιοσ) iš νη ir ϝϋποσ, Ὺπερφύαλοσ < *Ὺπερφϝιαλοσ (plg. lot. superbus).
Ide. *tv žodžio viduryje virto ττ, (att. , bojot.), ςς (jon., att.): τϋτταρεσ < *quetvres, bojot.
πϋτταρεσ, hom. τϋτταρεσ, jon. τϋςςαρεσ; žodžio pradžioje *tv visose tarmėse virto ςς > ς: ςϊκοσ
(hom. φερεςςακόσ), skr. tvak (oda, kailis), ςεύω < *tveis- skr. tvē a (smarkus), ςϋ < *tve, ςϐσ <
*tvos.
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*τϝρ > τρ (ϝ išnyko): hom. τϋτραςι (dat. nuo τϋτταρεσ), τετρακϐςιοι < *quetvr-, τρϊπεζα
< *τετρϊπεζα < *quetvr-pedja.
*δϝ > δ: Δεινιασ, bet korintiečių Δϝενια rodo buvus δϝ: ἔδειςα, skr. dvē mi („neapkęsti“) <
*dv. Homero tekste randame arba balsio pailginimu (δεύδιμεν) arba geminatą (ἔδδειςεν), arba ϝ
nepalieka jokios žymės (Ὺπϐδειςεν).
Ide. *dhv > θϝ > θ: θαιρϐσ < *θϝαιρjϐσ, θνητϐσ < *θϝνατϐσ < *dhvntos, skr. dhvānta ,
adhvanīt („užgeso“), θεϐσ < *dhvesos (iš kito balsių kaitos laipsnio *dhvos kilo liet. k. dvasia),
μϋθη < *μεθϝα (plg. μϋθυ).
*τςϝ > ς: ἴςοσ < *ϝύτςϝοσ < *vids*ςϝ žodžio pradžioje virto į spiritus asper: jon., att. ἕ < *ςϝε, οἷ < *ςϝοι, hom. ὅσ < *ςϝϐσ
(lot. suus, liet. savas), ἡδϑσ < *svādus, lot. suāvis, ἑκυρϐσ, skr. svaśurah (liet. šẽšuras), got. swaíhra.
Žodžio viduryje *ςϝ išnyko, pailgindamas prieš jį stovintį balsį: *ναςϝοσ > ναϐσ > att. νεώσ, ιϐσ
(„strėlė“) < *ιςϝοσ (skr. i us „strėlė“).
Bojotiečių tarmėje žodžio pradžioje *ςϝ > ϝh: Ϝhεκαδᾱμοσ = Ἑκϊδᾱμοσ; ajoliečių tarmėje
*ςϝ > ϝϝ – pirmoji ϝ su prieš stovinčiu balsiu sudarė dvibalsį: εῧαδε < *εςϝαδε.
Ide. * v > ππ: ἵπποσ < *equos (neaišku kodėl e >i), bet tesal. ἴκκοσ.
Ide. *ghv > θ: θόρ (ajoliečių φόρ) < *ghvēr, liet. žvėris, lot. ferus.
Ide. *kv > κ (ϝ išnyko be žymės): καπνϐσ, liet. kvapas.

3) priebalsiai + σ
Ide. *sm: žodžio pradžioje s išnyko: μύα < *ςμύα, lot. semel, μϋριμνα – skr. smarati („atmena“), μειδιϊω, anglų smile, hom. φιλομμειδόσ, μῆλον („smulkūs gyvuliai“), sen. islandų smali,
vok. k. schmal. Bet kartais ςμ- išlieka, pvz. ςμικρϐσ (greta μικρϐσ), hom. ςμερδαλϋοσ, ςμερδνϐσ,
ςμυγερϐσ, ςμϑχω, ςμϊω.
Žodžio viduryje *-sm- > μ (su prieš stovinčio balsio pailginimu): *esmi > εἰμὶ, skr. asmi,
liet. esmi, εἵμαρται (nuo μεύρομαι) < *sesmrtai, κρυμοσ („šaltis“) >*κρυςμϐσ (plg. κρϑςταλλον).
Lesbo ir Tesalijos tarmėse -ςμ- > -μμ-: ἔμμεναι (= att. εἶναι), ἄμμι < *nsmi, ῧμμι < *usmi.
Kai kur vėl buvo sugrąžintas išnykęs ς: att. ἐςμϋν (bet joniečių εἰμϋν) ἔρρωςμαι,
τετϋλεςμαι ir pan.
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Ide. *sn: žodžio pradžioje išnyko s (kaip ir *sm): νιφϊσ („sniegas“) < *sniguh-, hom. ἀγϊννιφοσ, νόςω („verpti“) < *snē-, hom. ἐϑννητον. Žodžio viduryje s išnyko, pailgindamas prieš
stovintį balsį: ςελόνη < *ςελϊςνᾱ, ἀλγεινϐσ < *ἀλγεςνϐσ, κλεινϐσ < *κλεϝεςνϐσ, jon. εἵνῡμι <
*ϝεςνῡμι, bet att. ἀμφιϋννῡμι < *vesnūmi, netaisyklinga forma, atsiradusi turbūt nusižiūrint į
ἠμφύεςται < *ἠμφύϝεςται (iš perfecto ϝεσ vėl buvo grąžintas į praesens. Kadangi tuo laiku jau
nebeveikė ką tik mūsų aptartas dėsnis sn > n, tai sn virto į nn, t.y. s asimiliavosi su n). Panašiai
atsirado ir formos ζωννυμι, κρεμαννυμι, ρωννυμι, ςκεδαννυμι ir kitos. Tuo laiku Πελοπϐς-νηςοσ
virto Πελοπϐννηςοσ.
Ide. *sr > ρh (žodžio pradžioje): ῥϋω < *srevō, skr. sravati, ῥϐοσ < *srovos, liet. sravėti.
Kad ῥ buvo tikrai aspiruota, rodo, pvz., kerkiriečių rašyba ΡHΟϜΑΙΙ, hom. καλλύρροοσ (geminata kilo iš *ςρ): ῥοφϋω („srėbti“), lot. sorbeo, liet. srebiù.
Žodžio viduryje ς išnyko, pailgindama prieš stovintį balsį: τρόρων („bailus“) <
*τραςρων, ναϑκληροσ < *ναυκραςροσ >-κραροσ (dviejų ρ disimiliacija) >ναυκλαροσ. Bet kai kuriais atvejais ςρ > ρρ: ἔρρεον < *ε-ςρεϝον – ypač geminata būna po augmento. (Galbūt nenorėta
augmento pailginti, todėl buvo padvigubintas ρ). Vėliau ant antrojo ρ buvo dedamas spiritus asper. Kad iš tikro padvigubinti ρρ buvo aspiruojami, rodo romėnų transkripcija, pvz. Πϑρροσ
transkribuojama Pyrrhus.
Ide. *sl- žodžio pradžioje virto λ- (kad tas λ buvo aspiruotas, rodo, pvz., aiginiečių rašyba, formos λαβών: ΛΗΑΒΨΝ < *ςλαβ- < *slagu- < sləgu-. Homero tekste daug kur būna geminata,
pvz. ὅτι λλόξειν, ἄλληκτοσ, ἔλλαβε. Žodžio viduryje *ςλ > λ, pailginant prieš tai stovinį balsį:
εἴληφα < *ςϋςλαφα < *slābh-, ιλεωσ < ιληοσ < *ςύςληϝοσ.

Senieji *ns (iš ide. prokalbės)
Ide. *ns, *ms prieš balsius virto n, m, pailgėjant prieš stovinčiam balsiui: aoristo ἔφηνα <
*ἔφανςα, ἔνειμα < *ἔνεμςα, ἔκτεινα < *ἔκτενςα, ὦμοσ, skr. ámsa , χόν (dor. χαν) < *ghans, vok.
gans, lot. anser < *hanser, liet. žąsis, μόν < *μόνσ, lot. mensis.
Forma ἔφηνα rodo, kad ns >n procesas vyko dar prieš pasirodant α > η dėsniui (ἔφηνα <
ἔφανα, ἐκϊθηρα < ἐκαθαρα), vadinasi, prieš susiformuojant joniečių – atėniečių tarmėms. Kad
νς, μς > ν, μ procesas įvyko prieš susiformuojant istorinėms graikų tarmėms, rodo nevienodi jo
rezultatai tarmėse. Tuo laiku, kai joniečių ir atėniečių tarmėse pailgėjo prieš stovintis balsis,
Lesbo ir Tesalijos tarmėse padvigubėjo priebalsis (μ, ν): lesb. ἔνεμμα (= att. ἔνειμα). Be to, pailgėjęs balsis ε joniečių – atėniečių tarmėse buvo siauras, todėl vėliau rašomas ει, ο kitose tarmėse
– platus, todėl rašomas η.

51

Formoje εξηρανα (nuo ξηραύνω) α išliko po ρ (panašiai išliko α formose υγιανα iš
Ὺγιαύνω, ἐμιανα iš μιαύνω), netaisyklingai išliko formose εκερδανα (nuo κερδαύνω), Ύφανα (nuo
Ύφαύνω).
Prieš priebalsius νς, μς > ς (ν, μ išnyko be žymės): ςυςκευϊζω < ςυν-ςκευϊζω, κεςτϐσ
< *κενςτϐσ < *κενττϐσ, τριακοςτϐσ < *τριακοντϐσ, hom. δικαςπϐλοσ < *δικανςπϐλοσ, ςαλπύζω <
*ςαλπύγγjω > *ςαλπύνζω = ςαλπινςδω, Ἀθόναζε < *Ἀθόνανςδε, δεςπϐτησ < *δεμςπϐτησ.

Vėlesnieji *ns
Išnykus iš prokalbės laikų paveldėtam *s, netrukus vėl atsirado ς, kilęs iš τι > ςι, τj > ς,
τς > ς ir pan. Atsidūręs greta n toks ς vėl sudarė junginį νς.
Šis jaunasis νς buvo traktuojamas kitaip: išnyko ne ς, o nosinis garsas: νσ > σ, pailgindamas prieš stovintį balsį: πᾶςα < *πϊνςα < *πϊντjα, ἔχουςι < ἔχονςι, δοῦςα < δϐνςα <
*δοντjα ir pan.
Šis dėsnis galiojo ne tik tais atvejais, kai νς buvo žodžio viduryje prieš balsį, bet ir žodžio
gale, kai sekantis žodis prasidėdavo balsiu, pvz. εἰσ ἄςτυ < ἐνσ ἄςτυ. Kai sekantis žodis prasidėdavo priebalsiu, ν išnykdavo nepailginęs prieš stovinčio balsio, pvz., ἐνσ πϐλιν > ἐσ πϐλιν. Kretos
tarmėje šis dvilypis galūninio νς traktavimas išliko istoriniais laikais, todėl rašoma τὸνσ
ἐλευθϋρονσ (šioje tarmėje νς prieš priebalsį nepasikeitė), bet τὸσ λϐγονσ. Matyt taip buvo kitose
tarmėse. Vėliau įsigaliojo viena iš dviejų galūninio νς formų, todėl, pvz., atėniečių tarmėse rašoma visur εἰσ, τοϑσ ir t. t.
Ne tik kretiečių tarmėje (išskyrus rytinę Kretos dalį), bet ir arkadiečių, tesaliečių ir kai
kuriose kitose tarmėse νς išliko nepasikeitęs. Lesbiečių tarmėje ν virto balsiu ι: παῖςα = πᾶςα,
ἔχοιςι = ἔχουςι, ταύσ = τασ, Μοῖςα = Μοῦςα (< *montja), γϋλαιςα < *γϋλανςα < *γϋλαντjα.
Išnykus ν, pailgėjęs α jau nevirto į η, vadinasi, ν išnyko tik po to, kai α > η dėsnis jau buvo
nustojęs veikti. Bet vėlesnysis νσ vis dėlto atsirado labai anksti, nors ir vėliau, negu išnyko prokalbės laikų ς. Nes jį randame jau mikėniečių tarmėje: e-ko-si (=ἔχονςι), pa-si (=πανςι). Matyt
vėliau atsiradęs νσ ilgą laiką nesikeitė (juk jis išliko ir klasikiniais laikais – bent kai kuriose tarmėse), o kai pradėjo nosinis garsas nykti, tai kiekviena tarmė ėjo savo keliu.
Dar vėliau atsirado kitas νς, pvz. θϋρμανςισ, ἄνςτασ (= ἀναςτασ) – šis jau nepasikeitė.

ρς, λς nepasikeitė, jei prieš stovintis balsis buvo kirčiuotas: jei kirtis buvo sekančiame
skiemenyje (t.y. po ρς, λς) tai ς išnyko, pailgindamas prieš stovintį balsį. Tai Wackernagelio nu-
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statytas dėsnis (Jakob Wackernagel, 1853–1938). Antai κϐρςη (smilkiniai) ρς išliko, bet
κουρεϑσ („kirpėjas“) ς išnyko, o balsis o pailgėjo (rašomas ου), nes buvo kirčiuotas sekantis
skiemuo. Panašiai ἔρςη < *ϝϋρςη („rasa“), bet οῦρϋω < *ϝορςϋjω („šlapintis“).
Šis dėsnis prieštarauja aoristų ρς > ρ prieš einančio balsio pailginimui, nes čia kaip tik
buvo kirčiuotas prieš ρς einantis skiemuo. Todėl kai kas mano, kad aoristų ρς > ρ atsiradęs analogiškai pagal nosinius veiksmažodžius. Su λς yra mažiau pavyzdžių (išskyrus aoristus ἔςτειλα
< *ἔςτελςα, ἤγγειλα < *ἤγγελςα ir pan.): βουλό < *βολςα, τϋλςον, κϋλςαι ir t.t.
Atėniečių, Eubojos ir kai kuriose doriečių tarmėse ρς < ρρ, pvz., att. – euboj. ἄρρην, jon.,
kret., epidaur., Koso ἔρςην, Hom. ἄρςην, att. θϊρροσ, Hom. θϊρςοσ, lesb. θϋρςοσ, delf. Θαρρύκων,
att. θϊρροσ, kitose tarmėse θϊρςοσ; kitose tarmėse κϐρςη, att. κϐρρη.
Lesbo tarmėje aoristuose ρς, λς > ρρ, λλ: ἔςτελλα, ἔφθερρα.
Vėlai atsiradęs ρς išliko ir Atikos tarmėje: κϊθαρςισ, θηρςύ ir kiti panašūs dariniai.

4) Įvairūs priebalsių junginiai
Dantiniai (τ, δ, θ) + ς > ςς > ς (att.): *ποδςι > ποςύ, *ἐλπύδςι > ἐλπύςι, *χϊριτσ > χϊρισ
ir pan.
Gomuriniai (κ, γ, χ) + ς > ξ: αἴγσ > αἴξ, κϐρακσ > κϐραξ, *ὄνυχσ > ὄνυξ.
Lūpiniai (π, β, φ) + ς > ψ: Ἄραβσ > Ἄραψ, γυπςι > γυψύ.
Jei ς atsiduria tarp dviejų gomurinių, tai išnyksta pirmasis gomurinis, o jei tarp dviejų
lūpinių, tai – pirmasis lūpinis :* δύκςκοσ > δύςκοσ, *διδϊκςκω > διδϊςκω, *βλϊπςφημοσ >
βλϊςφημοσ.
Šiaip ς tarp priebalsių išnyksta.
ςς > ς (att. ir jon.) ἔπεςςι > ἔπεςι, ἐτϋλεςςα > ἐτϋλεςα.
Dantinis + dantinis > ς + dantinis: *oἶδθα > οἶςθα.
νμ > μμ: ᾔςχυνμαι > ᾔςχυμμαι (nuo αιςχυνομαι).
νλ > λλ: *ςυνλϋγω > ςυλλϋγω, *παλύνλογοσ > παλύλλογοσ.
λν > λλ: *ολνυμι > ολλυμι – tai vėlesnis λν: anksčiau atsiradęs λν > λ (su prieš stovinčio
balsio pailginimu): *ὀφϋλνω > ὀφεύλω, ςτόλη > *ςταλνα (lesb. ςταλλα), βοϑλομαι < *guolnomai.
Vėliausiai atsiradęs λν nepasikeitė: hom. πύλναμαι.
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Tarp nosinio ir likvidos įsiterpia pereinamasis priebalsis: *ἀνρϐσ > ἀνδρϐσ, *μεςημρύᾱ >
μεςημβρύᾱ, *α-μρτοσ > *ἄμροτοσ > ἄμβροτοσ, *μϋμλωκα > μϋμβλωκα (iš čia padarytas praesens
βλώςκω). (βλώςκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μϋμβλωκα „eiti“.)

§ 27. Priebalsių asimiliacija, disimiliacija ir pan.
Asimiliacija buvo vienur pilna, pvz. ὄμμα < *ὀπμα, kitur – dalinė, pvz. ἔζευκται <
*ἔζευγται, βροντό < *βρομτό. Tai greta vienas kito stovinčių garsų supanašėjimas. Bet buvo ir ne
greta stovinčių priebalsių asimiliacijos atvejų: Κλαϑκων < Γλαϑκων, Μεκακλῆσ < Μεγακλῆσ, att.
κωλακρϋται < *κωλαγρϋται, βϐλυβδοσ < μϐλυβδοσ, Ἀνθύλοχοσ < Ἀντύλοχοσ, βλϊβη < *βλϊπη.
Labiausiai buvo asimiliuojama Kretos tarmėje. Čia κτ > ττ: νυττύ = νυκτύ, πτ > ττ: ἑττϊ =
ἑπτϊ, ἔγρατται = ἔγραπται, ςθ > θθ: δϋκςαθθαι = δϋξαςθαι, ςδ > δδ: ἐδ δικαςτόριον = ἐς
δικαςτόριον, γν > νν: γιννϐμενον = γιγνϐμενον, μν > μμ: ἐκπρεμμύττεν = ἐκπρεμνύζειν, ρν > νν:
ἀννύοιτο = ἀρνϋοιτο, μπ > ππ; γ > γγ ir t.t.`
Disimiliacija tarp greta stovinčių priebalsių pasitaiko retai: ςϊμβατον = ςϊββατον,
κρϐμβυον = κρϐμμυον. Dažniau randame disimiliaciją tarp toliau stovinčių priebalsių, pvz.
ἀργαλϋοσ < *ἀλγαλϋοσ, ναϑκληροσ < *ναυκραροσ, λϊρναξ < *νϊρναξ, κεφαλαργια <
*κεφαλαλγια, μορμολϑττω < *μορμορϑττω, ἀλλόλουσ < ἀλλόλλουσ ir t.t. Dėl disimiliacijos išnyksta priebalsis: ἔκπαγλοσ < *ἔκπλαγλοσ, φαῦλοσ < *φλαῦλοσ, φατρια < φρατρια, απφώ <
Χαπφώ, Φαιρεςρϊτησ < Φαιρεςτρατόσ, δρϑφακτοσ < *δρϑφρακτοσ, λαξ < *κλϊξ, κροκϐδιλοσ <
*κροκοδριλοσ ir t.t.
Haplologija (kai iš dviejų panašių skiemenų vienas netariamas): ἀμφορεϑσ <
*ἀμφιφορεϑσ, ἡμϋδιμνον < *ἡμιμϋδιμνον, ξϑλοχοσ < *ξϑλολοχοσ, ἄντιτα < *ἀντύτιτα, sodiečių
vardas Δαμόδησ < *Δαμομληδησ, ςκύμπουσ < *ςκιμπϐπουσ, Πλειςθϋνησ < *Πλειςτο-ςθϋνησ,
τϋτραχμον < *τετρϊδραχμον, Μϋλανθοσ < *Μελαν-ανθοσ ir t.t.
Metatezė ξ > ςχ, ψ > ςφ: εῦςχϊμενοσ = εῦξϊμενοσ, ςφυχό = ψυχό, χονοκλῆσ = Ξενοκλῆσ,
ἔγραςφεν = ἔγραψεν, τύκτω < *τιτκω, Ἀφορδύτα = Ἀφροδύτη, πϐρςωπον = πρϐςωπον, δαρχμα =
δραχμό, βϊθρακοσ = βϊτραχοσ, κοθρα = χοτρα, κιθών = χιτών, ςκοπϋω < *ςχεπ- ir t.t.

§ 28. MORFOLOGIJA
Kadangi morfologija kiekvienoje ide. kalboje vystėsi savarankiškai, tai sunku nustatyti,
kokia buvo to ar kito morfologijos fakto prokalbės forma. Todėl, skirtingai nuo fonetikos,atskirų
morfologijos formų istoriją pradėsime ne nuo proklabės, o nuo graikų kalbos, t.y. atėniečių tarmės, o paskui nagrinėsime praeitį iki prokalbės (jeigu įmanoma rasti atitinkamą prokalbės formą) ir į vėlesnius laikus. Nagrinėdami praeitį, šiek tiek stabtelsime (jei bus atitinkamų duome-
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nų) ties mikėniečių tarmės formomis, o kalbėdami apie vėlesnius laikus, kartais sieksime Bizantijos, o kartais net ir naujosios graikų kalbos laikus.
Kaip kitose ide. kalbose, taip ir graikų kalboje buvo trys giminės – vyriškoji, moteriškoji
ir niekatroji, ir trys skaičiai – vienaskaita, dviskaita ir daugiskaita. Istoriniais laikais dviskaita
palaipsniui išnyko – ilgiausiai ji išliko atėniečių tarmėje ( 4 a.pr. Kr. ji dar buvo gyva).
Linksnių buvo penki – nominatyvas, genetyvas, datyvas, akuzatyvas ir vokatyvas. Seniau
buvo manoma, kad senovės indų kalba geriausiai išlaikė prokalbės morfologijos struktūrą, tad ir
graikų kalboje iš pradžių buvę aštuoni linksniai: vėliau trys linksniai išnykę: abliatyvas susiliejęs
su genityvu, o lokatyvas ir instrumentais – su datyvu. Buvo nurodoma, kad vėlesniais laikais tai
vienur, tai kitur pasitaikydavę tų išnykusių linksnių liekanų, pvz. delfiečių ϝούκω „iš namų“ esąs
senovinis abliatyvas, atitinkąs lotynų k. abl. Gnaivōd ir skr. vṛkāt; homerinės formos su galūne
φι, esančios išnykusiojo isntrumentalio liekana, formos οἴκοι „namie“, Ἰςθμοῖ „Istme“ – lokatyvo
liekana ir pan.
Šiandien ima įsigalėti kitokia nuomonė, būtent, kad kiekvienoje ide. kalboje linksnių sistema formavosi savarankiškai. Jei graikų kalba turi tik penkis linksnius, tai matyt, kiti linksniai
neišsivystė. Linksniai kilę iš prieveiksmių. Tos pačios prieveiksmių galūnės kursavo visose (ar
daugumoje) ide. kalbose. Kurios galūnės buvo dažniau vartojamos, tos ilgainiui tapo linksnių
galūnėmis, t.y., susiformavo linksniai; kurios buvo rečiau vartojamos – nevirto linksnių galūnėmis. Be to, prieveiksmių galūnės buvo daugiareikšmės, dėl to ta pati galūnė vienoje kalboje išsivystė į vieno linksnio galūnę, kitoje – į kito. Todėl į tariamas lokatyvo, abliatyvo ir instrumentalio liekanas graikų kalboje žiūrima kitaip: čia ne liekanos, o tik mėginimai retkarčiais tą ar kitą
galūnę prisegti prie vieno kito daiktavardžio. Sakysime o – kamienių žodžių galūnė –od nereiškia abliatyvo, o tik prieveiksmį, reiškiantį iš, nuo. Lotynų ir sen. indų kalbose ši galūnė buvo labai dažna, dėl to ten susiformavo abliatyvas –od, o graikų kalboje ji pasitaikydavo retai.
Graikų kalboje randame ne vieną tokią galūnę, iš kurios būtų galėjęs atsirasti linksnis.
Antai -δε reiškė kryptį: οἴκαδε „namo“. Ἀθόναζε „į Atėnus“ ir pan. Plačiau šią galūnę vartojant,
būtų išsivystęs iliatyvas, bet neišsivystė, nes per retai ši galūnė buvo vartojama. Neišsivystė naujas linksnis ir iš homerinės galūnės -φι, kuri buvo daugiareikšmė – ji gali reikšti instrumentalį,
lokatyvą ir abliatyvą (kartais dar ir kitus linksnius): užuot virtusi kurio nors naujo linksnio galūne, ji visiškai išnyko. Įdomu, kad ši galūnė dažnai pasitaiksto o ir mikėniečių tekstuose – ten ji
rašoma pi ir taip pat yra daugiareikšmė: gali reikšti instrumentalį, pvz. po-ti-pi = πϐρτιφι (su
telyčia), lokatyvą (pvz. e-ru-ta-ra-pi = Ἐρυθραφι („Eritruose“) ir kt. Jei mikėniečių kalba būtų
ilgiau išlikusi, galimas daiktas, kad būtų susiformavęs naujas linksnis su galūne –φι.
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Pastaruoju metu įrodinėjama, kad mokėniečių kalboje buvo šeši linksniai (neskaitant
dar nesusiformavusio linksio su φι galūne): be penkių istorinių laikų graikų k. linksnių, ten buvęs dar instrumentalis, kuris vėliau susiliejęs su datyvu. Mat mikėniečių kalboje o- kamienų
daiktavardžių datyvas pl. turi galūnę -o-i, o įnagininkas -o. Kadangi mikėniečių rašyba labai netobula, tai datavo galūnę galima tarti -oi-hi (ji būtų kilusi iš *-oisi < loc. *-oisu), o instrumentalio ois < *-ōis. Dėl tų dviejų galūnių tarties dar ginčijamasi, bet kadangi rašyboje jos skiriasi, tai turbūt ir ištariant jos skyrėsi. Taigi išeina, kad mikėniečių kalboje bent o-kamieniai turėjo šešis
linksnius, t.y., instrumentalis turėjo galūnę, skirtingą nuo datyvo. Kiti kamienai instrumentaliui
reikšti naudojosi galūne -pi, kuri buvo daugiareikšmė. Iš kur tas daugiareikšmiškumas? Anksčiau buvo manoma, kad daugiareikšmiškumas atsirado susiliejus keliems linksniams į vieną.
Antai istorinės graikų kalbos datyvo daugiareikšmiškumas buvo aiškinamas tuo, kad datyve
slypi buvęs instrumentalis ir lokatyvas – o gal net abliatyvas, kadangi kai kuriose graikų tarmėse
prielinksniai ἐξ ir ἀπϐ vartojami si datyvu, o juk jie turi abliatyvinę reikšmę. Šiandien daugiareikšmiškumas aiškinamas priešingai: kaip rodo galūnė φι (mik. pi), iš pradžių galūnių reikšmė
dar nebuvo išsikristalizavusi, t.y., buvo daugialypė ir tik vėliau buvo apsistota ties viena kuria
reikšme. Taigi mikėniečių galūnės pi daugiareikšmiškumas iš šeštojo linksnio (t.y., instrumentalio) apribojimas tik o-kamieniais žodžiais reiškė, kad mikėniečių kalbos linksnių sistema dar
nebuvo galutinai susiformavusi; jei mikėniečių kalba nebūtų žlugusi, galbūt ilgainiui instrumentalis būtų buvęs suformuotas ir kitiems kamienams. Istorinių laikų graikų kalboje senovinė galūnė –φι visai išnyko, o galūnės –ois ir –oisi, būdamos labai panašios, susiliejo į vieną galūnę –
oisi.

§ 29. Artikelis
Mikėniečių kalboje artikelio nebuvo, Homero kalboje artikelis vartojamas rodomojo
įvardžio reikšme. Bet yra vietų, kur ὁ, ἡ, τϐ eina artikelio pareigas, pvz., Il.1.6 τὰ πρῶτα. Tai rodo, kad epinės kalbos kūrimosi laikais būsimasis artikelis dar tebebuvo rodomuoju įvardžiu, bet
vėliau, kai šnekamojoje kalboje ὁ, ἡ, τϐ jau buvo virtęs artikeliu, epų kūrėjai rodomąjį įvardį ὁ, ἡ,
τϐ retkarčiais – galbūt nesąmoningai – pavartodavo artikelio prasme.
Nom. Sg. ὁ < *so, ἡ < α < *sā, τϐ < to < *tod. Plg. gotų k. sa sō, skr. sa, sā, tat < *tod, gotų k.
< þata, lot. k. istud, liet. tas, ta.
Gen. Sg. m. n. τοῦ < τϐο < τοῖο < *tosjo, skr. tasya. Bet galėjo τοῦ kilti iš τόο < *toso, plg.
hom. τέο < *teso, gotų k. dagis < *-eso, doriečių τῶ.
Dat. sg. m. n. τῷ = τωι – tai o-kamienių daiktavardžių galūnė (plg. lot. lūpō – įrašas Numasioi rodo, kad buvo -ōi).
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Acc. sg. m. τϐν < *tom, skr. tam, lot. istum – acc. sg. n. sutapo su nom. sg. Taip yra kitose
ide. kalbose turbūt taip buvo jau ide. prokalbėje.
Nom. plur. m. Kai kuriose tarmėse (bojotiečių, lokriečių, doriečių ir kt.) τού < *toi, skr. tē
< *toi, liet. tie < *tei. Joniečių – atėniečių ir lesbiečių, tesaliečių, kipriečių, arkadiečių ir kai kuriose Kretos tarmėse pagal nom. sg. ὁ buvo sukurta forma oἱ.
Gen. plur. m. n. τῶν < *tōm, liet. tų. (Galūnė -τῶν yra paimta iš o-kamienių daiktavardžių).
Dat. plur. m. n. τοῖσ, hom. τοῖςι < ide. loc. *toisu, skr. tē u < *toisu, sen. slavų k. тѣхъ, -ςι
< *-su pagal dat. sg. -i (ποδύ). Tarpbalsinis s turėjo išnykti (už tai mikėniečiai rašė -oi = -oihi), bet
buvo grąžintas pagal priebalsių kamiengalių dat. plur. -ςι (ποςύ). Iš pradžių τοῖσ buvo tik prieš
balsius, o vėliau – apibendrintas. Bet galėjo būti τοῖσ < *tōis ir τοῖςι < *toisu, o vėliau išlyginta į
vienintelę formą τοῖσ.
Acc. plur. m. τοϑσ < τϐνσ (kretiečių t.), sen. prūsų stans. Išnykdamas ν pailgino prieš
stovintį balsį: τοσ >τοϑσ, dor. τώσ.
Nom. acc. plur. n. τϊ < *tə – tai priebalsių kamiengalių galūnė, nes įvardis turėjo formą
*tā, skr. tā.
Gen. sg. f. τῆσ < τᾶσ, liet. tõs – tai daiktavardžių galūnė (plg. liet. rankos < *-ās, gotų k.
gibōs, skr. aśvās), nes įvardžių galūnė buvo *-sjās; tasjās, skr. tasyās.
Dat. sg. f. τῇ < τᾱι – tai daiktavardžių galūnė (plg. liet. rankai, gotų k. gibai, lot. silvae <
*āi.
Acc. sg. f. τόν < ταν < *tām, skr. tām, lot. istam < *-tām.
Nom. plur. f. Iš pradžių buvo *tās, liet. tos, gotų k. þōs. Graikai pagal τού padarė ταύ (išliko forma kai kuriose tarmėse, pvz., doriečių). Joniečių, atėniečių ir kai kuriose kitose tarmėse
pagal sing. n. α buvo sudaryta forma αἱ.
Gen. plur. f. τῶν (dor., lesb., bojot., arkad. τᾶν) < τϋων < τόων, ταων < *ταςων, lot.
istārum < *-tāsōm, skr. tāsām.
Dat. plur. f. buvo *tāsu (lokatyvas) > τᾶςι (*-ςυ > ςι panašiai kaip τοῖςι), τῆςι (Atikos
įrašuose). Pagal τοῖςι, atsirado*ταῖςι, hom,τῇςι, att. ταῖςι > ταῖσ.
Acc. plur. du. (m. f. n.) τώ < *tō, skr. tā < *tō.
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Gen. dat. du. τοῖν, homer. τοῖιν (ιν – tai įvardžių lokatyvo galūnė (homer. νῶιν, ἡμῖν).

§ 30. o-kamieniai
Nom. sg. m. -οσ: λϐγοσ = λϐγο-σ, plg. lot. k. Novios, Plautios, skr. a va , liet. vilkas.
Gen. sg. m. -ου < οο < οιο < *osjo (o gal -oo < *-oso, skr. aśvasya, dor. λϐγω.
Dat. sg. m. -ωι: λϐγωι < *ōi.
Acc. sg. m. -o+ν: λογο-ν, lot. virum < *-om, Lūciom, skr. aśvam.
Voc. Sg. m. -ε: λϐγε, liet. vyre, lot. eque, skr. aśva (ε ne galūnė, o kamiengalio kitas laipsnis).
Nom. acc. sg. n. -ον: δῶρον, lot. iugum < *-om dōnom (įraše), skr. yugam
Voc. Sg. n. niekuo nesiskiria nuo nom. acc. sg.
Nom. plur. m. -οι: λϐγοι – tai įvardinė galūnė. Ji pakeitė iš prokalbės laikų paveldėtą galūnę *-ōs (plg. skr. aśvā , gotų k. wulfōs), lot -ī < *-oi (equī) taip pat įvardinė galūnė.
Gen. plur. m. -ων < *-ōm lot. deum, < *-ōm.
Dat. plur. m. -οισ: λϐγοισ < λϐγοιςι (žiūrėti artikelio τοῖσ) < *-oisu (lokatyvas) arba < *ōis (instrum.).
Acc. plur. m. λϐγουσ, dor. λϐγωσ, lesb. λϐγοισ < λϐγονσ (kret.).
Nom. acc. voc. plur. n. δῶρα (ᾰ paimtas iš priebalsinių kamienų, nes o-kamieniai turėjo
*ā, skr. yugā.
Nom. acc. voc. du. λϐγω, skr. aśvā, lot. duo.
Gen. dat. du. λϐγοιν (žiūrėti artikelio τοῖν).

§ 31. Sutrauktiniai kamienai
Nom. sg. νοῦσ < νϐοσ, gen. sg. νοῦ < νϐου, dat. sg. νῷ < νϐῳ, acc. sg. νοῦν <νϐον, voc. sg.
νοῦ < νϐε, nom. pl. νοῖ < νϐοι, gen. pl. νῶν < νϐων, dat. pl. νοῖσ < νϐοισ, acc. pl. νοῦσ < νϐουσ,
nom. sg. n. ὀςτοῦν < ὀςτϋον, gen. sg. ὀςτοῦ < ὀςτϋου, dat. sg. ὀςτῶ < ὀςτϋῳ, nom. acc. pl. n.
ὀςτᾶ < ὀςτϋα (turėtų būti *ὀςτῆ, bet pagal δῶρᾱ ir čia įvestas ᾱ), gen. pl. n. ὀςτῶν < ὀςτϋων,
dat. pl. n. ὀςτοῖσ < ὀςτϋοισ.
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§ 32. Antroji atikinė linksniuotė
Ji buvo joniečių ir atėniečių tarmėse, vėliau išnyko (helenistiniais laikais jos nebebuvo):
atsirado dėl metatezės: νηϐσ > νεώσ, gen. sg. νηοῦ > νεώ, dat. sg. νηῷ > νεῴ, acc. sg. νηόν >
νεών, nom. pl. νηοί > νεῴ, gen. pl. νηῶν > νεών, dat. pl. νηοῖσ > νεῴσ, acc. pl. νηούσ > νεώσ. Visoje paradigmoje yra akūtas, nors kai kuriuose linksniuose turėtų būti cirkumfleksas. Akūtas
galėjo būti visur įvestas pagal tas formas, kuriose jis buvo normalus (νεώσ, νεών), arba gramatikai, nežinodami, kaip buvo kirčiuojama (mat, gyvojoje kalboje tų formų jau nebuvo), visur įvedė
akūtą. Panašiai linksniuojamas Μενέλεωσ, Μενέλεω, Μενέλεῳ, Μενέλεων, λαγώσ („kiškis“) ir kt.

§ 33. ᾱ ir ᾰ- kamienai
Vieni žodžiai turi -ᾱ (pvz., χώρᾱ - jon. – att. tarmėse ᾱ > η, todėl τιμή, μαχή), kaip ir kitose
ide. kalbose (liet. ranka < * -ā, lot. silva < *-ā, skr. aśvā, gotų giba < *-ā), o kiti -ᾰ, atsiradusią iš jᾰ
< jə, pvz. γέφῡρα < *γέφῠρjᾰ. Pastarajai grupei priklauso visų graikų k. dalyvių moteriškoji giminė: λέγουςα < *λέγοντjᾰ, λέξᾱςα < *λέξαντjᾰ, λελυκυῖα < *λελυκυςjα, τιθεῖςα < *τιθέντjᾰ ir
t.t. Kitose ide. kalbose *jə > ῑ, pvz., skr. dēvī, acc. dēvīm, gotų k. frijondi (draugė), liet. daranti,
marti.
Voc. sg. yra lygus nom. sg.: χώρᾱ, γέφυρᾰ, μάχη, bet iš pradžių buvo -ᾰ (liekana: hom.
νύμφᾰ nuo νύμφη), plg. sen. slavų k. жено.
Gen. sg. f. -ᾱσ: χώρᾱσ, μάχησ, γεφύρᾱσ, plg. liet. rañkos < *ās, lot. k. pater familiās, got. k.
gibōs < *ās, skr. dēvyāh.
Dat. sg. f. -ᾱι: χώρᾷ, μάχ , γεφύρα (jᾰ - žodžiai gen. ir dat. sg. niekuo nesiskiria nuo -ᾱkamienių žodžių), lot. fortūnai, lot. rañkai, got. gibai.
Acc. sg. f. -ᾱν, -ᾰν: χώρᾱν, μάχην, γέφυρᾰν, skr. aśvām, liet. rañką < *rankan < *-ām, skr.
dēvīm, lot. k. silvam < *-ām.
Nom. pl. iš pradžių buvo *-ās (liet. rañkos, skr. aśvah, oskų k. scriftās, lot. k. -ās galūnės
liekana: laetitiās insperatās). Graikai, nusižiūrėję į o-kamienius, ir čia įvedė įvardžių galūnę -αι:
χῶραι, γέφυραι.
Voc. pl. sutampa su nom. pl.
Gen. pl. f. χωρῶν, γεφυρῶν < -έων < -ήων < -ᾱων < *-ᾱςων < *-āsōm.
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Dat. pl. -αισ: χώραισ, μάχαισ, γεφύραισ < loc. *-āsu (skr. aśvāsu) > -ᾱςι (*-ςυ > -ςι pagal
dat. sg. -ι) > -ηςι (att.: Αθήνηςι „Atėnuose“). Vėliau pagal o-kamienių -οιςι padarytas -ᾱιςι > - ςι
(hom.) ir -αιςι, -αισ.
Αcc. pl. -ᾱσ < -ανσ: χώρᾱσ, μάχᾱσ, γεφύρᾱσ, kret. τιμάνσ, lesb. θύραισ, dor. θύρασ (kaip
att. - jon.)
Nom. acc. du. -ᾱ: χώρᾱ, μάχᾱ yra naujadaras pagal o-kamienių -ω.
Gen. dat. du. -αιν: χώραιν taip pat naujadaras pagal o-kamienių -οιν.

§ 34. Vyriškosios giminės ᾱ -kamienai
Nom. sg. skirtingai nuo kitų ide. kalbų, kurių nom. sg. m. niekuo nesiskiria nuo mot. giminės nom. sg. (plg. lot. k. collēga, liet. k. vėpla, sen slavų k. слуга ir kt.) graikų kalboje pridėtas s: νεᾱνίᾱσ, δεςπότησ, Ἀτρείδησ (galbūt, nusižiūrint į o-kamienių nom. sg. m. -οσ). Bet kai kuriose
tarmėse (pvz. Š. Vakarų tarmėse, bojotiečių t.) išliko nom. sg. be pridėtinio -s: bojot. Καλλίᾱ,
Εῦγῑτονίδᾱ. Gal šiose formose yra voc., kurį žmonės pradėjo vartoti vietoje nom. (Panašiai ir
hom. nom. sg. formos su ᾰ: ύππότα, νεφεληγερέτᾰ gali būti vokatyvai, vartojami nominatyvo
prasme.)
Voc. sg. m. neturi s: νεᾱνίᾱ. Daiktavardžiai, kurie baigiasi -τησ, voc. turi -ᾰ: ύππότα,
δέςποτᾰ (čia kirtis atitrauktas - turbūt, iš pradžių voc. sg. kirtis apskritai buvo atitraukiamas,
pvz., ὦ ἄδελφε). Tautų pavadinimai taip pat turi ᾰ: Πέρςᾰ (nom. Πέρςησ.)
Gen. sg. -ου (ύππότου, Ἀτρείδου) yra paimtas iš o-kamienių. Senovinis gen. išliko kitose
tarmėse: jon. -εω <-ηο <-ᾱο <-*ᾱςο, dor. -*ᾱςο >-ᾱο >-ᾱ (Ηρακλείδᾱ). Šią galūnę vartojo ir atėniečiai, linksniuodami iš kitų tarmių paimtus tikrinius vardus: Ὀρόντᾱ, Ἐπαμεινώνδᾱ. Galūnę *so randame sen.slavų k. чесо, got. dagis < -*e-se.
Kituose linksniuose vyr. giminės ā-kamieniai niekuo nesiskiria nuo mot. giminės ᾱkamienių.
Kipro tarmėje gen. sg. -αυ: Ὀναςιγόραυ, tesal. -ᾱσ: Νικίᾱσ.

§ 35. Sutrauktiniai ᾱ-kamienai
Ἀθηνᾶ < Ἀθηναίᾱ > Αθηναᾱ , gen. Ἀθηνᾶσ < -αιᾱσ, dat. Ἀθηνᾶ <-αια, acc. Ἀθηνᾶν <-αίᾱν,
nom. Ἑρμῆσ < Ἑρμείᾱσ, gen. Ἑρμοῦ < Ἑρμείου, dat. Ἑρμῆ < Ερμεια, acc. Ἑρμῆν < Ἑρμείᾱν, voc.
Ἑρμῆ ir t.t. Visoje paradigmoje cirkumfleksas, nes iš dviejų susitraukiančių skiemenų buvo kir-
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čiuotas pirmasis: Ἀθηναίᾱ, Ἑρμείᾱσ, βορέασ > *βορjᾱσ > βορρᾶσ, gen. βορρᾶ < βορέᾱο, dat.
βορρᾷ, acc. βορρᾶν.

§ 36. o- ir ᾱ-kamieniai būdvardžiai
Būdvardžių linksniavimas toks pat, kaip daiktavardžių, tik tų būdvardžių, kurie kirtį turi
trečiame skiemenyje iš galo, gen. pl. f. turi gen. pl. m. formą: δίκαιοσ, ᾱ, ον gen. pl. f. δικαίων (ne
*δικαιῶν).
Manoma, kad dviejų galūnių būdvardžiai iš pradžių buvo daiktavardžiai, tik vėliau virto
būdvardžiais, pvz., ῥοδοδάκτυλοσ iš pradžių reiškė „rožinį pirštą“, tik vėliau virto „rožiapirščiu“.

§ 37. Sutrauktiniai būdvardžiai
Ἀργύρεοσ, έᾱ, εον > ἀργυροῦσ, ᾶ, οῦν, χρύςεοσ, έᾱ, εον > χρυςοῦσ, ῆ, οῦν. Netaisyklingos
formos: nom. acc. sg. f. - -ᾶ, -ᾶν (vietoje -ῆ, -ῆν), nom. acc. pl. n. -ᾶ (vietoje ῆ): ἀργυρᾶ, χρυςᾶ. Netaisyklingos formos atsirado, veikiant nesutrauktinių būdvardžių formoms: ἀργυρᾶ pagal
δικαίᾱ, χρυςᾶ kaip καλα ir t.t. Be to, kirtis nukeltas į paskutinį skiemenį (turėtų būti *ἀργύρουσ).
Εῧνουσ, ουν formos taisyklingos, tik nom. pl. m. εῩνοι kirtis netaisyklingas (εῧνοοι > turėtų būti εῧνοι).
ιλεωσ, ων linksniuojamas II Atikos linksniuote, tik nom. acc. pl. n. liko nesutraukta forma
ιλεᾰ.

Trečioji linksniuotė
Trecioji graikų kalbos linksniuote apima daug kamienų: -kamienius, u-kamienius, priebalsinius kamienus, dvibalsinius kamienus, s-kamienus ir kitus.

§ 38. i-kamieniai (πόλισ)
Nom. sg. yra redukuotas balsių kaitos laipsnis πόλισ, lot. hostis, skr. matih (mintis), liet.
mintis.
Ide. loc. buvo -*ē: skr. matā, gr. πόλη - prie šios formos buvo pridėta galūnė i, kuri graikų
k. vartojama datyvui reikšti , ir taip atsirado dat. πόληι (hom.): pridėjus III linksniuotėje visur
vartojamą gen. sg. galūnę -os, buvo gauta hom. πόληοσ; att. dėl metatezės pasidarė πόλεωσ. Balsių kaitos ei laipsnis matomas att. dat. sg. *πόλει-ι > πόλει.
Acc. sg. πόλιν, lot. puppim, skr. matim, liet. mintį.
Voc. sg. yra tik kamienas πόλι be jokios galūnės.
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Nom. pl. turi ei- laipsnį: πόλει-εσ > πόλεεσ > πόλεισ.
Gen. pl. *πόλει-ων > *πόλεjων > πόλεων (netaisyklinga kirčio vieta pagal gen. sg.
πόλεωσ.)
Dat. pl. πόλεςι (ε įvestas pagal nom. ir gen. pl., Herodoto raštuose dar randame taisyklingą formą πίςτιςι).
Acc. pl. πόλεισ < *πόλενσ (ε ir čia įvestas iš nom. ir gen.): kretiečių πόλινσ yra taisyklinga
forma.
Nom. acc. du. πόλει < *πόλει-ε. Gen. dat. du. πολέοιν < *πολει-οιν. Joniečių k. gen. sg.
πράξιοσ ir Πύλεοσ (ει laipsnis) < *πολει-οσ.
Οἶσ („avis“) < hom. ὄισ < *ὄϝισ, liet. avis, lot. ovis. Gen. οἰόσ < ὀϝιόσ; acc. pl. οἶσ <ὄϝινσ >
hom. ὄῑσ, gen. pl. οἰῶν < *ὀϝιῶν, dat. οἰςι < *ὀϝιςι.

ī - kamieniai
Tokių yra nedaug. Nom. κῖσ (grūdų vabalas), κῑόσ, κῑί, κῖν, κῖεσ, κῑῶν, κῑςί, κῖσ < *κῑνσ. Plg.
lot. vīs.

§ 39. ŭ-kamieniai
Nom. sg. πῆχυ-σ, liet. sūnu-s, got. sunus.
Gen. sg. πήχεωσ (galbūt, pagal πόλεωσ, (bet galėjo prie loc. *πήχη pridėti gen. galūnę:
*πήχηοσ> πήχεωσ)).
Dat. sg. πήχει pagal πόλει (o gal čia eu-balsių kaitos laipsnis: *πήχεϝ-ι> πήχει ?)
Acc. sg. πῆχυ-ν.
Nom. pl. πήχεισ < *πήχεϝ-εσ.
Gen. pl. πήχεων pagal πόλεων.
Dat. pl. πήχεςι pagal πόλεςι.
Acc. pl. πήχεισ < *πήχενσ (pagal πόλεισ.)

ŭ-kamieniai būdvardžiai
ἡδύσ, ἡδεῖα < *ἡδεϝjᾰ, ἡδυ, gen. ἡδέοσ < *ἡδέϝ-οσ, dat. ἡδει < *ἡδεῖ < *ἡδέϝ-ι, acc. ἡδύν,
ἡδί, nom. pl. ἡδεῖσ < *ἡδέϝ-εσ, ἡδέα < *ἡδέϝ-ᾰ, gen. pl. ἡδέων < *ἡδέϝ-ων, dat. pl. ἡδέςι pagal
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πόλεςι, acc. pl. ἡδεῖσ < *ἡδένσ < *svādens pagal πόλεισ, ἡδεῖα < *δεϝjᾰ linksniuojamas ᾰlinksniuote.
Ἄςτυ linksniuojamas kaip ἡδύ, tik nom. acc. pl. n. ἄςτη < ἄςτεα (hom.)
ŭ-kamieniuose ϝ sutrukdė balsių sutraukimą, todėl liko ἡδέοσ, ἡδέα ir t.t. Tik ἄςτη susitraukė (gal pagal γένη ?).
Buvo ŭ-kamienių tik su redukuotuoju laipsniu ŭ (prieš balsius –υν), pvz. γόνυ, gen.
γουνόσ < *γονϝοσ, πίτυσ, gen. πίτουσ < *πίτυϝ-οσ, dat. πίτυι < *πίτυϝ-ι, acc. πίτυ-ν, nom. pl. πίτυεσ
< *πίτυϝ-εσ ir t.t., δάκρυμ δάκρυοσμ δάκρυα ir t.t.
δόρυ, δουρόσ (att. δορόσ < *δορϝόσ), δουρί (att. δορί < *δορϝί), pl. δούρατα, δουράτων,
δούραςι.
υἱύσ linksniuojamas su balsių kaita: υἱέοσ < *υἱέϝοσ, hom. υἱεῖ < *υἱέϝι, υἱύν, pl. υἱεεσ <
*υἱέϝεσ > υἱεῖσ, υἱέων < υἱέϝων, acc. υἱύνσ. Vėliau υἱύσ virto o-kamieniu υἱόσ.

ū-kamieniai
ἰχθύσ, ἰχθύοσ < *ἰχθύϝ-οσ, ἰχθύι < *ἰχθύϝ-ι, ἰχθῦν, voc. ἰχθῦ, pl. ἰχθύεσ < *ἰχθύϝ-εσ, ἰχθύων
< *ἰχθύϝων, ἰχθύςι (dat. pl. turėtų būti ῡ, bet pagal nom. ir gen. analogiškai įvestas ῠ: ἰχθύςι),
ἰχθῦσ < *ἰχθύνσ.

§ 40. Dvibalsiniai kamienai
eu-kamieniai: Kitose ide. kalbose tokių kamienų nepasitaiko. Graikų kalboje jie buvo
gausiai paplitę jau Mikėnų laikais – jie buvo mėgstami per visą antiką.
Nom. sg. βαςιλεύσ < *βαςιληύσ.
Gen. sg. βαςιλέωσ < hom. βαςιλῆοσ (kipriečių įraše βαςιλεϝoσ).
Dat. sg. βαςιλεῖ < hom. βαςιλῆι < *βαςιλῆϝι > *βαςιλῇ, bet pagal βαςιλέωσ čia įvesta ε,
todėl βαςιλεῖ.
Acc. sg. βαςιλέᾱ < βαςιλῆα < *βαςιλῆϝν
Voc. sg. βαςιλεῦ.
Nom. pl. βαςιλῆσ < *βαςιλέησ < hom. βαςιλῆεσ < *βαςιλῆϝεσ. Atėnuose 5 a. pr. Kr. forma
βαςιλῆσ vyraujanti ; tik 4 a. pr. Kr. atsirado βαςιλεῖσ (matyt pagal ἡδεῖσ).
Gen. pl. βαςιλέων < βαςιλήων < *βαςιλήϝων.
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Dat. pl. βαςιλεῦςι (ηυ prieš priebalsį sutrumpėjo – kaip ir nom. sg.).
Acc. pl. βαςιλέᾱσ < βαςιλῆασ < * βαςιλῆϝασ. Apie 300 m. pr. Kr. buvo įvesta forma
βαςιλεῖσ (pagal πόλεισ).
Du. nom. acc. βαςιλῆ < *βαςιλῆϝε. Gen. dat. βαςιλέοιν < *βαςιλή οιν. Po balsio εω ir εᾱ
buvo sutraukiamos: ἁλιεύσ, gen. ἁλιέωσ > ἁλιῶσ, acc. ἁλιέᾱ > ἁλιᾶ, gen. pl. ἁλιέων > ἁλιῶν. Vėliau vėl įvestos nesutrauktosios formos.
Ζεύσ < *diēus, skr. dyāus, lot. diēs. Ilgasis dvibalsis (Ζηυσ) prieš priebalsį sutrumpėjo.
Voc. Ζεῦ < *dieu, lot. Juppiter < *djeu – pater > *djou pater > *jū-pater, hom. Ζεῦ πάτερ.
Gen. Διόσ < Διϝοσ < *div (redukuot. laipsnis) ir dat. Διί < Διϝί (argoliečių t.).
Acc. Δία < *Διϝν , skr. divam. Bet buvo acc. Ζῆν < *djēm (lot. diēm). Prie šios neįprastos
formos pridėjo acc. galūnę - ᾱ < * m ir gavo jon. Ζῆνα, o iš čia ir Ζηνόσ, Ζηνί.
βοῦσ < *βωυσ, skr. gāus < *gᵘōus. Gen. βοόσ < *gᵘovos, dat. βοί < *gᵘovi, acc. βοῦν naujadaras pagal nom. βοῦσ, taisyklinga yra doriečių ir hom. forma βῶν, skr. gām < *gᵘōm (antrasis
ilgojo dvibalsio balsis išnyko). Nom. pl. βόεσ < *gᵘoves, gen. βοῶν < *gᵘovōm, skr. gavām, dat.
βουςί ir voc. βοῦ < *gᵘou-. Acc. pl. βοῦσ yra naujadaras pagal vienaskaitą; taisyklinga forma hom.
βόασ < *gᵘovms, lot. bovēs.
νᾰῦσ < *nāus, jon. νηῦσ (čia η įvestas iš kitų linksnių), skr. nāus, gen. *nāvos, skr. nāvas,
hom. νηόσ, att. νεώσ. Dat. νη ι > νηι, skr. loc. nāvi, Acc. sg. *nāvm , hom. νῆα, skr. nāvam, lot.
nāvem < -*m , jon. νεᾱ (metatezė), ναῦν padarytas pagal nom. sg.
Nom. pl. *nāves, skr. nāvas > νῆεσ, gen. pl. *nāvōm, skr. nāvām, hom. νηῶν, att. νεῶν, dat.
ναυςί, hom. νηυςί - η iš kitų linksnių (dvibalsis sutrumpėjo, nes skr. nāusu). Acc. pl. ναῦσ pagal
sing. Taisyklinga forma *nāvns > hom. νῆασ, jon. νεᾶσ, lot. nāvēs.
γραῦσ < *γρᾱυσ ( prieš ς ilgasis dvibalsis sutrumpėjo), hom. γρηῦσ, gen. γρᾱόσ < *γρᾱϝόσ,
dat. γρᾱί < *γρᾱϝί, acc. γραῦν, voc. γραῦ. Pl. γρᾶεσ < *γρᾱϝεσ, γρᾱῶν < *γρᾱϝῶν, γραῡςί, γραῦσ.

οι – dvibalsiai
Nom. Λητώ < *Λητωι (pailgintas dvibalsio laipsnis). Įrašuose yra išlikusi pirmykštė forma Λητῴ, gen. Λητοῦσ < *Λητόοσ < *Λητοιοσ, dat. Λητοῖ < *Λητοιι, acc. Λητώ < *Λητοjν (turėtų
būti cirkumfleksas, bet, matyt, akūtas buvo įvestas pagal nom.), voc. Λητοῖ.
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πάτρωσ, μήτρωσ ir ἥρωσ gal turėjo dvibalsį ōu kamiene, bet nom. tas ilgas dvibalsis neteko antrojo balsio: *ἥρωυσ > ἥρωσ, gen. ἥρωοσ, dat. ἥρωι, acc. ἥρωα < *ἥρωϝν > ἥρω, pl. ἥρωεσ,
ἡρώων, ἥρωςι, ἥρωασ > att. ἥρωσ.

§ 41. Priebalsiniai kamiengaliai (gomuriniai, lūpiniai ir dantiniai)
Nom. sg. jie turi galūnę – s: gomurinis kamiengalis su s duoda ξ, pvz. ὄνυχ-σ > ὄνυξ, lūpinis – ψ, pvz. Ἄραβ-σ > Ἄραψ, o dantinis – s: *ἐλπίδσ > ἐλπίσ.
Gen. sg. -οσ (ὄνυχοσ, Ἄραβοσ, ἐλπίδοσ). Ši galūnė pasitaiko ir senuose lotynų k. įrašuose:
Diovos (=Iovis); ją išstūmė – is: nominis. Lietuvių kalboje taip pat buvo ši galūnė, pvz. sesers <
*seseres, šuñs < *šunes.
Dat. sg. -ι : φύλακ-ι, Ἄραβ-ι, ἔλπίδι. Kai kuriose ide. kalbose i vartojamas vietininkui
reikšti (pvz. skr. pad-i), lotynų kalboje ablatyvui: pede < *ped-i.
Acc. sg. ᾰ < -ν < - μ: φύλακ-ᾰ, Ἄραβ-ᾰ, ἔλπίδ-ᾰ. Plg. lot. k. pedem < *ped-m.
Voc. sg. turėtų būti grynas kamienas (toks yra formose Ἄρτεμι < *Ἄρτεμιδ, παῖ < *παιδ);
bet jį išstūmė nom. sg. φύλαξ, Ἄραψ, ἐλπίσ ir t.t.
Nom. pl. -εσ: φύλακ-εσ, Ἄραβ-εσ, ἐλπίδ-εσ. Galūnę – es randame ir kitose ide. kalbose:
skr. – as < *-es (vācas „kalbos“), lietuvių k. šunes.
Gen. pl. -ων < -*ōm: φυλάκ-ων, Ἀράβ-ων, ἐλπίδ-ων, skr. vācām < -*ōm, lot. k. ped-um < *ōm.
Dat. pl. -ςι < -*su: φύλαξι, Ἄραψι, ἐλπίςι. Kitose ide. kalbose galūnė – su vartojama vietininkui reikšti: skr. pat-su.
Αcc. pl. -ᾰσ < -νσ: φύλακ-ᾰσ, Ἄραβ-ᾰσ, ἐλπίδ-ᾰσ, plg. lot. kl. ped-ēs < *pedens < *pedns, got.
k. fōt-uns < *pod-ns ir kt.
Voc. pl. sutampa su nom. pl.
Nom. acc. du. -ε: φύλακ-ε, gen. dat. du. -οιν: φυλάκοιν (pagal o-kamienius).
Vienskiemenių žodžių kirtis nom. acc. voc. sing ir pl. būna šaknyje, o gen. dat. sg. pl. – galūnėje: γυψ, γῡπόσ, γῡπί, γῦπα, γῦπεσ, γῡπῶν, γῡψί, γῦπασ. Kadangi panašų kirčio šokinėjimą
randame ir sen. indų kalboje (pvz. acc. vacam, abl. sg. vācás, loc. sg. vācí, dat. vāc , gen. pl. vācam,
loc. pl. vāksú), tai kyla mintis, kad tai galėtų būti ide. prokalbės kirčiavimo liekana.
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Gen. pl. yra kirčio išminčių: πάντων (nuo πᾶσ), παίδων, Σρώων, δαδων (nuo δᾴσ),
φώτων ( nuo φῶσ, šviesa). Dat. pl. yra tik viena kirčio išimtis: πᾶςι. Forma παίδων < *παϝιδων
(ϝ išnykus, liko forma παίδων, taigi čia kirčio vieta taisyklinga), panašiai δαδων < *δᾱίδων,
φώτων < *φαότων. Kitų minėtų žodžių kirtis atitrauktas, turbūt, nusižiūrint į παίδων, δαδων.
Dantiniai kamiengaliai galūnė - ισ (χάρισ, Ἄρτεμισ) ir – υσ (κόρυσ), kurių kirtis yra nepaskutiniame skiemenyje, acc. ir voc. sg. turi -ιν, -ι, -υν, -υ: ἔρισ-ἔριν, ἔρι, Ἄρτεμιν -Ἄρτεμι, κόρυν,
κόρυ ir pan. Matyt, čia bus i-kamienių formų įtaka (πόλιν, πόλι).
Θριξ, τριχόσ, τριχί, τρίχα, τρίχεσ, θρίξι - aspiratų disimiliacijai veikiant, išnyksta tai θ
(=th), tai χ (=kh) aspirata.
Nom. sg. dažnai būna pailgintas paskutinio skiemens basis: ἁλώπηξ, bet ἁλώπεκα.
Neutra baigiasi -μᾰ (ςῶμᾰ) < *-ματ < *-mnt (plg. lot. k priesagą -mentum: atrāmentum):
nomen – ὄνομα, bet graikai prie mn dar pridėjo t: *mnt > mat > μα. Dat. pl. ςώμαςι < *ςώματ-ςι.
Γυνή, γυναικόσ su pailgintu kamienu, bojot. βανα < *gᵘna, gᵘun > γυν, plg. got. k. qinō.
Kirtis šokinėja, galbūt, pagal ἀνήρ, ἀνδρόσ.
οῩσ < *əus (nykstamasis l. šaknies - *ōus), lot. auris, liet. ausis, got. ausō; dor. ωσ ir jon.
οῩσ < *ουςοσ > *ουοσ > *οοσ > οῩσ, nom. pl. ὦτα (hom. οῧατα) < *ουςατα, t.y. pridėtas t: su t atsirado ir ὠτόσ, ὠτί, ὤτων, ὠςί.

§ 42. ντ-kamieniai
Kurie ντ-kamieniai prieš ντ turi o, tie nom. sg. pailgina o į ω, bet neturi galūnės s, pvz.
γέρων (gen. γέραντοσ), kiti nom.sg. gauna galūnę s, prieš kurią išnyksta ντ, pailginant prieš stovintį balsį: γίγᾱσ < *γίγαντσ (balsis pailgėja ir dat. pl. išnykstant ντ: γίγᾱςι < *γίγαντςι, γέρουςι <
*γέροντςι ir t.t.). Į šią grupę įeina veikiamosios rūšies vyriškos ir niekatrosios giminės dalyviai
(išskyrus part. perf. act.): λέγων, λέγον, λέξων, λέξον, διδούσ < *διδόντσ, ιςτασ < *ἱςτάντσ, εἵσ <
*ἕντσ, λυθείσ < *λυθέντσ, λυςᾱσ < *λυςαντσ, λυςαν < *λυςαντ, γνούσ < *γνόντσ ir kt.

§ 43. ν-kamieniai
Šiuose žodžiuose buvo keli balsių kaitos laipsniai, bet graikai išlygino: skiriasi tik nom.
sg. su pailgintu balsiu (ποιμήν, ποιμένοσ) arba ilgu balsiu, įvestu į visą linksniavimo paradigmą:
Ἕλλην, Ἕλληνοσ, λειμών, λειμῶνοσ. Senosios balsių kaitos liekana yra tik forma φραςί < *φρνςι
nuo φρήν, randame Pindaro raštuose ir viename Atikos įraše.
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Dat. pl. ν išnyko, bet nepailgino prieš stovinčio balsio: ποιμέςι, ἡγεμόςι - netaisyklingos
formos, įvestos pagal kitų linksnių trumpą balsį (Iš pradžių dat. pl. buvo redukuotasis laipsnis,
tad turėtų būti *ἡγεμάςι < *ηγεμνςι.
ἀρήν visi casus obliqui turi nykstamąjį laipsnį: ἀρνόσ, ἀρνί, ἄρνα, ἄρνεσ, ἀρνῶν, ἀρνάςι
(turėtų būti *αραςι < *αρνςι), ἄρνασ.
κύων < *kuvōn: greta buvo *kvō (iš čia liet. šuõ, skr. śvā); voc. κύον < *kuvon. Kituose
linskniuose yra redukuotasis laipsnis *kun: gen. κυνόσ, skr. śunas, liet. šuñs < *šunes, κυνί, κύνα
nom. pl. κύνεσ (liet. šunes), κυνῶν, κῠςί (turėtų būti κυᾰςι < *kvnsi), acc. κύνασ.
Kai kurie graikų k. n-kamieniai nom. sg. turi s: ρισ < *ῥῑνσ, δελφισ, δελφῖνοσ, μήν, μηνόσ <
*μηνσ, *μηνςόσ, lot. mensis. Φήν, χηνόσ < *χᾱνσ, *χανςόσ, liet. žąsis, vok. Gans ir kt.
Voc. atitraukia kirtį: Ἀγαμέμνων (ὦ Ἀγάμεμνον), Ἀπόλλων (ὦ Ἄπολλον), Ποςειδῶν (ὦ
Πόςειδον).

§ 44. ρ-kamieniai
Kaip n-kamieniai, taip ir r-kamieniai iš pradžių turėjo kelis balsių kaitos laipsnius, bet
vėliau buvo išlyginta ir arba per visą paradigmą išvestas vardininko pailgintasis balsis, arba
nom. sing. skyrėsi nuo casus obliqui tik balsio pailginimu, pvz., ῥήτωρ, gen. ῥήτοροσ, bet κρᾱτήρ
ilgas balsis eina per visą paradigmą (išimtį sudaro ςωτήρ, kuris voc. sg. turi trumpą balsį ir atitrauką kirtį: ὦ ςῶτερ).
Bet vis dėlto keli žodžiai išlaikė pirmykštę padėtį su keliais balsių kaitos laipsniais. Tai
πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ, γαςτήρ. Nom. sg. tie žodžiai turi pailgintą balsių kaitos laipsnį; acc. sg.,
voc. sg., nom. pl., gen. pl. ir acc. pl. ε laipsnį: πατέρα, ὦ πάτερ, πατέρεσ, πατέρων ir πατέρασ; gen.
ir dat. sg. yra nykstamasis laipsnis: πατρόσ, πατρί; redukuotąjį balsį matome dat.pl. πατράςι <
*πατρςι.
ἀνήρ (ᾰ - protetinis balsis, νήρ pailgintasis laipsnis, skr. nom. nā), ε laipsnį turi voc. sg. ὦ
ἄνερ, o kituose linksniuose - nykstamasis laipsnis: ἀνδρόσ < *ανρόσ (žiūr. § 26, 4), dat. ἀνδρί,
acc. ἄνδρα, nom. pl. ἄνδρεσ, gen. ἀνδρῶν, acc. pl. ἄνδρασ, tik dat. pl. turi redukuotąjį laipsnį
ἀνδράςι < *α-νρ-ςι). Hom. ε-laipsnį turi acc. sg. ἀνέρα, nom. pl. ἀνέρεσ, dat. sg. ἀνέρι.
Nykstamąjį laipsnį turi, išskyrus nom. sg. Δημήτηρ, Δήμητροσ, Δήμητρι, Δήμητρα, tik voc.
Δήμητερ.
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§ 45. ς-kamieniai
Nom. acc. n. γένοσ, lot. genus, skr. janas. Gen. sg. γένουσ < γένεοσ < *γενες-οσ, dat. sg.
γένει < hom. γένεώ < *γενεςι, nom. acc. pl. γένη < γένεα < *γένεςα, gen. γενῶν < γενέων <
*γενέςων, dat. pl. γένεςι < γένεςςι (hom.);
nom. sg. κρέασ, gen. κρέωσ < *κρέας-οσ, dat. κρέᾳ < *κρέας-ι, nom. pl. κρέᾱ < *κρέας-α,
gen. κρεῶν < *κρεας-ων, dat. κρέαςι < κρέαςςι.
Žodis κέρασ, gen. κέρωσ < *κέραςοσ, dat. κέρᾳ < *κέραςι gavo τ ir perėjo į kitą paradigmą: κέρασ, κέρατοσ, κέρατι ir t.t
ωκράτησ (nom. pailgintas balsių kaitos laipsnis), gen. ωκράτουσ < *-κράτεςοσ, dat.
ωκράτει < *ωκρατεςι, acc. ωκράτη < *ωκράτεςα, voc. ώκρατεσ (e-laipsnis). Acc. kartais
gauna - ν: ωκράτην (pagal ᾱ-linksniuotės vyr. giminės daiktavardžius).
Περικλῆσ < *-κλέϝησ, gen. Περικλέουσ < *-κλέϝεςοσ, dat. Περικλεῖ < *-κλεϝεςι, acc.
Περικλέᾱ < *-κλέϝεςα > -κλέεα (turėtų būti -κλέη, bet po ε,ι, η virto į ᾱ), voc. Περίκλεισ <
*Περίκλεϝεσ.
Būdvardžiai linksniuojami kaip tikriniai vardai: ςαφήσ, gen. ςαφοῦσ < *ςαφέςοσ, dat.
ςαφεῖ < *ςαφέςι, acc. ςαφῆ < *ςαφέςᾰ, nom. pl. ςαφεῖσ < *ςαφέςεσ, gen. ςαφῶν < *ςαφέςων,
dat. ςαφέςι < *ςαφές-ςι, acc. ςαφεῖσ pagal ἡδεῖσ. Nom. acc. pl. n. ςαφῆ < *ςαφές-ᾰ.
Būdvardžiai, kurie turi ε, ι, υ prieš galūninį balsį, acc. sg. m. f. ir nom. acc. pl. n. susitraukia į ᾱ: εῦκλεήσ - εῦκλεᾶ, Ὺγιήσ - Ὺγιᾶ ir Ὺγιῆ, εῦφυήσ - εῦφυᾶ, bet ir εῦφυῆ.
Moteriškosios giminės yra αἰδώσ (nom. pailgintas balsis), gen. αἰδοῦσ < *αἰδός-οσ, dat.
αἰδοῖ < *αἰδός-ι, acc. αἰδῶ < *αἰδός-ᾰ, voc. αἰδοῖ pagal Λητοῖ.

§ 46. Kai kurie III linksniuotės daiktavardžiai
Att. ἡ ἕωσ, hom. ἠώσ < *ausōs, lot. aurōra, skr.usah (nykstamasis laipsnis), gen. hom.
ἠοῦσ < ausōs-os, dat. ἠοῖ < *ausōs-i, acc. ἠῶ < *ausōs-a, att. ἠόα > ἠώ > ἕω (pagal acc. buvo padarytas gen. ἕω ir dat. ἕῳ). Neaišku, kodėl att. yra spiritus asper (gal pagal ἑςπέρᾱ), ir kodėl kirtis
atitrauktas. Lesb. αῧωσ.
Ύδωρ, Ύδατοσ - r/n - kamienis žodis, bet graikai pridėjo t ir vietoje *Ύδανοσ < *υδνοσ išėjo Ύδατοσ. Spir. asper, turbūt, pagal žodį Ὺγρόσ.
φῶσ < φάοσ < *φάϝοσ taip gavo pridėtinį t: φω-τ-όσ, φω-τ-ί. Att. išliko sena forma gen.
φάουσ < *φάϝεςοσ ir dat. φάει < *φάϝεςι.
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μάρτυσ, μάρτυροσ dat. pl. μάρτυςι < *μάρτυρςι -ρ-ς - disimiliavosi (taip pat nom. sg.).
Φείρ, χειρόσ, dat.pl. χερςί, dor. χηρόσ, ajol. χέρροσ (turbūt, iš *χερς < *gher- (neaišku, kodėl pailgintas ε)).
ὄναρ (tik nom. ir acc. sg.), greta ὄνειροσ, att. casus obliqui iš ὀνείρατ-.
πῦρ daugiskaitoje o-kamienis (πυρά, πυρῶν ir t.t.)
πρεςβευτήσ pl. padaromas iš πρέςβυσ: πρέςβεισ, πρέςβεων, πρέςβεςι, πρέςβει.
ςῖτοσ, δέςμοσ daugiskaitoje neutra: ςῖτα, δεςμά.

§ 47. III linksniuotės būdvardžiai
Nedaug buvo būdvardžių, turinčių nom. sg. dvi galūnes: ἄχαρισ, ι, εῧελπισ, ι; dar mažiau
būdvardžių vienos galūnės, pvz., πένησ, πένητοσ, φυγάσ, φυγάδοσ. Visi jie linksniuojami kaip
atitinkamų kamiengalių daiktavardžiai.
Nemaža yra n-kamienių būdvardžių su atitrauktu kirčiu, pvz., εῦδαίμων, εῧδαιμον,
ςώφρον, ςῶφρον - jie linksniuojami kaip n-kamieniai daiktavardžiai. Panašiai linksniuojamas
μέλᾱσ < *μέλανσ, μέλαινα < *μέλανjα, μέλαν tik dat.pl. m.n. μέλᾰςι.
ακων < ἀ ϝέκων, ακουςα < *ἀϝέκουςα, ἆκον linksniuojamas kaip dalyvis (faktiškai jis ir
yra dalyvis su ᾰ-privativum.
πᾶσ < *πάντσ (cirkumfleksas čia netaisyklingas), πᾶςα < *πάντjα, πᾶν < *πάντ (ᾱ įvestas
iš πᾶσ ir πᾶςα). Linksniuojamas kaip dalyvis (tik netaisyklingas kirtis πάντων ir πᾶςι).
χαρίεισ < *χαρίϝεντσ, χαρίεςςα (netaisyklinga forma, nes turėtų būti *χαρίαςςα <
*χαρίϝντjα, bet pagal vyriškos giminės ε ir čia įvestas ε), χαρίεν < *χαρίϝεντ. Dat. pl. m.n. turėtų
būti χαρίαςςι < *χαρίϝντςι, bet pagal kitų linksnių ε ir čia įvestas ε.
μέγασ, μεγάλη, μέγα < *meg turi pailgintą šaknį su lo: μεγα-λο (plg. gotų k. mikile „didelis“).
πολύσ yra u-kamienis (taip pat n. πολύ), tai rodo ir hom. gen. sg. πολέοσ, nom. pl. m.
πολέεσ, gen. pl. πολέων, dat.pl. πολέςι ir πολέεςςι; πολύ < *plu (got. filu < *pelu - kitas balsių
kaitos laipsnis), πολλή < *πολϝjᾱ, o pagal πολλή padarytos casus obliqui formos ir net nom. sg.
πολλόσ.
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§ 48. Būdvardžių laipsniavimas
Aukštesniojo laipsnio priesaga τεροσ, τερᾱ, τερον (δικαιότεροσ, δικαιοτέρᾱ,
δικαιότερον) yra tik kai kuriose kitose ide. kalbose, pvz., sen. indų k. – taras (āmataras =
ὠμότεροσ). Tą pačią priesagą matome žodžiuose δεξιτερόσ (lot. dexter), ἀριςτερόσ (lot. sinister)
ir pan. Matyt, iš pradžių ši priesaga reiškė sąvokų priešpastatymą (δεξιτερόσ – ἀριςτερόσ;
ἡμέτεροσ – Ὺμέτεροσ ir pan.), vėliau ji tapo aukštesniojo būdvardžių laipsnio požymiu.
Aukščiausiojo laipsnio priesaga –τατοσ (δικαιότατοσ, δικαιοτάτη, δικαιότατον) primena
skr. – tamas (pvz., āmatamas) lotynų k. optimus, intimus. Galbūt, graikai priesagą -*ταμοσ pakeitė, vietoje m įdėdami t, ir gavo –τατοσ (gal čia turėjo įtakos kelintinių skaitvardžių formos
δέκατοσ ir pan.)
Turbūt ritmikos sumetimais o-kamienių būdvardžių o – aukštesniajame ir aukščiausiame laipsnyje buvo pailginamas į ω, jei prieš einantis skiemuo buvo trumpas: todėl ςοφώτεροσ ir
ςοφώτατοσ (ςο – yra trumpas), bet πικρότεροσ, nes skiemuo πικρ – yra ilgas. Panašiai pailginamas ἀξιώτεροσ, bet neilginamas žodyje κενότεροσ < *κενϝότεροσ (vadinasi, skiemuo κενϝ –
buvo ilgas). Vėliau šio ritmikos dėsnio buvo nesilaikoma (jis galiojo tik o-kamieniams būdvardžiams, dėlto βαρύτεροσ (ῠ nebuvo pailginamas).
Kadangi sigmatinio kamiengalio būdvardžių aukštesnysis laipsnis, pridėjus – τεροσ, virto -έςτεροσ (= ςαφέσ + τεροσ > ςαφέςτεροσ), tai atrodė, jog priesaga yra ne τεροσ, bet -έςτεροσ.
Todėl ν-kamienių būdvardžių aukštesnysis laipsnis gavo priesagą -έςτεροσ; ςωφρονέςτεροσ,
εῦδαιμονέςτεροσ ir pan. Tą pačią priesagą gavo ir χαρίεισ, bet čia ji taisyklinga: *χαριϝεντ+τεροσ
> χαριέςτεροσ. Taisyklingas ir πενέςτεροσ < *πενετ-τεροσ.
Pagaliau šios priesago buvo segamos ir prieveiksmiams, pvz., iš πάλαι pasidarė
παλαίτεροσ, παλαίτατοσ. Pagal tai buvo padaryti ςχολαίτεροσ (iš ςχολαῖοσ), γεραίτεροσ (iš
γέρων), ἡςυχαίτεροσ ir kt. Netaisyklingas φίλτεροσ (iš φίλοσ), λαλίςτεροσ, βέλτεροσ, κύντεροσ,
βαςιλεύτεροσ, δουλότεροσ ir kt.
Kita aukštesniojo laipsnio priesaga ide. kalbose buvo *jŏs, -*jĕs, -*jōs, aukščiausiojo
laipsnio - *isto (plg. lot k. maior < *magjōs, maius < *magjŏs, magis – nykstamasis laipsnis, maiestas < *magjĕstāts - *jĕs –laipsnis, skr. svādistahah=istos). Graikų kalboje šių priesagų liekanas
randame formose acc. sg. m. f. ir nom. acc. pl. n. su galūne ω < *-os-a: ἐλάττω < *ἐλαχjŏσᾰ, ir nom.
pl. m. f. ουσ < *jŏs-ĕs: ἐλαττουσ < *ἐλαχjŏsε. Ta priesagą randame mikėniečių kalboje: ka-zo-e =
καζοεσ < *κακjοςεσ, me-zo = μέζων < *megjōn ir pan. Bet, kaip rodo ką tik cituota forma me-zo,
jau mikėniečiai prie šios priesagos pridėjo n: taip atsirado nauja priesaga is-on > ιον: ἡδίονοσ, όνων, ir t.t. Ši nauja priesaga kartais virsta jon- priesaga: ἐλάττων < *ἐλαχjων (vyriškai giminei ŏ
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pailgintas į ō), θάττων < *ταχjων, μέζων < mrgjōn ir pan. Toliau buvo pailgintas ῑ, ir pasidarė
ηδιων, αιςχιων. Šios darybos būdvardžių aukštesnieji laipsniai linksniuojami kaip n-kamieniai
nelyginamojo laipsnio būdvardžiai. Pagaliau ījŏs: ηδιω < *ηδιοςα.
Neaišku, kodėl i buvo pailgintas, ir kodėl att. buvo pailginamas prieš stovinčio skiemens
balsis: μείζων (jon. μέζων), κρείττων (jon. κρέςςων) ir pan.
Būdvardžiai, kurie aukštesnįjį laipsnį padaro su priesaga ιων, jων, aukščiausiame laipsnyje turi –ιςτοσ: κάκιςτοσ, κράτιςτοσ, βέλτιςτοσ ir t.t

§ 49. Prieveiksmiai
Kai kurios prieveiksmių priesagos ilgainiui virto linksnių požymiais, kitos liko prieveiksmiams formuoti, pvz., -δε rodo kryptį: οἴκαδε, Ἀθηναζε; θεν - „iš kur“: οἴκοθεν; ςε taip pat
žymi kryptį: πάντοςε.
Kai susikūrė linksnių sistema, kai kurių žodžių viena kita linksnio forma vėl virto prieveiksmiu, t.y. sustabarėjo. Antai acc. βάδην, ςποράδην, ςχεδόν, ἀγεληδόν, ςτοιχηδόν ir pan. vartojami prieveiksmių reikšme – kiti šių žodžių linksniai išnyko, liko tik sustabarėjusios acc. sg.
formos.
Manoma, kad iš būdvardžių padaromi nelyginamojo laipsnio prieveiksmiai su -ωσ yra
sustabarėję abliatyvai -*ωδ > -ω su pridėtine sigma. Iš pradžių -ω buvęs vartojamas tik okamieniams būdvardžiams (ςοφῶσ < *ςοφωδ-σ), vėliau pradėtas taikyti ir kitų kamienų būdvardžiams. Doriečių tarmėse -ς nepridedamas prieveiksmiams.
Kartais būdvardžio niekatrosios giminės acc. sg. vartojamas vietoje prieveiksmio, pvz.,
μιρκόν, ταχύ (greta ταχέωσ), πολύ ir pan. Aukštesniojo laipsnio prieveiksmiams reikšti vartojamas acc. sg. n.: ςοφώτερον, ἥδιον ir t.t., o aukščiausiojo laipsnio prieveiksmiams – nom. acc. n.
pl.: ςοφώτατα, ἥδιςτα ir pan.
Nuo ἀγαθόσ prieveiksmis yra εῩ - tai acc. sg. n. nuo išnykusio būdvardžio *esus > ἐύσ –
μάλα< *ml (lot. multum), μᾶλλον < *μαλjον.
Prieveiksmiai vietai reikšti turi -ω ne tik lyginamajame, bet ir aukštesniajame ir aukščiausiame laipsniuose, pvz., ἄνω - ἀνωτέρω - ἀνωτάτω, ἐγγυσ – ἐγγυτέρω - ἐγγυτάτω (greta
ἐγγύτερον, ἐγγύτατα.)
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§ 50. Įvardžiai
Įvardžiai ide. kalbose sunkiai išaiškinami; jų formos įvairios, prie jų mėgstama segioti visokius pastiprinančius žodelius, supletyvizmas juose labai paplitęs, jie labai keitėsi. Taip pat yra
ir su graikų kalbos įvardžiais. Imkime asmeninius įvardžius. Pirmojo vienaskaitos asmens įvardžio nom. sg. yra ἐγώ - pastikrinimui priededamas žodelis γε (tada kirtis atitraukiamas ἔγωγε)
arba –ν: ἐγών (bojotiečių t. ἰώμ ἰώγε, ἰώνγε). Lot. k. egŏ (jambinis žodis ego sutrumpėjo). Bet
kitose ide. kalbose yra tik *eg: liet. aš (bet dar 16 a. buvo eš), latvių es < *ez < *ež, germanų kalbose ik < *eg-ge, sen. indų aham < *eghom. Galimas daiktas, kad ir graikų-lotynų o yra pridėtas
vėliau, norint pabrėžti įvardį.
Gen. sg. ἐμοῦ, μου < homer. ἐμεῖο ir ἐμέο < *me-sjo (ε įvestas, turbūt, iš ἐγώ), jon. μευ <
*μεο < *μεςjο.
Dat. sg. ἐμοί, μοι, skr. mē (gen. ir dat.) padarytas su i, iš kurios kitose ide. kalbose išsivystė lokatyvas.
Acc. sg. ἐμέ, με – antrasis šio įvardžio kamienas (kartais prie jo dedamas pastiprinamasis žodelis γε: ἐμέγε, gotų mi-k < *me-ge.)
Acc. pl. ajoliečių t. ἄμμε < ns+sme (ns – nykstamasis l., lot. k. nōs, vok. k. uns < *ns; sme
skr. sma) > ἀςμε. Kitose tarmėse iš αςμε > ᾱμε > jon. att. ἡμε (spiritus asper pagal 2 asmens pl.),
dor. αμε. Iš ἄμμε ajoliečiai padarė nom. pl. ἄμμεσ. Jon. att. prie ἡμε pridėjo acc. pl. galūnę -ᾰσ:
ἡμέασ > att. ἡμᾶσ (kontrakcija netaisyklinga: vietoje η padaryta ᾱ - nulėmė galūnės -ᾰσ balsis),
hom. ἡμέασ. Pridėję prie ἡμε- gen. pl. galūnę –ων, jon. att. gavo ἡμέων > ἡμῶν, hom. ἡμείων <
*ἡμεςjο+ων (vienaskaitos galūnė). Dat. pl. buvo padarytas pridedant prie ἡμε- galūnę –ιν: ἡμῖν,
dor. αμιν, lesb. ἄμμιν (skr. tasmin taip pat galūnė in); jon. att. ῑ - netaisyklingas, atsiradęs, nusižiūrint į kitų linksnių ilgus balsius). Nom. pl. ἡμεῖσ < *ἡμε+εσ.
2 asmuo nom. sg. *tū, lot., tū, dor. τύ, hom. τυνη, bojot. τού ir τού-γα, lakoniečių τούνη,
att. jon. ςύ (pagal ςε).
Gen. sg. ςοῦ < ςεο < ςεῖο (hom.) < *tve-sjo.
Dat. ςοι < *tvoi. Doriečių dat. sg. τοι, skr. tē < *toi.
Acc. sg. *tve > ςε (grynas kamienas).
Νom. pl. buvo ide. *jū- (got. jus, liet. jūs), o casus obliqui *-ŭ : Pridėjus sme, gavome *usme > ajol. ῧμμε, jon. att. υμε (spiritus asper paimtas iš formos jūs > Ὺσ.) Kiti linksniai buvo pada-
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ryti taip, kaip 1 asm. pl.: nom. pl. υμε+εσ < υμεῖσ, gen. pl. υμε+ων < υμῶν, hom. Ὺμείων <
Ὺμεςjο+ων, dat. pl. υμε+ιν < υμῖν, acc. pl.υμε+ασ > υμᾶσ.
1 asm. nom. acc. du. νώ (avest. nā < *nō) < *nō, gen. dat. du. νῷ < νῶιν (įvardžiuose
dažnai pasitaikanti galūnė in.)
2 asm. nom. acc. du. ςφώ, gen. dat. du. ςφῷν < *ςφῶιν.
Sangrąžinis įvardis: gen. ο῭ < ἕο < εἷο (hom.) < *svesjo, dat. οἷ, kipr. ir lesb. ϝοι < *svoi,
acc. ἕ < *sve ir *se> ἕ (gotų k. si-k < *se-ge, lot. k. sē.) Gal buvo ir *soi, *se > οἷ, ἕ? Iš nykstamojo
laipsnio ς+φι atsirado ςφι (dat. pl.) Iš ςφι vėliau buvo padarytas acc. pl. ςφε, o pagal ἡμεῖσ buvo
sukurtos formos ςφεῖσ, ςφῶν, ςφίςι, ςφᾶσ. Homer. ἑε < *seve, hom. ἑοῖ < *sevoi.
Ἀυτόσ, αῦτή, αῦτό < *autod yra neaiškios kilmės (gal atsirado iš αυ+το ?). Su αῦτόσ padaromi refleksyviniai įvardžiai: ἐμοῦ αῦτοῦ > ἐμαυτοῦ, ἐμοί αῦτῷ > ἐμαυτῷ ir t.t.

§ 51. Savybiniai įvardžiai
Ἐμόσ, ἐμή, ἐμον (ε iš ἐγώ) < *mos (lot. meus), ςόσ, ςή, ςόν < *tvos (lot. tuus < *tevos, skr.
tvas), lesb., dor., hom. τέοσ < *tevos), ἡμέτεροσ ir υμέτεροσ padaryti iš formų ἡμε-, υμε- su priesaga τεροσ, hom. ὅσ, ἥ, ὅν < *svos, *svā, *svom, hom. ἑόσ < *sevos (lot. suus < *sevos, liet. savas). Iš
ςφε buvo padarytas ςφέτεροσ.

§ 52. Rodomieji įvardžiai
ὅδε, ἥδε, τόδε < ὁ, ἡ, τό + dalelytė δε (plg. sen. slavų k. де, sen. vok. k. zuo, šių dienų vok.
k. zu, anglų k. to).
ο῭τοσ, α῭τη, τοῦτο < *so + υ (sustiprinančioji dalelytė) + το (ne kaip artikelis, o kaip dalelytė – panašiai kaip sen. slavų чьто, кьто). Toliau prie ο῭το buvo pridėtas vardininkui būdingas s (vienas doriečių įrašas dar turi formą be s: ο῭το); mot. giminei buvo *sa+u+to > *α῭το, kuriam buvo pridėta moteriška galūnė: αΎτη, pagaliau padaryta ir neutrum: το+υ+το > τοῦτο. Pagal οἱ sukurtas ο῭τοι, pagal αἱ - α῭ται. Linksniavo tik antrąją įvardžio pusę, o pirmoji sustabarėjo. Gen. pl. f. τούτων paimtas iš vyriškosios giminės.
Ἐκεῖνοσ (dor. κῆνοσ, jon. κεῖνοσ < *κε+ενοσ; κε- deiktinė dalelytė (plg. lot. cedo, ecce, liet.
še), ενο yra rodomasis įvardis (išliko ἕνη „diena poryt“), slavų онь, liet. anas; galbūt, giminingas
ir tesaliečių ὄνε, arkadiečių ὄνυ (jis), kipriečių ὄνυ. Dalelytė ε- taip pat deiktinė.
Prie ο῭τοσ ir ὅδε buvo dedama sustiprinamoji deiktinė dalelytė ῑ: ουτοςι, οδι.
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§ 53. Santykinis įvardis
ὅσ, ἥ, ὅ < *jos, *jā, *jod, skr. yas, yā, yad.

Klausiamieji ir nežymimieji įvardžiai
τίσ, τί < qᵘis, *qᵘid. Acc. sg. τίν < *qᵘim <avestos k. čim); prie τίν buvo pridėta priebalsinių
kamienų galūnė - ᾰ: τίνα. Dabar atrodė, kad žodžio kamienas yra τιν - prie jo buvo dedamos
linksnių galūnės: taip atsirado τίνοσ, τίνι, τίνεσ, τίνων, τίνασ, τίςι.
Att. τοῦ, hom. τέο < *qᵘeso (sen. slavų чесо, got. hwis); att. τῷ jon. τέῳ (τέῳ sukurtas
pagal gen. τέο).
τὶσ, τὶ yra ir nežymimasis įvardis, tada jis būna enklitikas. Nom. acc. pl. n. τίνὰ arba ἄττα.
Ši forma atsirado klaidingai atskiriant žodį: τ128 yra ὁπποῖαςςα (iš ὁπποῖόσ τισ), ςςα (att. ττα)
yra kilęs iš *qᵘia (megariečių t. buvo ςα = τινά). Klaidingai skiriant žodį, vietoje ὁπποῖά ςςα (att.
ὁποῖά ττα) buvo atskirtas ἄςςα (att. ἄττα): ὁπποῖ ἄςςα (att. ὁποῖ ἄττα.)
ὅςτισ, ἥτισ, ὅτι. Linksniuojamos abi dalys, bet yra ὅτου, ὅτῳ-ἅτινα = ἅττα < ἅ+ *qᵘia. ἕκαςτοσ < ἑ < *sve+*kas (skvēkas „po vieną“, dvisas „po du“). Gal ἑκας+τοσ?
πόςοσ < *quotjos, τόςοσ < *totjos (lot. quot tot.)
ποῖοσ < *qu+οιϝοσ (skr. ēvas „ėjimas”), τοῖοσ < *το+οιυοσ.
ὅςοσ < *jotjos, - πότεροσ < *qᵘoteros (skr. kataras, liet. katràs).
ἕτεροσ, dor. bojot. ἅτεροσ < *sm-tero, ἕτεροσ < ἅτεροσ - balsio ε asimiliacija?
Įvardiniai prieveiksmiai: ποῦ < *qᵘosjo, ποῖ < *qᵘoi (lok.), πόθεν (iš kur), πότε (kada), πῶσ
< *qᵘōd tai būtų lyg abl., πῇ < *qᵘā, οῧπω < *quō (įnagininko formantas, bet graikų k. nevirtęs
įnagininku) ir kt.

§ 54. Skaitvardžiai
εἷσ < *sem-s, lot. semel, μία < *smia (nykstamasis l.), ἕν < *sem. Pagal ἕν visoje paradigmoje įsigalėjo ν: ἑνόσ ἑνί, ἕνα. Mikėniečių t. dat. sg. e-me = ἐμεί dar turi m. Daug kur pasitaikanti
forma ἴα neaiškios kilmės (gal su liet. ji?)
δύο, hom. δύω < *duvō, vedose dvā; δύο < δύω. Linksniuojamas dviskaitoje (gen. dat.
δυοῖν.)
τρεῖσ < *trei-es > *trees, τρία redukuot. laipsnis, lot. trēs < *trejes.
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τέτταρεσ < *qᵘetvr-es, hom. πίςυρεσ, bojot. πέτταρεσ, jon. τέςςερεσ, lesb. πέςυρεσ, lot.
quattuor, liet. keturi, skr. catvāras.
πέντε, lesb. πέμπε < *penqᵘe, liet. penki, lot. quinque < *penqᵘe.
ἕξ < *sveks, lot. sex, kret., delfiečių ϝεξ, liet. šeši, skr. sas.
ἑπτά < *septm, lot. septem, liet. septyni, skr. sapta.
ὀκτώ, lot. octo, liet. aštuoni, bet buvo ir *oktōu (skr. astau, got. ahtau).
ἐννέα kilmė neaiški < *nevn, lot. novem, ε – protetinis, bet neaišku νν, skr. nava, liet. devyni < *nevyni.
δέκα < *dekm, lot. decem, skr. daśa, liet. dešimt.
ἕνδεκα = ἕν+δεκα, lot. undecim.
δώδεκα <δϝώδεκα, jon. δυώδεκα, lot. duodecim.
ἑκκαίδεκα < *ἑκςκαίδεκα (ς tarp dviejų priebalsių išnyko.)
εἴκοςι < *vī < *dvī? + *kmt < *dkmt + i (dviskaitos galūnė priebalsinių neutra) „dvi dešimtys“. ϝικατι (doriečių) > *ϝίκαςι > *ϝικοςι (o pagal kitų dešimčių pavadinimus) ir dar protetinis ε-, tad buvo ἐϝικοςι > εἴκοςι.
-κοντα < *komt (dešimties ŏ-laipsnis), ə - nom. pl. n. galūnė, taigi –κοντα = dešimtys. τριακοντα (neaiškus τριᾱ ilgumas, gal pagal πεντήκοντα, kuris turėjo η, plg. skr. pancāsat),
τετταράκοντα, ἑξηκοντα (η pagal πεντήκοντα), ἑβδομήκοντα iš kelintinio ἕβδομοσ < *ἕβδμοσ <
*ἕπτμοσ < *septmos, liet. sẽkmas < *septmas, ὀγδοήκοντα taip pat iš kelintinio ὄγδοοσ <
*ογδοϝοσ, lot. octāvus > -ᾱϝοσ (gal pagal ἕβδομοσ – κτ> γδ?), ἐνενήκοντα (neaiški forma, kaip ir
ἐννέα).
ἑκατόν < *kmtom, lot. centum, liet. šimtas, skr. śatam, avest. satəm < *kmtom < *dkmtom
= dešimtis. ε – gal kilo iš ἕν, o gal iš ἁ < *sm, vadinasi, ἑκατόν = „vienas šimtas“.
Šimtai sudaromi su būdvardžio priesaga – ιο: dor. ἑπτακάτιοι ( -κατ = *kmt), joniečių ir
atėniečių –κατιοι > *κάςιοι, o pagal „dešimčių“ pavadinimų o ir čia padaryta -κοςιοι. Tad atsirado ἑπτακόςιοι, τετρακόςιοι < *qᵘetvr-, ἐνακόςιοι, o pagal šiuos a buvo įvestas į visus šimtų pavadinimus: πεντακόςιοι, ἑξακόςιοι, τριᾱκόςιοι (ᾱ pagal τριᾱκοντα), διᾱκόςιοι ( vietoj *δικόςιοι).

75

χιλιοι < *gheslioi (skr. sa-hasram < *sm-gheslom > χείλιοι, lesb. χέλλιοι, Spartoj χήλιοι,
jon. χείλιοι. Neaišku, kodėl taip anksti att. ει > ῑ (χιλιοι), nes ė virto ī tik maždaug helenistiniais
laikais.
Kelintiniai. πρῶτοσ, dor. πρᾶτοσ su πρότεροσ sietinas, gal πρό-ατοσ? δεύτεροσ iš hom.
δεύομαι, att. δέομαι „stokoti“ (tad δεύτεροσ = kurio čia nėra, stoka, kuris yra toliau); τρίτοσ,
avest. þridja; τέταρτοσ < *qᵘetvn- > τετϝρα- >τετρα-; πέμπτοσ < *penqᵘtos; ἕκτοσ < *ἕκςτοσ <
*sekstos (ς tarp priebalsių išnyko); ἔνατοσ, hom. εἴνατοσ < *ἔνϝατοσ; δέκατοσ, ἑνδέκατοσ ir t.t.;
τριᾱκοντ-τόσ > *τριᾱκοςτόσ (ν išnyko prieš ςτ); pagal šį visi kiti gavo -ςτόσ: εἰκοςτόσ,
ἑκατοςτόσ, διακοςιοςτόσ, χιλιοςτόσ ir t.t.
ἅπαξ < * +παξ < *pag, plg. πήγνῡμι; δίσ < *δϝίσ, lot. bis; τρίσ, τετράκισ (plg. πολλάκισ (-κισ
< *qᵘis?).

§ 55. Veiksmažodis
Senovės graikų k. veiksmažodis turėjo iš pradžių tik dvi rūšis – veikiamąją ir vadinamąjį
medium, kuri rodė, kad veikėjas daro ką nors savo naudai, kar yra labai suinteresuotas savo
darbu ir net jį nukreipia į save (pvz., prausiuosi, perkuosi, sau dirbu). Ilgainiui išsivystė ir trečioji rūšis – neveikiamoji: ji kilo iš mediumo, todėl dauguma formų nesiskiria nuo mediumo.
Nuosakos buvo keturios: tiesioginė (indicativus), tariamoji (coniunctivus), kuri reiškė ką
nors netikro, galimo, abejojamo ir pan., geidžiamoji (optativus), reiškianti pageidavimą, ir liepiamoji, reiškianti liepimą, įsakymą. Laikui bėgant, nuosakos gavo įvairių papildomų reikšmių,
pvz. optatyvas ėmė reikšti negriežtą tvirtinimą, galimumą (čia jis susisiekė su konjunktyvu),
konjunktyvas pradėjo reikšti liepimą, apibendrintą veiksmą, indikatyvo praeities laikai galėjo
reikšti nerealumą (sąlygos sakiniuose), galimumą ir pan.
Laikų klasikiniame laikotarpyje buvo septyni: esamasis laikas (praesens) – jis reiškė dabartyje vykstantį veiksmą; būsimasis laikas (futurum) – jis reiškė ateityje vyksiantį veiksmą; perfektą – jis reiškė praeityje buvusio veiksmo rezultatą, besitęsiantį dabartyje, futurum exactum –
jis reiškė ateityje įvyksiančio veiksmo rezultatą, besitęsiantį ateityje, imperfektą, reiškiantį praeityje buvusį veiksmą, aoristą, reiškiantį praeityje prasidėjusį, užsibaigusį arba apskritai egzistavusį veiksmą, pliuskvamperfektą, kuris reiškė praeity buvusio ir užsibaigusio veiksmo rezultatą, besitęsusį kurį laiką praeityje. Iš pradžių laikai reiškė ne laiko santykį, o tik veikslą, pvz., praesens reiškė ilgai užsitęsiantį veiksmą, aoristas – veiksmą, sutrauktą į vieną momentą, perfektas
– būseną, veiksmui pasibaigus. Vėliau, nors ir buvo išvystytas laiko reiškimas, vis tiek neišnyko
veikslo reiškimas. Antai liko pagrindinis skirtumas tarp imperfekto ir aoristo: imperfektas turėjo duratyvinę reikšmę, o aoristas – punktualinę.
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Taip buvo reiškiami laikai tiesiogine nuosaka. Kitose nuosakose laiko reikšmės neišsivystė; buvo tik veikslas.
Skaičiai buvo trys: vienaskaita, daugiskaita ir dviskaita: pastaroji klasikiniais graikų kultūros laikais pamažu išnyko. Kiekvienas skaičius turėjo tris asmenis – pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį,
bet dviskaita du – antrąjį ir trečiąjį.
Graikų kalboje buvo dvi asmenuotės – tematinė asmenuotė, kurioje tarp kamieno ir galūnės buvo įspraudžiamas jungiamasis balsis (tema), ir atematinė arba μι – asmenuotė, kurioje
galūnės buvo dedamos tiesiog prie kamieno. Μι – asmenuotė buvo nykstanti (jei turėsime galvoje atėniečių ir joniečių tarmes, nes, pvz., Lesbo tarmėje μι – asmenuotė nustelbė tematinę asmenuotę.
Veiksmažodžio galūnės buvo trejopos: pirminės, antrinės ir perfektinės. Be to, liepiamoji
nuosaka taip pat turėjo kai kurias galūnes skirtingas. Plačiausiai buvo vartojamos pirminės ir
antrinės galūnės. Pirmines galūnes turėjo tiesioginės nuosakos praesens ir futurum, o antrines –
praeities laikai (imperfectum; aoristus ir plusquamperfectum) ir optatyvas. Konjunktyve įsigalėjo pirminės galūnės.
Čia pateikiame pirminių ir antrinių galūnių abiejų asmenuočių veikiamosios rūšies ir
mediumo lentelę.
Asmuo

Pirminės gal.

Antrinės gal.

tema-

atema-

tema-

atema-

tema-

atema-

tema-

atema-

tinės

tinės

tinės

tinės

tinės

tinės

tinės

tinės

1 sg.

-ω

-μι

-ν< -μ

-ν < -μ

-μαι

-μαι

-μην

-μην

2 sg.

-εισ

-ςι

-σ

-σ

-ςοι

-ςοι

-ςο

-ςο

3 sg.

-ει

-τι

-(τ)

-(τ)

-τοι

-τοι

-το

-το

2 du.

-τον

-τον

-τον

-τον

-ςθον

-ςθον

-ςθον

-ςθον

3 du.

-τον

-τον

-την

-την

-ςθον

-ςθον

-ςθην

-ςθην

1 pl.

-μεν

-μεν

-μεν

-μεν

-μεθα

-μεθα

-μεθα

-μεθα

2 pl.

-τε

-τε

-τε

-τε

-ςθε

-ςθε

-ςθε

-ςθε
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medium

Antrinės gal.

activum

Pirminės gal.

3 pl.

-ντι

-ντι

-ν(τ)

-ν(τ)

-ντοι

-ντοι

-ντο

-ντο

Ankščiau buvo manoma, kad Kipro ir Arkadijos tarmėse sutinkamos galūnės 2 sg. medii
–ςοι, 3 sg. med. –τοι ir 3 pl. med. –ντοι yra tik vietiniai nukrypimai nuo normos -ςαι, -ται, -νται.
Dabar, kai paaiškėjo, jog ir mikėniečių tarmėje buvo lygiai tokis galūnės (-ςοι, -τοι, -ντοι), jau
galima teigti, kad Kirpro – Arkadijos tarmių galūnės yra pirmykštės, o –ςαι, -ται, -νται atsirado
vėliau pirmojo asmens galūnės –μαι įtakoje.
Iš lentelės matome, kad dauguma pirminių galūnių skiriasi nuo antrinių tik tuo, kad prie
antrinės galūnės buvo pridėta deliktinė dalelytė –i: μι=μ+ι, ςι=ς+ι, τι=τ+ι, ςοι=ςο+ι, τοι=το+ι,
ντοι=ντο+ι, ντι=ντ+ι. Vadinasi, antrinės galūnės bus atsidarusios anksčiau, o pirminės – vėliau,
pridedant ι.
Kai kurios galūnės ilgainiui pasikeitė pagal graikų kalbos fonetikos dėsnius. Antai antrinė galūnė –μ virto –ν, τι>ςι (joniečių, atėniečių ir lesbiečių tarmėse), antrinė galūnė –τ nukrito,
kadangi graikų kalba nepakęsdavo gale žodžio –τ, daugiskaitos antrinė galūnė –ντ virto ν (dėl
tos pačios priežasties). Tematinių veiksmažodžių pirmojo vienaskaitos asmens galūnės visai
nėra – ją pakeitė pailgintoji tema ω. Savotiškos yra 2 ir 3 sg. pirminės galūnės.

§ 56. Tematinė (ō) asmenuotė
Praesens daryba
1. Νedidelė grupė graikų kalbos veiksmažodžių padaro praesens tiesiog prie šaknies dedant jungiamąjį balsį (tokius veiksmažodžius galėtume pavadinti šakniniais), pvz., ἄγω, εΎω <
*eus-ō, νέμ-ω, λείπ-ω, πείθ-ω ir kt.
2. Dauguma esamojo laiko kamienų sudaroma su priesaga -jo/je. Kadangi k tarp balsių
išnyksta, o su prieš stovinčiu prieb. sudaro junginį, fonetiniu atžvilgiu kartais visai nepanašu į
buvusį priebalsį, tai šios rūšies esamojo laiko kamienai dažnai labai skiriasi nuo kitų laikų kamienų: κλαίω < *κλαϝjω, ἀκούω < *ἀκουςjω, τελέω < *τελεςjω, τιμάω < *τιμάjω, φιλέω <
*φιλέjω, δουλόω < *δουλόjω, τείνω < *τένjω, ςτέλλω < *ςτέλjω, ςπείρω < *ςπέρjω, πλήττω <
*πλακjω, νίζω < *nigᵘjō, κλέπτω < *κλέπjω, φυλάττω < *φυλάκjω, ἐλπίζω < *ἐλπίδjω ir kt.
Šiai grupei priklauso causativa ir iterativa su -ejā: φορέω, πορθέω < *πορθέjω ir kt.
3. Žodžiai su -νω: δάκνω, *ὀφέλνω > ὀφείλω; žodžiai su -άνω < -νω: μανθάνω (dvigubas
infiksas: μα-ν-θ-άν-ω) ir kt.

78

4. su priesaga -ςκω: ἡράςκω, διδάςκω ir kt.
5. reduplikuotos šaknys (reduplikacijos balsis -ι): γίγνομαι, γιγνώςκω, τίκτω < *τίτκω,
ἴςχω < *ςίςχω ir kt.
6. su θ: hom. βρίθω, πέρθω, hom. πλήθω ir kt.
Praesens ind. activi. 1 sg. φέρω galūnė ō (tiksliau sakant, pailgintas jungiamasis balsis,
t.y., be galūnės), lot. fero, liet. nešù < *-ō, got. baíra < *-ō, skr. bharāmi (čia prie pailginto jungiamojo balsio pridėta galūnė mi).
2 sg. turėtų būti *φερ-ε-ςι > φέρει. Kadangi 2 sg. visur turi galūnę -s, tai ir čia ji pridėta:
φέρεισ.
3 sg. φέρει galūnė bus atsidarusi pagal 2 sg. φέρεισ: kaip imperfekte yra ἔφερεσ - ἔφερε,
taip ir čia pagal φέρεισ padarytas φέρει (senovinė 3 sg. galūnė išnyko).
1 pl. φέρ-ο-μεν, bet doriečių t. φέρομεσ (šios galūnės o-laipsnis lot. k. ag-i-mus < *ag-omos), skr. bharāmas (su pailgintu jungiamuoju balsiu). Galbūt, -men atsidaro iš antrosios galūnės -me, pridedant n (kurią joniečiai ir atėniečiai mėgo dėti prie galūnės). Galūnę -*me randame
skr. abharāme.
2 pl. φέρ-ε-τε, skr. bharatha, lot. agitis < *agetes, liet. sakote, sen. slavų k. берете.
3 pl. φέρουςι < *φέρονςι < φέροντι (doriečių t.), skr. bharanti, lot. agunt (senovinės
formos liekana tremonti).
2 ir 3 du. φέρ-ε-τον tai antrinė galūnė (skr. abharatam.)

§ 57. Imperfectum ind. act.
Imperfectum daromas iš praesens, pridedant augmentą ir antrines galūnes.
1 sg. ἔ-φερ-ο-ν < *-μ, skr. abharam.
2 sg. ἔ-φερ-ε-σ, skr. abharas.
3 sg. ἔ-φερ-ε < *-ετ, skr. abharat.
1 pl. ἐ-φέρ-ο-μεν, skr. abharāma (pailgintas jungiamasis balsis) -μεν < με+ν.
2 pl. ἐ-φέρ-ε-τε, skr. abharata.
3 pl. ἔ-φερ-ο-ν < *-οντ, skr. abharam < *-nt.
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2 du. ἐ-φερ-ε-τον, skr. abharatam.
3 du. ἐ-φερ-έ-την, skr. abharatām.

§ 58. Augmentas
Augmentą turi tik senovės graikų, indo-iraniečių ir armėnų kalbos. Iš pradžių, kai
veiksmažodžio laikai dar rodė tik veikslą, antrinės galūnės nereiškė, kad veiksmas vyko praeityje. Norint išreikšti praeitį, prie veiksmažodžio buvo pridedamas žodelis e (gal tai buvo prieveiksmis, reiškiąs praeitį). Taip atsirado augmentas. Pradžioje augmentas buvo fakultatyvus.
Toks jis pasiliko indų Vedose, mikėniečių ir graikų epo kalboje. Antai mikėniečių kalboje augmentą turi tik sudėtiniai veiksmažodžiai ir tai ne visuomet: šalia a-pe-do-ke = ἀπέδωκε būna ir
a-pu-do-ke = ἀπύδωκε. Nesudėtiniai veiksmažodžiai neturi augmento: do-ke = δῶκε.
Ilgainiui augmentas susiliejo su veiksmažodžiu į vieną žodį. Kai veiksmažodis prasidėdavo balsiu, augmentas susiliedavo su tuo balsiu - pasidarydavo ilgas balsis, pvz., ἐλπίζω –
ε+ελπιζον > ἤλπιζον. Galimas daiktas, kad iš pradžių tik veiksmažodžiai, prasidedantys ε , gavę
augmentą, pailgindavo pradžios žodžio balsį: ἐλπίζω –ἤλπιζον. Vėliau susidarė įspūdis, kad
augmentas tai ir bus balsio, kuriuo prasideda veiksmažodis, pailginimas. Todėl ε+αγον virto
ᾱγον nuo ὄζω - ὤζων, ἱδρύω - ιδρυον, Ὺδρίζω - υδριζον ir pan. Panašiai yra ir sen. indų kalboje,
pvz., ăjati – ājam.
Kai veiksmažodis prasidėdavo dvibalsiu, augmentas pailgindavo tik pirmąjį balsį, pvz.,
εἰκάζω - ᾔκαζον, αἰςθάνομαι -ᾐςθανόμην, οἰκτίρω - ᾤκτιρον ir pan. Jei veiksmažodis prasidėdavo ilgu balsiu, augmentas jo nepailgindavo, pvz., ἥκω –ἧκον. Vėlesnėje antikoje augmentas kartais nepailgindavo pirmojo dvibalsio sando: vietoje ᾔκαζον dažnai randame rašomą εἴκαζον,
vietoje ηῦχόμην –εῦχόμην.
Kai veiksmažodis gauna priešdėlį, augmentas dedamas ne prie priešdėlio, o prie veiksmažodžio: κατ-άγω – κατ-ῆγον, παρα-λείπω – παρ-έλειπον. Bet pasitaiko atvejų, kai augmentas
dedamas prie priešdėlio: καθ-εύδω - ἐκάθ-ευδον, καθίζω -ἐκάθιζον. Išimtiniais atvejais augmentą turi ir veiksmažodis, ir priešdėlis, pvz., ἀν-έχομαι - ἠν-ειχόμην, ἀμφι-ςβητέω - ἠμφ-εςβήτουν
ir pan.
Kai kurie veiksmažodžiai, prasidedantieji ε, joniečių ir atėniečių tarmėse, pridėjus augmentą, vietoje įprastinio η, gauna ει (ne dvibalsį, o ilgą siaurą ė), pvz., ἐάω – εἴων, ἐθίζω –
εἴθιζον, ἕλκω – εἶλκον. Tokie veiksmažodžiai kadaise pradžioje žodžio turėjo ς,j arba ,j arba ϝ,
kuriems išnykus, augmentas ε susiliejo su veiksmažodžio ε į ilgą siaurą ė, vėliau rašomą ει. Antai
ἕςτηκα < ςέςτᾱκα - *ἐςεςτήκη > *εhεςτήκη > * hεςτήκη > εἱςτήκειν (ς>h vėliau išnyko; šiuo
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atveju h perėjo į žodžio pradžią), ἔχω < *ςέχω - *εςεχον > *ἔhεχον > *ἕεχον > εἶχον, ἕπομαι <
*ςέπομαι - *ἑςεπόμην > *εhεπόμην > *hεεπόμην > εἱπόμην.
Tas augmentinis ει, skirtingai nuo η, tariamo plačiai, buvo siauras (=ė), nes jis atsirado iš
dviejš ĕ, o ĕ buvo tariamas siaurai. Skirtumas tarp plačiojo (senovinio) η ir vėliau atsiradusiojo
siaurojo (rašomo ει) išliko iki helenistinių (ir net vėlesnių) laikų. Taip buvo joniečių – atėniečių
tarmėse. Bet doriečių ir ajoliečių tarmėse kontrakcijos keliu iš ε+ε atsiradęs ilgasis ē buvo rašomas η, kaip ir senovinis ē. Neaišku, ar šiose tarmėse nebuvo skirtumo tarp dviejų ē, ar tik rašyboje nebuvo daroma skirtumo.
Kai kuriuose veiksmažodžiuose, prasidedančiuose ϝ, pastarajai išnykus, augmento ε nesusitraukdavo su veiksmažodžio balsiu, pvz., ὠθέω < *ϝωθέω - *ἐϝώθεον > ἐώθουν, ὠνέομαι <
*ϝωνέομαι - *ἐϝωνεόμην > ἐωνεόμην > ἐωνούμην. Vienas kitas šios rūšies veiksmažodis turi du
augmentus – tą, kuris buvo prieš ϝ, ir kitą, atsiradusį, išnykus digamai, pvz., ἀν-οίγω < *ϝοίγω ἀν-έ-ῳγον, ἔοικα < *ϝέϝοικα - εωκει.
Žodžių ἀνοίγω ir ἔοικα savotišką augmentą galima aiškinti ir kitaip. Mat, kai kurie ϝ prasidedantieji veiksmažodžiai turėjo augmentą η (ne ε). Antai ὁράω < *ϝοράω imperf. buvo
*ἠϝόραον; digamai išnykus, įvyko metathesis quantitatis: *ἠόραον > ἑώρων (spiritus asper pagal
praesens ὁράω), ἄγνῡμι aor. ἠϝαγη ἠάγη > εαγη, ἁλίςκομαι < *ϝαλίςκομαι, aor. ἠϝαλων > ἠάλων
> εαλων (spiritus asper pagal praes. ἁλίςκομαι), ἀν-έ-ῳγον < *ἀν-ήϝοιγον > *ανήοιγον >
ἀνέῳγον.
Nusižiūrint į tokius veiksmažodžius η - augmentas buvo pradėtas dėti ir kai kuriems kitiems veiksmažodžiams, pvz., βούλομαι - ἠβουλόμην (greta ἐβουλόμην), ἤμελλον, greta ἔμελλον
(nuo μέλλω) ir kt. Galimas daiktas, kad minėtasis η–augmentas buvo įvestas, nusižiūrint į
veiksmažodį θέλω, kuris turėjo gretiminę formą ἐθέλω, vadinasi, imperf. buvo ἔθελον ir ἤθελον.

§ 59. Praesens ind. medii
1 sg. φέρ-ο-μαι, skr. bharē < *bherai, sen. prūsų k. asmai (aš esu).
2 sg. φέρ < *φέρ-ε-ςοι, skr. bharasē < *bheresoi.
3 sg. φέρ-ε-ται < *φέρ-ε-τοι (kaip rodo arkad. δυμαίνητοι ir mikėniečių eu-ke-to =
εῧχετοι), skr. bharatē.
1 pl. φερόμεθα (gal čia antrinė galūnė, plg. skr. abharāmahi < *-madhi < *-medhə > μεθα).
Hom. –μεςθα, galbūt, atsirado pagal 2 pl. –ςθε. Bet kai kas mano, kad –μεςθα kilo iš galūnės
μες+θα.
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2 pl. –ςθε: φέρ-ε-ςθε, skr. bhara-dhvē < *-dhvai. Abiejų šių kalbų galūnėms yra bendra
tik dh=θ, šiaip jos susiformavo savarankiškai.
3 pl. φέρ-ο-νται < *φέροντοι (plg. arkad. -kipr. –ντοι, mikėniečių k. e-so-to = ἔςοντοι),
skr. bharantē < *ntoi.
2 ir 3 du. φέρ-ε-ςθον suformuota galūnė pagal act. –ῖον.

§ 60. Imperfectum ind. med.
1 sg. ἐ-φερ-ό-μην < -μᾱν (ši galūnė kitose kalbose neturi atitikmenų. Galbūt, ją reikia
skirstyti į μᾱ+ν (ν galėjo būti pridėtas panašiai kaip aktyve)).
2 sg. ἐφέρου < *φέρ-ε-ςο.
3 sg. ἐ-φέρ-ε-το, skr. abharata.
1 pl. ἐ-φερ-ό-μεθα < *medhə (kaip praes. ind. med.)
2 pl. ἐ-φέρ-ε-ςθε (kaip praes. ind. med.)
3 pl. ἐ-φέρ-ο-ντο, skr. abharanta.
2 du. –ςθον pagal act. –τον, 3 du. –ςθην pagal act. –την.

§ 61. Sutrauktiniai veiksmažodžiai (praes. ir imperf. ind.)
Veiksmažodžių -άω, -έω, -όω kamiengalis susilieja su galūnės balsiu pagal įprastinius
kontrakcijos dėsnius.
τιμάω > τιμῶ

φιλέω > φιλῶ

μιςθόω > μιςθῶ

τιμάεισ > τιμᾷσ

φιλέεισ > φιλεῖσ

μιςθόεισ > μιςθοῖσ

τιμάει > τιμᾷ ir t.t.

φιλέει > φιλεῖ ir t.t.

μιςθόει > μιςθοῖ ir t.t

Yra keletas veiksmažodžių, panašių į -άω, kurių sutrauktinės formos vietoje ᾱ turi η,
pvz., ζῶ, ζῇσ, ζῇ.., χρῶμαι, χρῇ, χρῆται.. Tokie yra: ψῶ (gramdyti), πεινῶ (kęsti alkį), διψῶ (kęsti
troškulį), ςμῶ (braukti), Homero kalboje yra πειναω, διψαω; tai rodo, ad minėtieji veiksmažodžiai baigėsi ne ᾰω, bet ᾱω. Joniečių tarmėje πειναω > πεινήω, διψαω > διψήω. Todėl asmenuojant turėjo atsirasti (vietoje ᾱ) η: πεινήω > πεινῶ, πεινήεισ > πεινῇσ, πεινήει > πεινῇ, πεινήομεν >
πεινῶμεν ir t.t.; ζῶ < *gᵘjē- > *gjē- > ζη-: 1 sg. gjē-ō > ζήω < ζέω < ζῶ, 2 sg. gjē-εισ > ζήεισ > ζῇσ;
3 sg. gjē-ει > ζήει > ζῇ; 1 pl. gjē-ομεν > ζήομεν > ζέωμεν > ζῶμεν; 2 pl. gjē-ετε > ζήετε > ζῆτε; 3
pl. gjē-οντι > ζήοντι > ζέωντι > ζῶςι. Imperf. 1 sg. *e-gjē-om > ἔζηον > ἔζεων > ἔζων, 2 sg. *e-gjē82

es > ἔζηεσ > ἔζησ, 3 sg. *e-gjē-et > ἔζη, 1 pl. ἐ-ζή-ομεν > ἐζέωμεν > ἐζῶμεν, 2 pl. ἐ-ζή-ετε > ἐζέητε >
ἐζῆτε, 3 pl. ἔ-ζη-ον > ἔζεων > ἔζων. Panašiai χρή-ομαι > χρέωμαι > χρῶμαι, χρή-εςαι > χρῇ, χρήεται > χρῆται, χρηόμεθα > χρεώμεθα > χρώμεθα ir t.t.
Vienskiemeniai -έω susitraukia tik tose formose, kurių galūnė prasideda ε, todėl πλέω,
bet πλεῖσ < πλέεισ, πλεῖ < πλέει, πλέομεν, πλεῖτε < πλέετε, πλέουςι, ἔπλεον, ἔπλεισ < ἔπλεεσ, ἔπλει
< *ἔπλεε, ἐπλέομεν, ἐπλεῖτε < *ἐπλέετε, ἔπλεον. Panašiai asmenuojamas πνέω, νέω (plaukti),
ῥέω, δεῖ. Šiuose veiksmažodžiuose, kaip rodo aor. ἔπλευςα, ἔπνευςα, ἔνευςα, buvo ϝ, kuri išnyko
palyginti vėlai, kada įprastinė balsių kontrakcija jau buvo įvykęs faktas. Todėl, išnykus digamai,
tų veiksmažodžių formos liko nesutrauktos: πλέω < *πλέϝω. Bet formos πλέεισ, πλέει, digamai
išnykus, balsiai ε savaime liejosi į vieną balsį – kontrakcija buvo neišvengiama. Tuo tarpu tos
vienskiemenės šaknys -έω, kuriose nebuvo digamos, rodo įprastinę kontrakciją, pvz., δέω (rišti)
< *dəjō liaudyje buvo ištisai kontrahuojamos: δῶ, δεῖσ, δεῖ, δοῦμεν, δεῖτε, δοῦςι (rašto kalboje
buvo leidžiama kontrahuoti veiksmažodį δέω tik su priešdėliais, pvz., ἀνα-δέω ir pan.)

§ 62. Futurum ind.
Graikų kalboje futuras padaromas su priesaga ς. Sen. indų ir lietuvių kalbose futuro
priesaga yra *sj: skr. dāsyati, liet. duosiu. Lotynų kalboje, kaip atrodo, buvo taip pat s: faxō. Priesaga ς dedama prie šaknies; galūnės – pirminės; asmenavimas – tematiškas, t.y., tarp priesagos
ir galūnės dedamas jungiamas balsis: λυ-ς-ω, λυ-ς-εισ, λυ-ς-ει, λυ-ς-ομεν, λυ-ς-ετε, λυ-ς-ουςι.
Veiksmažodžiuose su balsiniu kamiengaliu futuro ς turėdavo išnykti, pvz., λυςω > λυω. Bet tuo
atveju futuras niekuo nesiskirdavo nuo esamojo laiko. Todėl ilgainiui priesaga ς vėl buvo sugrąžinta į savo vietą: λυςω, παιδεύςω ir pan. Vis dėlto pasitaiko vienas kitas veiksmažodis, kurio
future išnykęs ς nebuvo atstatytas ir futuras sutampa su esamuoju laiku, pvz., καλέω ir praesens, ir futurum turi tą pačią formą. Panašiai yra τελέω, χέω < *χευςω > χεύω > χέω, hom. ἀνύω,
ἐρύω, ἀντιόω. Tai – išimtys.
Jeigu, išnykus sigmai, futuro forma nesutapo su esamuoju laiku, ς nebuvo atstatoma.
Pvz., ἐλῶ < *ἐλϊςω, ἐλᾷ < ἐλϊςεισ, ἐλᾷ ir t.t. nereikėjo ς grąžinti, kadangi astigmatinio futuro
formos buvo nepanašios į esamojo laiko formas - ἐλαϑνω ir t.t. Panašiai ς nebuvo atstatytas ir
veiksmažodžių κερῶ < *κερϊςω, κρεμῶ < *κρεμϊςω, ὄμνῡμαι < *ὀμϐςομαι, καμοῦμαι future,
kadangi esamieji laikai labai skiriasi nuo futurų (κερϊννῡμι, κρεμϊννῡμι, ὄμνῡμι, κϊμνω).
Futurinis tarpbalsinis ς nebuvo atstatytas vadinamuose „verba liquida“, pvz., nuo φαύνω
fut. φανῶ < *φανϋςω, φανεῖσ < *φανϋςεισ, nuo ςπεύρω – ςπερῶ < *ςπερύςω, nuo νϋμω – νεμῶ <
*νεμϋςω ir pan. Šių veiksmažodžių futuras, net ir sigmai išnykus, labai skiriasi nuo esamojo laiko. Iš kur atsirado ε prieš ς? Juk φανῶ < *φαν-ε-ςω. Buvo dviskiemenių šaknų, pvz., ὀλε- (nuo

83

ὄλλῡμι) ἐλα-, κερα- ir pan. Fut. ὀλῶ < *ὀλέω < *ὀλέςω, ἐλῶ < ἐλάω < *ἐλϊςω ir t.t. Iš tokių dviskiemenių šaknų ε persimetė į visus likvidus. Neaišku, kodėl įsigalėjo formos –ῶ, -εῖσ, -εῖ ir t.t.
Galbūt, dviskiemenių šaknų dauguma baigėsi ε, o gal šiaip pasireiškė pamėgimas likvidų futurus
asmenuoti pagal praesens –έω.
Nebuvo atstatyta sigma ir daugiaskiemenių dantinių kamiengalių veiksmažodžių –ίζω
futuruose: νομιῶ < *νομιδςω > νομίςω, κομιῶ nuo κομύζω, ἐλπιῶ nuo ἐλπίζω ir pan. Iš pradžių
futuro ς čia turėjo išlikti, nes buvo kilęs iš geminatos: *νομύδςω > *νομίςςω > νομίςω. Tačiau
buvo atvejų, kai ςς tarp balsių virto ς, kuris pagaliau visai išnyko, pvz., *essi = ἐςςύ < *ἐςύ > εἶ (tu
esi). Taigi, galėjo ir νομίςςω virsti νομίςω, pagaliau νομίω (kirtis buvo perkeltas į ῶ, nusižiūrint
į verba liquida). Bet kadangi ςς daugiausia neišnyksta, o tik virsta ς, todėl ir veiksmažodžių futuruose ς išnykimas tampa problematišku. Juk, pvz., dviskiemeniai –ύζω išlaikė future ς (κτίςω).
Bet veiksmažodžių –ύζω futuras galėjo būti daromas be dantinio kamiengalio, vadinasi, buvo ne
*νομίδςω, o *νομίςω. Tokiu atveju tarpbalsinis ς turėjo išnykti.
Sutinkame futurų be ς, pvz., πιομαι (nuo πινω), ἔδομαι (nuo ἐςθίω), hom. κείω (=κήω).
Tai – konjunktyvai. Mat, konjunktyvas būna gana artimas futurui (plg. lot. k. agēmus taip pat
konjunktyvas, vartojamas futuro prasme). Be to, yra žodžių, kurių praesens indicativi vartojamas vietoje futuro. Toks yra, pvz., εἶμι (eisiu), νϋομαι (vyksiu) ir dar vienas kitas.
Kita vertus, buvo futurų, kurie turėjo priesagą ςε ir dar priedo likvidų darybos futurinę
formą – jie vadinosi dorietiškaisiais (futurum dorieum), nes labiausiai buvo mėgstami doriečių
tarmėje. Jų užtinkame Homero kalboje, pvz., ἐςςεῖται; vienas kitas randamas ir Atikos tarmėje:
φευξοῦμαι nuo φεύγω, κλαυςοῦμαι nuo κλαίω.
Sutrauktiniai veiksmažodžiai dažnai future pailgina savo kamiengalio balsį: τιμάω –
τιμήςω, φιλέω – φιλήςω, μιςθόω –μιςθώςω. Veiksmažodžiai -άω kilę daugiausia iš daiktavardžių (τιμάω iš τιμή < τιμᾱ), todėl jų ᾱ buvo iš pradžių ilgas (tik esamajame laike jis sutrumpėjo,
nusižiūrint į -έω ir -όω, kurių ε ir ο iš pat pradžių buvo trumpi). Future buvo ilgas ne tik ᾱ
(veiksmažodžių -άω), bet pagal jį buvo pailgintas ε>η (veiksmažodžių -έω) ir ο>ω (veiksmažodžių -όω). Todėl turime τιμήςω, φιλήςω, μιςθώςω.
Priebalsinių kamiengalių veiksmažodžiuose ς susilieja su kamiengaliu ir asimiliuojasi:
ἄγω - ἄξω, βλέπω – βλέψω, πράττω –πράξω, κτίςω ir pan. Netaisyklingi att. futurai nuo veiksmažodžių –ζω, pvz., ἁρπάζω - ἁρπάςω (kadangi ἁρπάζω < *ἁρπαγjω, tai future turėtų būti
ἁρπάξω < *ἁρπαγ+ςω – tokį futurą randame doriečių tarmėje. Atėniečiai, nusižiūrėję į κτίζω –
κτίςω, padarė netaisyklingą formą ἁρπάςω).
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Kai kurie futurai turi pailgintą balsį, pvz., λήψομαι (λαμβάνω), δήξομαι (δάκνω),
βήςομαι (βαίνω).
Futurum medii padaromas taip, kaip fut. activi, bet fut. passivi turi aoristui pass. būdingą
priesagą θη arba η: prie jos dedamos fut. medii galūnės: λυθήςομαι, φανήςομαι ir pan. Kai kurių
žodžių fut. medii vartojamas ir pasyvine prasme, pvz., ἀξιώςομαι (būsiu laikomas vertu),
πολιορκήςομαι (būsiu apgulamas) ir pan.

§ 63. Aoristas
Aoristas reiškė arba veiksmo pradžią, arba pabaigą, arba apskritai veiksmą, kaip faktą,
buvusį praeityje. Aoristą sutinkame beveik visose ide. kalbose. Plačiausiai buvo vartojamas sigmatinis aoristas (su priesaga s). Tokį aoristą randame sen. indų kalboje, sen. slavų, graikų, lotynų kalbose (lotynų kalboje jis susiliejos su perfektu). Sen. indų kalboje šis aoristas buvo atematinis ir turėjo pailgintą šaknies balsį aktyve (mediume balsis buvo nepailgintas), pvz., aprāsam (pripildžiau), aprās < *aprāss, aprās < *aprāst. Spėjama, kad ir graikų kalboje buvo toks atematinis ς – aoristas. Iš jo susiformavo graikų ςα – aoristas. Šis aoristas bus atsiradęs tokiu būdu:
nuo δείκνῡμι atematinis aoristas turėjo atrodyti šitaip: 1 sg. *εδειξμ, 2 sg. *ἔδεικςσ, 3 sg.
*ἔδεικςτ, 1 pl. *ἔδεικςμεν, 2 pl. *ἔδεικςτε, 3 pl. εδεικςντ. Iš 1 sg. *εδεικςμ turėjo atsirasti ἔδειξα;
iš 3 pl. *εδεικςντ - ἔδειξα (τ nukrito), taigi 1 sg. ir 3 pl. skambėjo vienaip. Norint juodu atskirti,
prie 3 pl. ἔδειξα buvo pridėtas imperfektui būdingas ν: ἔδειξαν. Paskui 1 sg. ἔδειξα ir 3 pl.
ἔδειξαν α buvo įvests ir į kitus asmenis – taip atsirado 2 sg. ἔδειξασ, 1 pl. ἔδείξαμεν, 2 pl.
ἔδείξατε, o 3 sg., nusižiūrint į imperfekto 3 sg., buvo pridėtas – ε: ἔδειξε (pagaliau prie ε buvo
galima dėti ir vadinamąjį ν ἐφελκυςτικόν). Tokiu būdu pirmykštis ς – aoristas virto ςα – aoristu.
Iš priebalsinių kamiengalių -ςα buvo perkeltas ir į balsinius veiksmažodžius. Taip atrodo
aoristai ἔλῡςε (nuo λυω), ἐπαύδευςε (nuo παιδεύω) ir t.t. Būdamas tarp balsių, ς turėjo išnykti,
bet jis buvo vėl atstatytas (panašiai kaip ir future). Vis dėlto pasitaiko vienas kitas veiksmažodis,
kurio aoriste išnykęs ς nebuvo atstatytas, pvz., ἔχεα < *ἔχευςα > hom. ἔχευα, hom. ἠλεύατο,
ἀλέαςθαι ir t.t. Formose εἶπα ir ἤνεγκα nebuvo ς: jos padarytos pagal sigmatinį aoristą tik be
sigmos. Sigma išnyko vadinamųjų „verba liquida“ aoristuose: ἔςπειρα < *ἔςπερςα (nuo ςπείρω),
ἔςτειλα < *ἔςτελςα (ςτέλλω), ἔνειμα < *ἔνεμςα (νέμω), ἔφηνα < *ἔφανςα (φαίνω).
Sutrauktiniuose veiksmažodžiuose -άω, -έω, -όω aoriste buvo ilgas kamiengalio balsis
(panašiai kaip ir future): ἐτίμηςα, ἐφίληςα, ἐμίςθωςα. Kai kurie veiksmažodžiai nepailgina aoriste savo kamiengalio, pvz., τελέω – ἐτέλεςα. Mat, šis žodis kilęs iš sigmatinio daiktavardžio
τέλοσ – τελέω < *τελεςjω > τελείω > τελέω, hom. ἐτέλεςα – tuo tarpu dauguma veiksmažodžių έω buvo kilę iš II linksniuotės daiktavardžių (φίλοσ – φιλέω). Kadangi τελέω buvo kitos kilmės,
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tai jo ε nepailgino. Nepailgintas ir ςπάω kamiengalis: ἔςπαςα. Kaip rodo homerinė forma
ἔςπαςςα, šis veiksmažodis baigėsi ς, todėl iš pradžių neįėjo į -άω grupę (tik kai *ςπαςςω >
ςπάςω > ςπάω, jis pasidarė panašus į τιμάω). Sigmatinį kamiengalį turėjo αἰδέομαι, dėlto
ᾐδέςθην nepailgino balsio, ἀρκέω hom. ἤρκεςςα ir kt. Nusižiūrint į ką tik minėtus veiksmažodžius, nebuvo pailgintas kamiengalis žodžiuose ποθέω (ἐπόθεςα), ἐπαινέω (ἐπ-ᾐνεςα) ir kt.
Kaip future, taip ir aoriste priebalsinių veiksmažodžių kamiengaliai asimiliuojasi su sigma pagal įprastinius fonetikos dėsnius: ἐνόμιςα < *ἐνόμιδςα > ἐνόμιςςα, βλάπτω –ἔβλαψα, κ, χ
+ς>ξ: ταράττω - ἐτάραξα < *ἐτέραχ-ςα, φυλάττω -ἐφύλαξα, γ+ς>ς (atėniečių t.), ξ (doriečių
tarmėje): ἁρπάζω -ἥρπαςα (att.), ἥρπαξα (dor.) (atėniečiai, nusižiūrėję į dantinius kamiengalius,
ir čia įsivedė ς-).
Kai ςα tapo aoristine priesaga, jis buvo įvestas ir į medium – taip atsirado ind. med. formos: ἐ-βουλευ-ςά-μην, ἐ-βουλεύ-ςω < *ἐβουλεύαο < *ἐβουλεύ-ςα-ςο (sigma galūnėje nebuvo
atstatyta, todėl buvo grąžinta į priesagą), ἐβουλεύ-ςα-το, ἐβουλευ-ςά-μεθα, ϋβουλεύ-ςα-ςθε,
ἐβουλεύ-ςα-ντο.

§ 64. Aoristus ind. passivi
Padaromas su priesaga θη, pridedant antrines veikiamosios rūšies galūnes: ἐ-λύ-θη-ν, ἐλύ-θη-σ ἐ-λύ-θη, ἐ-λύ-θη-μεν, ἐ-λύ-θη-τε, ἐ-λύ-θη-ςαν (galūnė ςαν paimta iš sigmatinio aoristo
act.; ji išstūmė senąją galūnę –ντ>-ν, randamą Homero tekstuose, pvz., μίγεν < *μίγηντ ir pan.)
Veikiamosios rūšies galūnės rodo, kad θη- aoristas iš pradžių nereiškė neveikiamosios rūšies –
jis turėjo medialinę reikšmę. Spėjama, kad priesaga θη iš pradžių buvo vartojama tik imperf. 2
sg., hom. ἐμίχθησ (μείγνῡμι), ἔμικτο. Tokią formą randame sen. indų imperf. med. 2 sg.:
abharathās < *ebherethēs. Iš 2 sg. θη ilgainiui perėjo į visą paradigmą. Neaišku, kokia buvo θη <
*dhē kilmė, - galimas daiktas, kad *dhē kilo iš *dh+ē (būdingo praeities laikams). Praeities laiką
su priesaga ē randame lietuvių k., pvz., minė, sen. slavų k. (мьнѣти), lotynų k. II asmenuotėje
(albēre, vidēre ir kt). Graikų k. ē – laikas turėjo veikiamosios rūšies galūnes ir sangrąžinę reikšmę: ἐ-φαν-η-ν (pasirodžiau), ἐ-μάν-η-σ (padūkai), ἐ-χάρ-η (apsidžiaugė) ir pan. Turbūt, iš šito ēlaiko ir θη-aoristas gavo veikiamosios rūšies galūnes, nes, kaip minėjome, θη iš pradžių buvo
medium (hom. ἐμίχθησ, ἔμικτο – medii galūnės).

§ 65. Šakninis aoristas
Tai – aoristas, kuriame prie šaknies dedamos antrinės galūnės. Veikiamojoje rūšyje šaknies balsis būna pailgintas (jei jis iš prigimties nėra ilgas), o mediume – dažniausiai redukuotasis balsis. Ἔρην, ἔρησ, ἔρη, ἔρημεν, ἔρητε, ἔρηςαν (ςαν išstūmė pirmykštę galūnę, randamą Homero poemose, pvz., ἔρᾰν < *ἔρᾱντ, ἕγνον < *ἔγνωντ, ἐμίγεν < *ἐμίγηντ ir kt.)
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Medialinį šakninį aoristą atėniečių tarmėje randame tik vieną: ὠνήμην (ὀνίναμαι), bet
Homero kalboje medialinių šakninių aoristų yra gana daug, pvz., ἔπτατο (πέτομαι), βλῆτο
(βάλλω), κτάτο (κτείνω), πλῆτο (πελάζω), λύτο (λυω) ir kt.
Panašių šakninių aoristų randame sen. indų k., pvz., agām = graikų ἔβᾱν, abhūt = gr. ἔφῡ,
asthāt = gr. ἔςτη ir kt.

§ 66. Antrinis aoristas (act. ir med.)
Tai – tematinis aoristas, nes tarp šaknies ir galūnės įspraudžiamas jungiamasis balsis
(tema). Kadangi galūnės būna antrinės, tai, pridėjus jungiamąjį balsį, gaunamos formos, beveik
nesiskiriančios nuo tematinių veiksmažodžių imperfekto: ἔλιπον, ἔλιπεσ, ἔλιπε, ἐλίπομεν,
ἐλίπετε, ἔλιπον (imperf. ἔλειπον, ἔλειπεσ, ἔλειπε, ἐλείπομεν ir t.t.) Vienintelis skirtumas tarp to
aoristo ir imperfekto, tai šaknies balsių kaitos laipsnis: aoriste šaknis būna redukuota: ἔλιπον,
imperf. ἔλειπον. Iš pradžių, galbūt, buvo ir kirčiavimas skirtingas. Mat, antrinio aoristo keturios
formos kirtį turi ne šaknyje, o jungiamajame balsyje, būtent: λιπών, λιπεῖν, λιποῦ ir λιπέςθαι.
Kadangi sen. indų kalboje imperfektas buvo kirčiuojamas šaknyje, pvz.: arōhat < *-reu-, o aoriste
šaknis buvo nekirčiuota (pvz., aruhat), tai spėjama, kad ir graikų kalboje iš pradžių imperfekte
buvo kirčiuojama šaknis, o antriniame aoriste – jungiamasis balsis. Vadinasi, tie keturi kirčio
skirtumai (λιπών, λιπεῖν, λιποῦ, λιπέςθαι) buvo pirmykštės padėties liekana.
Kadangi yra plačiai paplitusi nuomonė, kad prokalbėje nekirčiuotieji skiemenys redukavosi, tai antrinio aoristo atsiradimas aiškinamas kirčio vietos pasikeitimu: esamajame laiko buvo kirčiuojama šaknis, todėl praesens turi paprastai šaknies ĕ-laipsnį. Aoriste buvo kirčiuojamas
jungiamasis balsis, todėl šaknis redukavosi.
Antrinis aoristas buvo nykstantis, jį vis labiau pakeitė sigmatinis aoristas. Atikos tarmėje
jo nedaug išliko. Užtat Homero kalboje jis gausiai atstovaujamas.
Vėlesniais laikais iš vieno kito antrinio aoristo buvo sukurtas praesens, pvz., iš ἔμολον –
βλώςκω < *μλώςκω, iš ἔθορον – θρώςκω, iš ὦφλον - ὀφλιςκάνω.
Aoristas (vėlyvoje antikoje beveik ištisai sigmatinis) buvo labai gajus laikas: jis išliko per
visą antiką ir Viduramžius iki mūsų laikų – ir šiandien jis yra dažniausiai vartojamas praeities
laikas.

§ 67. Perfectum ir plusquamperfectum
Perfektas reiškė praeity buvusio veiksmo rezultatą, besitęsiantį dabartyje: οἶδα „aš žinau nuo to laiko, kai sužinojau“, λέλοιπα „esu palikęs (ir dabar daiktas guli paliktas)“. Pliusk-
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vamperfektas reiškia praeity buvusio veiksmo rezultatą, kuris tęsėsi tam tikrą laiko tarpą, o
šiandien jo jau nebėra: ἐλελοίπη „aš buvau palikęs“ (tą daiktą, bet šiandien jo jau nėra).
Perfekto act. galūnės yra kitokios, negu vadinamosios pirminės ir antrinės galūnės. Jos
buvo kitokios ne tik graikų kalboje. Antai sen. indų kalboje 1 ir 3 sg. perf. galūnės sutampa su
graikų k. atitinkamomis galūnėmis: 1 sg. jajāna arba jajana < *-a yra lygi graikų k. α: γέγονα, o 3
sg. jajāna < *gegone sutampa su graikų k. γέγονε. Kitų perfekto asmenų galūnės jau nesutampa
su sen. indų k. galūnėmis. Pvz., 3 pl. graikai pridejo galunę –nti, kuri po priebalsio virto –nti > ᾱτι > -ᾰςι. Ji išliko hom. λελόγχᾰςι (nuo λαγχάνω). Kadangi 3 pl. paprastai turėdavo galūnę –nti
(praes. φέροντι), tai ir galunei –nti > -ατι vėl buvo įspraustas n, vadinasi, atsirado –αντι > -ανςι
> -ᾱςι, pvz., λελοίπᾱςι. Iš 3 pl. ᾰ buvo įvestas į 1 ir 3 pl.: iš čia formos λελοίπαμεν ir λελοίπατε.
Pagaliau tas ᾰ išstūmė iš 2 sg. pirmykštę galūnę θα, išlikusią kai kuriuose atematiniuose veiksmažodžiuose (οἶςθα, ᾔδηςθα) – atsirado forma λέλοιπασ ir perf. act. galūnių daryba buvo baigta.
Pliuskvamperfekto act. galūnės yra antrinės. Att. -η (ἐλελοίπη), bet homer. πεποίθα (pasitikėjau), τεθήπεα (buvau nustebęs), rodo, kad –η<εα. Galūnė -εα kilo iš -*εςμ> *εςα > εα (priesaga *es, matyt, yra gimininga aoristo sigmai). 3 sg. tarp priesagos –ες ir galūnės τ (nukritusios)
buvo įspraustas jungiamasis balsis ε: *ες-ε-τ > ει > ει, pvz., ἐλελοίπει.(Ir sanskrito plusquamperf.
3 sg. turi temą: a-cakr-a-t „jis buvo padaręs“ nuo perf. cakāra). 2 sg. -*εασ padarytas pagal 1 sg. εα- jis virto -ησ (ἐλελοίπησ). Daugiskaita buvo atematinė: 2 pl. -ες-τε, 3 pl. -*ες-ντ > εςα (prie jos
buvo pridėtas ν ir atsirado galūnė –εςαν). Pagal 3 pl. –εςαν buvo padarytas 1 pl. –εμεν ir 2 pl. –
ετε (gal čia turėjo įtakos atematinio τίθημι imperfekto formos ἐτίθεμεν, ἐτίθετε). Vėliau pagal 3
sg. –ει atsirado 1 sg. -ειν ir 2 sg. -εισ, o dar vėliau -ει perėjo į daugiskaitą: 1 pl. –ειμεν, 2 pl. –ειτε.

§ 68. Reduplikacija
Perfektui būdinga šaknies reduplikacija (padvigubinimas). Manoma, kad iš pradžių šaknis buvo ištisai reduplikuojama. Reduplikavimas pasitaiko visose kalbose visais laikais, bet tik
sporadiškai. Tuo tarpu prefekte jis atlieka gramatinę funkciją. Reduplikacija buvo visose ide.
kalbose. Jos liekanų randame lotynų k. (memordi, tetigi, pepigi ir kt). Ilgainiui buvo reduplikuojama ne visa šaknis, o tik veiksmažodžio pirmoji raidė ir prie jos pridedamas visuomet tas pats
balsis e, pvz. graikų k. λέ-λυ-κα, πε-παίδευ-κα, μέμηνα (μαίνομαι), τετίμηκα ir t.t. Kai žodis prasidėdavo aspirata, reduplikacinis priebalsis buvo neaspiruotas: φονεύω – πε-φόνευκα, θαυμάζω
– τε-θαύμακα, χέω – κέ-χυκα ir t.t. Mat, čia veikė aspirantų disimiliacijos dėsnis: *φε-φόνευκα >
πεφόνευκα, *θεθαύμακα > τεθαύμακα, *χέχυκα > κέχυκα. Jei žodis prasidėdavo muta cum
liquida, būdavo reduplikuojama tik muta: κλείω – κέκλεικα, πλέω – πέπλευκα ir t.t
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Kai veiksmažodis prasidėdavo dviem ar trimis priebalsiais, reduplikacijai užtekdavo tik
balsio ε: ςτρατεύω - ἐςτράτευκα, ψαύω - ἔψαυκα, κτάομαι - ἔκτημαι. Manoma, kad šitokia ε –
reduplikacija atsirado tuose veiksmažodžiuose, kurie prasidėdavo sigma + priebalsis, pvz. nuo
šaknies ςτη perfektas turėjo būti *ςέ-ςτᾱκα > *ςέ-ςτηκα (prastinant reduplikaciją, iš dviejų
priebalsių, stovinčių žodžio pradžioje, buvo reduplikuojamas tik pirmasis) > ἕςτηκα, nuo
ςτρατεύω - *ςεςτράτευκα > ἑςτράτευκα, nuo ἔχω - *ςε-ςχηκα > ἕςχηκα, ςφάζω - *ςε-ςφαγμαι
> ἕςφαγμαι ir pan. Veikiant aspirantų disimiliacijos dėsniui, *ἕςχηκα > ἔςχηκα, *ἕςφαγμαι >
ἔςφαγμαι. Pagal tokius veiksmažodžius ir kitiems veiksmažodžiams reduplikacijos balsiu buvo
imanas ne ἑ, bet ἐ. Taip atsirado ἐςτράτευκα vietoj ἑςτράτευκα, ἐςπούδακα vietoj ἑςπούδακα ir
pan. Kadangi veiksmažodžiai, prasidedantieji ϝ, šiai išnykus, reduplikacijai turėjo tik ε (ριπτω <
*ϝριπτω - *ϝέϝρῑμμαι > ἕρρῑμμαι), tai susidarė įspūdis, kad veiksmažodžiams, prasidedantiems
ne vienu priebalsiu, pakanka reduplikacinio ε. Todėl ε- reduplikaciją gavo daugybė veiksmažodžių, pvz., ψαύω – ἕψαυκα, ζητέω – ἐζήτηκα, κτίζω – ἔκτικα, ςτέφω – ἔςτεμμαι ir t.t. Net ir
κτάομαι greta κέκτημαι gavo ε-reduplikaciją: ἔκτημαι.
Balsiais prasidedantieji veiksmažodžiai iš pradžių reduplikuodavo visą šaknį. Vienas kitos tokios reduplikacijos pavyzdys išliko ir istoriniais laikais, pvz., ἀκήκοα (nuo ἀκούω),
ἐλήλακα (reduplikuota visa šaknis ελα nuo ἐλαύνω), ὀρ-ώρυχα (nuo ὀρύτεω), ὄδωδα (nuo ὄζω),
ὄπ-ωπα (šaknis οπ- < *oqᵘj-) ir kt. Visi jie turi pailgintą šaknies balsį (matyt, balsis buvo pailgintas, nusižiūrint į tokias formas, kaip ἐλήλακα< ελα+ελα > ἐλή-. Ištisinė šaknies reduplikacija išliko daugiausia veiksmažodžiuose su sklandžiaisiais priebalsiais, pvz., ὄλωλα, ἐλήλουθα...
Vėliau ir balsiu prasidedantiems veiksmažodžiams reduplikacija buvo suprastinta: užteko ε-, bet kadangi ε- sutapo su augmentiniu ε, tai reduplikacinį ε pradėta traktuoti kaip augmentą, kitaip sakant, nebuvo daroma skirtumo tarp augmento ir reduplikacijos ir, kadangi augmentas pasireikšdavo pradinio balsio pailginimu, tai ir reduplikacija virto pradinio balsio pailginimu. Todėl nuo ἱδρύω padaryta forma ιδρῡκα, nuo ὁλπίζω - ὥπλικα, nuo Ὺβρίζω – υβρικα, nuo
αἰςθάνομαι - ᾔςθημαι ir t.t.
Vienas kitas priebalsiu prasidedantis veiksmažodis turi pailgintą reduplikacinį balsį,
pvz., δήδεκται (nuo δέχομαι). Panašų reiškinį matome ir sen. indų kalboje, pvz., dā-dhāra (nuo
šaknies dhar). Galimas daiktas, kad tai iš prokalbės laikų paveldėta praktika.
Kai kurių veiksmažodžių reduplikaciją sudaro ει-, pvz., nuo ἐργάζομαι – εἴργαςμαι < *ϝεϝέργαςμαι, nuo λαμβάνω – εἴληφα < *ςέ-ςλᾱφα (šaknis *slābh-, skr. lābhas „pelnas“, liet. lõbis)>
*ειλαφα (ςλ>λ su prieš einančio balsio pailginimu) > εἴληφα, (aspiratų disimiliacija), εἴμαρται <
*se-smrtai, εἴωθα < *ςέ-ςϝωθ-α > *εἵωθα (aspiratos disimiliuojasi ir pasidaro εἴωθα). Pagal
šiuos perfektus ει-reduplikacija buvo įvesta ir ten, kur jai nebuvo pagrindo, pvz., εἴληχα (nuo
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λαγχάνω), ςυν-εύλοχα (ςυλλέγω), διείλεγμαι (διαλέγομαι). Kitaip reikia aiškinti ει-reduplikaciją
žodyje εἴρηκα < *ϝε-ϝρη-κα, čia įvyko digamų disimiliacija: ϝ-ϝ=ϝ-ι. Vadinasi, *ϝέ-ϝρη-κα >
*ϝείρηκα > εἴρηκα.
Kaip augmentas nesusiliejo su balsiu ten, kur žodis prasidėjo digama, taip ir reduplikacija, todėl nuo ὠθέω < *ϝωθέω - ἔωςμαι < *ϝέ-ϝωθ-μαι, nuo ὁράω < *ϝοράω - ἑόρᾱκα < *ϝε-ϝόρᾱκα
(vėliau pagal imperf. ἑώρων atsirado ἑώρᾱκα), ἀνέῳχα ir ἀν-έῳγμαι (dvibalsis οι pailgintas pagal augmentuotąsias formas), ἔοικα <ϝέ-ϝοικα.
Veiksmažodžiai, kurie prasidėjo ῥ- < *ςρ-, ϝρ-, turėjo reduplikuotant gauti ε ir geminatą
ρρ: ῥέω < *srevō, perf. ἐρρύηκα < *ςε-ςρύ-ηκα, ῥήγνῡμι - ἔρρωγα < *ϝέ-ϝρωγα ir t.t. Todėl netaisyklinga reikia laikyti homerinę formą ῥερυπωμένα (nuo ῥυπόω) ir ςέςηπα nuo ςήπομαι, nes ςturėjo virsti spiritu asper, o čia išliko.
Iš pradžių perfekto reduplikacija buvo nebūtina – tai rodo tokios nereduplikuotos formos kaip οἶδα < *ϝοῖδα, hom. ἔρχατο (plusquprf. nuo εἴργω „uždaryti“), lot. k. vīdī, ēgī, sen. indų
k. vēda ir pan. Vėliau ji pasidarė būtina.

§ 69. Perfektas act. be k
Pirmykštė perfekto forma neturėjo vėlesniam graikų k. prefektui taip būdingo k – jo neturi sen. indų ir kitos ide. kalbos (plg. sen. indų jajāna, lot. meminī ir pan.) Užtat asmenuojant
keitėsi balsių kaitos laipsnis: vienaskaitoje buvo o-laipsnis, o daugiskaitoje (ir visame perf. medii) – nykstamasis laipsnis. Tos pirmykštės padėties liekanų pasitaiko graikų kalboje, pvz., οἶδα,
οἶςθα, οἶδε, bet ἴςμεν, ἴςτε, ἴςᾱςιν. Ypač daug pavyzdžių randame graikų epo kalboje, pvz.,
γέγονα, bet γέγᾰμεν, γεγαςι, πέποιθα, bet plusquprf. ἐπέπιθμεν, ἔοικα, bet du. ἔικτον, πέπονθα,
bet πέπαςθε < *πέ-παθ-τε, μέμονα, bet μεμαμεν ir t.t. Vėliau balsių kaitos skirtumai buvo išlyginti: pagal γέγονα pradėta ir daugiskaitą asmenuoti γεγόναμεν, γεγόνατε ir t.t. Perf. med. dažniausiai išliko nykstamasis laipsnis: εἵμαςται < ςέ-ςμρ-ται, ἔφταρμαι < *ἔ-φθρ-μαι, κάχυμαι. Βet
kartais ir aktyve buvo apibendrintas nykstamas laipsnis, pvz.: ἔφθαρκα < *ἔφτρκα, ἔςταλκα <
*ἔςτλκα. Tuo būdu klasikiniais antiko laikais senovinio balsių kaitos keitimosi turime tik liekanas, šiaip, buvo viskas išlyginta. Dėl to turime πέπονθα, λέλοιπα, πέπομφα. Galima sakyti, kad olaipsnis taip pat yra senovinio perfekto liekana, nes paprastai perfektas turi tokį pat balsių kaitos laipsnį, kaip ir esamasis laikas: πείθω-πέπεικα, καλύπτω-κεκϊλυφα, φεύγω – πέφευγα ir
pan.
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§70. Perfektas su k
Senovinis perfektas ilgainiui buvo apribotas tais veiksmažodžiais, kurių kamienas baigėsi gomuriniu arba lūpiniu priebalsiu. Veiksmažodžiams, kurių šaknis baigėsi balsiu arba sklandžiuoju priebalsiu, taip pat dantiniu priebalsiu, buvo prisegtas k. Tai – plačiausiai vartojama
graikų perfekto forma. Tos k kilmė neaiški. Tokį pat k randame kelių atematinių veiksmažodžių
aoristuose – ten jis vartojamas tik aktyve ir tik vienaskaitoje. Kadangi dar perfekto k buvo vartojamas tik aktyve ir taip pat tik vienaskaitoje (plg. τέθνηκα, bet τεθναμαν, ἔςτηκα, bet εςμαμεν),
tai manoma, kad k atkeliavo į perfektą iš tokių k- aoristų. Neaisšku, ką tas k iš pradžių reiškė.
Baltų – slavų kalbose panašus k pasitaiko liepiamojoje nuosakoje. Kadangi liepiamoji nuosaka
reiškia liepimą, raginimą, vadinasi, specialiai į ką nors kreipiasi, tai, matyt, tas k reiškė kokį nors
pabrėžimą, įsakmumą. Galbūt tą patį jis reiškė ir perfekte: juk perf. Vienaskaita turėjo o- laipsnį,
kuris taip pat rodo kažką panašaus į sustiprinimą. Taigi k galėjo tik dar labiau paryškinti ir pabrėžti perfektu reiškiamą mintį.
Iš pradžių k buvo dedamas tik balsinių veiksmažodžių perfektams, vėliau – sklandiesiems, pagaliau – dantiniams (prie pastarųjų pridėjus k dantinis kamiengalis išnyko: κτέζω –
ἔκτικα < *ἔκτιζ-κα, νομίζω – νε-νόμι-κα ir t.t.)
Homero kalboje yra dar likę nemaža veiksmažodžių, kuriuose k figūruoja tik vienaskaitoje, pvz.: βέβηκα, bet βέβαμεν, βέβατε, βεβααςι, ἔςτηκα, bet ἕςταμεν, ἕςτατε ir t.t.
Vėliau viskas buvo išlyginta: βεβήκαμεν, βεβήκατε, βεβηκαςιν.

§71. Perfektas su aspiruotu galūniniu priebalsiu
Vėlaiu atsirado dar viena perfekto rūšis – su aspiruotu galūniniu priebalsiu, pvz.
πέπομφα nuo πέμφω, ἦχα nuo ἄγω ir pan. Tokių perfektų buvo nedaug: jie paplito tik 4 a. pr.
Kr., o anksčiau pasitaikydavo tik vienas kitas. Manoma, kad jie atsirado nusižiūrint į homerinių
perf. med. 3 pl. formų aspiratas, tokių kaip τιτάχται, ἄρχαται, ἐπι-τιτράραται ir pan. Mat 2 pl.
perf. med. visada turi aspiruotą šaknies galūninį priebalsį:
ἦχθε (nuo ἄγω), τίταχτε (nuo τάττω), βέβλεφθε nuo βλάπτο ir pan. Kai 3 pl. perf. ir
plusqprf. med. galūnė - γται ir – γτο virto –αται, -ατω < *-νται < *-ντο, tai aspirata iš 2 pl. lengvai
galėjo įsiskverbti i 3 pl.: *τέταγχται > τετάγαται > τετάχαται. Taip atsirado minėtosios homer.
formos (ir kt.). Iš čia aspirata galėjo persimesti į 3 pl. perf. act.: iš τιταγαςι pagal τετάχαται atsirado τεταχαςι ir pan. Kadangi kai kurių veiksmažodžių šakbnis baigėsi aspirata, pvz. γέγραφα,
tai ir veiksmažodžiuose, kurių 3 pl. perf. act. Buvo gavęs aspiratą, aspiruotas priebalsis buvo
įvestas į visą paradigmą.
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§72. Perfectum ind. medii
Perf. med. turi pirmines galūnes, o plusquprf. – antrine. Jos dedamos tiesiog prie perfekto kamieno:λέλυμαι, λέλυςαι (tarpbalsinis ς vėl buvo atstatytas), λέλυται, λελύθμηθα, λέλυςθε,
λέλυνται, ἐλελύθμην, ἐλέλυςο (tarpbalsinis ς vėl atstatytas), ἐλέλυτο, ἐλελύμεθα, ἐλέλυςθι,
ἐλέλυντα.
Priebalsinių veiksmažodžių galūninis priebalsis asimiliuojasi su galūnės pradiniu priebalsiu. Štai lūpinis veiksmažodis βλάπτω; perf. ind. med. βέβλαμμαι < *βέβλαφμαι ( ρ asimiliuojasi su galūnės μ), βέβλαψαι < *βέβλαρ-ςαι, βέβλαπται < *βέβλαρ-ται, βεβλάμμεθα <
*βεβλάρμεθα, βέβαλφτε < *βέβλαρ-ςθε ( ς tarp priebalsių išnyko), βεβλαμμένοι αἰςιν (3 pl. visados būna perifrastinis, tik pas Homerą randame formų su galūne – αται < *-νται, o štai gomurinis veiksmažodis ἄγω: ἦγμαι, ἦξαι < ἦγ-ςαι, ἦνται <ἦγτ-αι, ἤγμεθε, ἦχθε <ἦγ-ςθε (ς tarp priebalsių išnyko), ἠγμένοι εἰςίν . Sklandžiųjų šaknų galūniniai priebalsiai nesiasimiliuoja su galūnių
priebalsiais, pvz. nuo ἀγγέλλω perf. medii ἤγγελμαι, ἤγγελςαι, ἤγγελται, ἠγγέλμεθα, ἤγγαλθε <
*ἤγγελ-ςθε ( ς tarp priebalsių išnyko), ἠγγελμένοι εἰςίν. Šaknys, kurios baigiasi ν, perfekte asmenuojamos ne visai taisyklingai, pvz. nuo φαίνω perf. med.: πέφαςμαι < πέφαν-μαι (turėtų ν
asimiliuotis ir gautume πέφαμμαι. Matyt ς buvo paimtas iš ς- kamienių žodžių kaip, pvz.
τετέλεςμαι), taip pat ir πεφέςμεθα < *πεφέν-μεθα, 2 sg. πέφανςαι ( turėtų būti *πέφηκαι - ς
turėjo išnykti , pailgindamas priš stovintį balsį), matyt, pagal kitus asmenis buvo grąžintas ν; 3
sg. πέφανται (taisyklinga forma), 2 pl. πέφανθε (ς tarp priebalsių išnyko, bet šiuo atveju būtų
turėjęs išnykti ν prieš ς priebalsis: πέφαςθε- turbut, čia ν grąžintas pagal kitus paradigmos asmenis). Ne visai taisyklingos ir dantinių veiksmažodžių perf. med. formos, pvz. 1 sg. turi ς:
ἔψευςμαι, νενόμιςμαι ir t.t., bet dantinis priebalsis turėtų išlikti nepasikeitęs ( Homero raštuose
dar randame formą κεκορύθμενοσ, κάκαδμαι ir t.t.) – turbūt čia ς įvestas nusižiūrint į 3 sg., kur
ς visai taisyklingai atsirado: ἔψευςται, < *ἔψευδ-ται, 1 pl. ἐψευςμεθα gavo ς pagal 2 pl. , kur jis
yra taisyklingas: ἔωευςθε < *ἔπςευς-ςθε > ἔωευςςθε > ἔψευςθε, 3 pl. ἐψευςμένοι εἰςίν. Šaknys
su galūniniu ς perf. med. turėjo netekti sigmos (1 sg. pl.); pvz. γέγευςμαι (plg. lot. k. gus – tara) >
γέγευμαι, γεγεύςμεθα > γεγεύμεθα, 2 sg. * γέγευς-ςαι > γέγευςαι, 3 sg. γέγευται, bet pagal
γέγευμαι, γεγεύμεθα atsirado γέγεθται 2 pl. γέγευςθε < *γέ-γευς-ςθε. Kituose sigmatiniuose
veiksmažodžiuose atsitiko priešingai: prieš μ buvo atstatytas ς ir įvestas į visą paradigmą, pvz.
nuo ζέω perf. med. ἐζεςμαι (o turėtų būti ἔζειμαι), ἔζεται, ἔζεςςαι, ἔζαςται, ἔζεςμεθα, ἔζεςθα <
*ἔζες-ςθα.
Pagal tokius sigmatinius veiksmažodžius ς buvo įvesta į perf. med. ir kai kuriems veiksmažodžiams, neturėjusiems šaknies gale sigmos – taip atsirado ἔγτωςμαι (nuo γιγνώςκω ) ir kt.
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Iš pradžių perfektas reiškė praeityje vykusio veiksmo rezultatą, žiūrint iš subjekto pusės: γέγραφε „jis yra parašęs“, t.y., jis mano, jog yra užbaigęs rašymo darbą. Ilgainiui perfekto
prasmė ėmė keistis: iš subjekto dėmesys vis labiau krypo į objekto – γέγραφε „jis yra parašęs“
pradėjo reikšti „darbas yra užbaigtas“. Kartu laiko reiškimas pasidarė svarbus. Palaipsniui perfekto laiko reiškimas nustelbė veikslo reiškimą – taigi perfekto reikšmė priartėjo prie aoristo
reikšmės; perfektas tapo ekspresyviune aoristo forma, pradėjo būti vartojimas greta aoristo. Tą
stadiją perfektas pasiekė jau 5 a. pr. Kr. Antai Sofoklis, vietoje perfekto kartais ima perfektinį
dalyvį ir kokio nors veiksmažodžio esamąjį laiką, pvz. Oidipo Karaliaus 594 užuot sakęs
ἠπάτημαι, sako ἠπατημένοσ κυρῶ. Dažnai jis pavartoja aoristinį dalyvį, pvz. Oidipo Karaliaus 90
προδείςασ εἰμί. Įdomu, kad poetas prie aoristinio dalyvio dažniausiai vartoja veiksmažodį ἔχω,
pvz. Oidipo Karaliaus 577 γήμασ ἔχεισ (vietoje γεγάμηκασ). Mat ilgainiui perfektą pakeitė aoristinis dalyvis su ἔχω – taip yra ir šių dienų graikų kalboje. Naujajame Testamente perfektas jau
retai pasitaiko. Vėliau jam buvo pridėtos aoristinės galūnės, pvz. ἑόρακαν – tatai jį padarė dar
labiau panašų į aoristą. Pagaliau perfektas iš gyvosios graikų kalbos išnyko. Kai kurie perfektai
reiškė tik esamąjį laiką, jie negalėjo sutapti su aoristu, pvz. ἕςτηκα („stoviu“), ἐργήγορα („nemiegu, budžiu“). Perfektui suaoristėjus iš jų buvo suformuoti nauji esmaieji laikai: iš ἔςτηκα
atsirado ςτήκω, iš ἔγρήγορα – γρηγορέω.
Nors perfektas išnyko, vis dėlto jo formatas κα išliko ir sukombinuotas su aor. pass.
priesaga θη , sudaro šių dienų graikų kalboje aoristą pass. pvz., πανδρεύθηκα, κηρύχθηκα ir t.t.
(tai liaudies kalbos forma: vadinamoji καθαρεύουςα šiuo atveju vartoja senovinį aor. pass.
ἐκηρύχθην ir pan.

§73. Futurum perfecti
Iš perfekto medii graikai suformavo naują futurą, reiškiantį užsibaigusio veiksmo rezultatą, kuris tęsis ateityje, pvz. κεκλήςεται „bus apkaltas grandinėmis“, t.y. bus kalėjime ir pan.
Aktyvinės šio futuro formos gana retos, pvz. ἑςτόξω („stovėsiu“), τεθνήξω („būsiu numiręs“). Šis
futuras išnyko, jį pakeitė paprastas futuras.

§74. Coniunctivus
Kaip atskira nuosaka konjunktyvas egzistavo tik sen. Indų ir graikų kalbose. Kitose ide.
Kalbose jo arba visai nebuvo, arba jis susiliejo su optatyvu. Konjunktyvas reiškė siekimą, norą
(iš čia kilo coni. Hortativus ir prohibitivus), abejojimą (tai coni. dubitativus), pagaliau būsimąjį
laiką. Antai forma λυςω reiškia ir futurą, ir coni. aoristi activi. Lotynų kalbos trečiojoje asmenuotėje konjunktyvas vartojamas būsimojo laiko prasme (agēs aget agēmus ir t.t.)
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Graikų k. konjunktyvas turi pirmine galūnes. Nuo indikatyvo jis skiriasi tik tuo, kad atematinėms šaknims pridedamas jungiamasis balsis (pvz. ἴμεν „einame“, o coni pridėjus temą
ἴομεν „eikime“), o tematinėms - pailginamas jungiamasis balsis, pvz. λυω, λυησ, λυη, λυωμεν,
λυητε, λυωςε < λυωντι, praes. coni. med.: λυωμαι, λυη, λυηται, λυώμεθα, λυηςθα, λυωναται.
Panašiai padaromas coni. aoristi activi ir medii: sigmatiniuose aoristuose coni. skiriasi nuo coni.
praes. tik tuo, kad įsiterpia ς : coni. aor. act. λυςω, λυςησ, λυςη, λυςωμεν, λυςητε, λυςωςι; coni.
aor. med. λυςωμαι, λυςη, λυςηται, λυςώμεθα, λυςηςθε, λυςωνται. Coni. aor. pass. padaromas
taip pat: prie aor. pass. priesagos θη dedamos praes coni. act. galūnės: λυθήςω > λυ-ιώ, λυ-θήησ
> λυθή, λυθήωμεν > λυθωμεν, λυθήητε > λυτητε, λυθήωςι > λυθωςι.
Sigmatinio aoristo konjunktyvas dėl sigmos yra panašus į futurą – skiriasi tik tuo, kad
coni. aor. turi pailgintą jungiamąjį balsį. Bet kai kuriose graikų tarmėse, pvz. lesbičių, joniečių,
kretiečių ir kt. coni. aor. turi nepailgintą jungiamąjį balsį:λύςω, λύςεισ, λύςει, λύςομεν, λύςετε,
λύςοντι, taigi niekuo nesiskiria nuo indikatyvo. Antrinio aoristo konjunktyvas padaromas taip,
kaip coni. praes., skiriasi tik šaknies balsių kaitos laipsniu: coni. praes. λείπω, λείπησ, λείπη..., o
coni. aor. λίπω, λίπησ, λίπη... .
Taip pat padaromas ir šakninio aoristo konjunktyvas: βήω > βω, βήησ > βησ, βήη > βη,
βήωμεν > βωμεν, βήητε > βητε....
Tą pačią konjunktyvo darybą matome ir perfekte; coni. perf. act. prie perfektinio kamieno pridedama tos pačios galūnės kaip praes. ir aor. coni., būtent λελύκω, λελύκησ, λελύκη,
λελύκωμεν ir t.t. Bet dažniau vartojamos perifrastinės formos: λελυκώσ (-υια, -ό), ὧ, ἧσ, ἧ... Coni.
perf. medi. padaromas tik perifrastiškai: λελυμένοσ, (η, ον) ὧ, ἦς, ἧ...
Sutrauktinių veiksmažodžių -άω,-έω,-όω aes. balsis α ,ε ,ο susitraukia su konjunktyvo galūnėmis: τιμάησ > τιμασ, φιλέησ > φιλη, μιςθόωμεν > μιςθωμεν ir t.t.
Kaip indikatyve, taip ir coni. aor. verba liquida netenka sigmos, užtat pailgėja šaknies
balsis: nuo μένω coni. aor. act. *μένςω > μείνω, nuo ςτέλλω – *ςτέλςησ > ςτείλησ...
Konjunktyvas buvo vartojamas pagrindiniuose ir šalutiniuose sakiniuose (tikslo aplinkybės, laiko, nuolaidos ir kitokiuose sakiniuose). Kadangi esamajame laike konjunktyvas skyrėsi
nuo indikatyvo tik jungiamojo balsio pailginimu, tai antikos pabaigoje, išnykus skirtumui tarp
ilgųjų ir trumpųjų balsių, jis pradėjo niekuo nesiskirti nuo indikatyvo. Išnykus perfektui, liko tik
du konjunktyvo laikai – praesens ir aoristas: praesens coni. sutapo su indikatyvu, o aoristas turėjo sigmą (abiejų galūnės buvo tos pačios); antrinio ir šakninio coni. aor. skyrėsi nuo coni. praes. tik šaknies balsio laipsniu. Toks dviejų laikų konjunktyvas išliko iki mūsų dienų.
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§75. Optativus
Optatyvą kaip atskirą nuosaką randame tik sen. indų ir graikų kalbose – kitose ide. kalbose (lotynų, germanų, baltų, slavų k.) optatyvas susiliejo su konjunktyvu. Optatyvas reiškė pageidavimą (geidžiamoji nuosaka), bet graikų kalboje jis turi ir kitą reikšmę – netikrumą, galimumą, negriežtą tvirtinimą ( prie tokio optatyvo dedamas žodelis ἄν ). Optatyvas plačiai vartojamas šalutiniuose sakiniuose, pasikartojamam veiksmui reikšti, netiesioginės kalbos šalutiniuose sakiniuose ir kt.)
Optatyvas daromas su priesaga *je (redukuotasis laipsnis *-ī). Tą pačią priesagą randame sen. indų kalboje (opt. bhares, bharet < *-ois, *-oit), lotynų kalboje (siem, sies, siet, simus...) ir
kitose kalbose (liet. k. tesukie, tedarai). Tematiniams graikų k. veiksmažodžiams dažniausiai
dedamas redukuotasis šios priesagos laipsnis ī; jungiamuoju balsiu jis sudaro dvibalsį –ōī. Optatyvo galūnės – antrinės.
Prtaesens opt. act. 1 sg. turėjo būti – οι-ν >-οια , tokią formą randame viename Arkadijos
įraše: ἐξελαύνοια. Atėničių ir kitose tarmėse ši senovinė galūnė buvo pakeista pirmine galūne μι: φέρ-οι-μι, 2 sg. –σ: φέρ-οι-σ, 3 sg. *-οι-ε, φέρ-οι-τ > φέρ-οι, 1 pl. –οι-μεν, φέρ-οι-μεν, 2 pl. -οιτε, φέρ-οι-τε, 3 pl. –οι-ντ, (φέροιντ), bet turime – φέρ-οι-εν - tai senovinė antrinė galūnė *-ent,
vartojama atematiniuose veiksmažodžiuose. Praes. opt. med. turi įprastines antrines galūnes:
Sutrauktiniuose veiksmažodžiuose οι susilieja su galūne: τιμάοιμι > τιμωμωμι, τιμάοι >
τιμωσ, τιμάοι > τιμω, φιλέοιμι > φιλοιμι, φιλέοισ > φιλοισ, φιλέοι > φιλοι, μιςθέοιμι > μιςθοιμι,
μιςθέοισ > μιςθοισ...
Nusižiūrint į atematinius veiksmažodžius, kurie vienaskaitoje turėjo *je- laipsnį, o daugiskaitoje *-ī (pvz. διδο-ίη-ν, δοδό-ιη-σ, διδό-ιη, bet δοδό-ιμεν > διδοιμεν) ir sutrauktinių veiksmažodžių praes. opt. sg. buvo įvestas *je- laipsnis, o pl. – i – laipsnis. Taip atsirado: τιμαόιην >
τιμωην, τιμαοίησ > τιμωησ, φιλεοίην > φιλοίην, φιλεοίησ . φιλοίησ, φιλεοίη > φιλοίη, μιςθοίην,
μιςθοίησ, μιςθοίη ir t.t. Daugiskaitoje liko įprastinės formos ( τιμωμεν, φιλοιμεν ir t.t) . Ilgainiui
*jē – laipsnis buvo įvestas ir į daugiskaitą – atsirado τιμωημεν, φιλοίημεν ir pan.
Optativus futuri (vartojamas tik šalutiniuose netiesioginės kalbos sakiniuose) turi tą pačią priesagą οι ir tas pačias galūnes kaip ir opt. praes. λυ-ςοι-μι, λυ-ς-οι-σ, λυ-ςοι, λύ-ςο-μεν,
λύθςοιτε, λύςοιεν, λθαοίμην, λύςοιο, λύςοιτο, λυςοίμεθα, , λυθήςοιμην, λυθήςοιο, λυθήςοιτο.... .
Kadangi verba liquida futuris turi tas pačias galūnes, kaip ir praesens sutrauktinių
veiksmažodžių - έω , tai ir opt. fut. act. ir med. turi lygiai tokias formas, kaip ir opt. preas. Veiks-
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mažodžių -έω : nuo φαίνω –φανοίγην arba φανοιμι, φανοίησ , arba φανοισ, φανοίμεν
(φανοιμεν), φανοίητε (φανοιτε) ir t.t.
Panašiai padaromas ir opt. fut. nuo žodžių -έζω : νομίζω – νομιοιην, νομιοιμι, νομιοίησ
(νομιοισ)...
Apskritai galima nustatyti taisyklę – jei kurio nors veiksmažodžio fut. ind. yra toks kaip
sutrauktinių veiksmažodžių praesens, tai ir opt. fut. bus lygiai toks pat, kaip to sutrauktinio opt.
praes., pvz. nuo ἐλαύνω fut. ind. yra ελω, ελασ..., tai fut. opt. bus kaip praes. opt. žodžių - άω :
ἐλώην, ἐλώησ ir t.t.
Optativus aoristi activi padaromas su aoristui būdinga priesaga ςα ir redukuotuoju optatyvo priesagos laipsniu i: ςαι galūnės tokios pat, kaip opt. praes.: λυ-ςαι-μι, λυ-ςαι-σ, λυ-ςαι, λυςαι-μεν, λυ-ςαι-τε, λυ-ςαι-εν. Homero kalboje ir Atikos tarmėje dažnai pasitaiko 2 sg. λύςειασ, 3
sg. λύςειε ir 3 pl. λύςειαν. Antikiniai gramatikai teigia, kad šitokias formas vartoję ajoliečiai, dėl
to jas vadina ajoliškomis; be minėtųjų formų jie cituoja dar ajolišką 1 sg. λύςεια.
Kai kas mano, kad „ajoliškos“ formos atsirado iš 3 pl.: iš *λυ-ςαιντ kilo λυςαια ; prie jo
dar buvo pridėtas ν: *λυςαιαν; paskui α dissimiliavosi ir taip atsirado λυςειαν , o pagal šią formą
buvo padarytas 2 sg. λυςειασ ir 3 sg. λυςειε. Kių nuomone šių formų atsiradimui įtakos turėjo
coni. aor. formos τείδεισ, τείςει, τείςετε...( minėjome, kad kai kuriose tarmėse coni. aor. turėjo
nepailgintą jungiamąjį balsį). Iš šitokių formų ε pateko ir į optat. aor. , kurio galūnės buvo buvo
suformuotos pagal aor. ind. act. -α, -ασ, -ε, -αν. Kaip ten bebūtų, aor. ind. act. „ajoliškų“formų atsiradimui įtaka yra akivaizdi, nes šių formų galūnės yra tokios, kaip aor. ind.: -ᾱ , -ᾱσ, -ε , -αν. Galimas daiktas, kad 3 pl. įvyko metatezė: -ςαιεν > -ςειαν, kadangi aor. 3 pl. buvo būdinga galūnė ςαν. Iš 3 pl. pagal aor. ind. act. galėjo susiformuoti ir 2 sg. –ςειασ, 3 sg. –ςειε.
Opt. aor. med. padaromas taip pat su ςαι: λι-ςαί-μην, λυ-ςαι-ο, λυ-ςαί-το, λυ-ςαί-μεθα,
λυ-ςαις-θε, λυ-ςαι-ντο. .
Opt. aor. pass. padaromas atematiškai: vienaskaitoje *jē- laipsnis, o daugiskaitoje - ī laipsnis: λυθείην, λυθείησ, λυθείη, λυθειμεν, λυθειτε, λυθειεν, λυθείην, λυθείησ yra netaisyklingos: turėtų būti *λυθήαην > *λυθήην > *λυθήν.
Matyt, pagal atematinius optatyvus, kurie buvo daromi, priesagą dedant prie trumpojo
šaknies balsio ( τιθέῑ-ιην, διδό-ιην ir t.t.), ir šičia vietoje θη buvo paimta forma θε: λυθε-ίην >
λυθείην... Daugiskaitos formų daryba gali būti taisyklinga: λυθή-ι-μεν > * λυθήιμεν > λυθειμεν
(ilgasis dvibalsis prieš priebalsį sutrumpėjo), arba taip pat buvo paimtas trumpas θε: λυθέ-ι-μεν
> λυθειμεν...
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Antrinio aotisto optatyvas padaromas taip, kaip esamojo laiko – juk šis aoristas nuo praes. skiriasi tik šaknies balsių kaitos laipsniu: ἵδοιμι (aor. ind. act. εἶδον), ἵδοισ, ἵδοι ir t.t
Šakninio aoristo optatyvas padaromas atematiškai: vienask. *-jē daugiskaitoje – ī –
laipsnis: βαίην, βαίησ, βαίη. Galimas daiktas, kad ilgas balsis ir čia buvo sutrumpintas, nusižiūrint į atematinius veiksmažodžius: pagal διδοίην ir čia padaryta *βᾰ-ιην > βαίην, *γνό-ιην >
γνοίην ir pan.
0pt. perfecti sudaromas perifrastiškai: λελυκὼσ εἴην, λελύμενοσ εἴην. Aktyve retkarčiais
pasitaiko forma λελύκοιμι, λελύκοισ, λελύκοι... .
Kaip konjunktyvas, taip ir optatyvas reiškė ne laiką, o tik veikslą: opt. praes. – besitęsiantį veiksmą, aoristas – konkretizuotą arba užbaigtą, o perfektas – būseną po užsibaigusio
veiksmo.
Ilgainiui optatyvą nukonkuravo konjunktyvas; jis pasidarė nereikalingas ir nunyko.

§76. Imperativus
Imper. Praes. act. 2 sg yra grynas esamojo laiko kamienas su jungiamuoju balsu ε: λειπε,
λέγε, θῦε, παίδεθε. Panašiai yra ir lotynų kalboje: lege, mitta ir kt. , sen. indų. k.: bhara < *bhērē. 2
pl. sutampa su indikatyvu: λέ-γι-τε, φέρ-ε-τε, θύ-ε-τε (plg. lotynų legite, laudate ir t.t., liet. darykite, neškite ir t.t.) – 3 sg. φερ-έ-τω < φερϋτοδ (plg. lot. k. datōd skr. vahatāt < *veghe-tōd) – 3 pl.
φερ-ό-ντων, bet doričių ir kai kuriose kitose tarmėse – φερόντω. Ši forma padaryta pagal 3 sg.
su galūne -εωδ. Atėniečiai ir joniečiai pridėjo dar ν: νερόντων (panašiai ir lotynų kalboje pagal
agit – agitō sudaryta agunt – aguntō). Nuo 4 a. pr. Kr. pabaigos į 3 pl. imperf. Iš aoristi įsiskverbė
galūnė -ςαν: νερέτωςαν. 2 du. φέρ-ε-ςον sutampa su indikatyvu , 3 du. φερέτων pagal φερέτην.
Imper. Praes. med. 2 sg. turi antrinę galūnę -ςο: *φέρ-ε-ςο > *φέρεο > φέρευ plg. lotynų
sequere < *sequēso 3 sg. -ςθω (φερέςθω) padarytas pagal φερέτω, - 2 pl. φέρ-ι-ςθε sutampa su
indikatyvu, 3 pl. φερ-ί-ςθων padarytas pagal aktyvo formą: iš φερέτω – φερόντων buvo padaryta φερίςθω - *φερόνςθων > φερόςθων (ši forma kurį laiką egzistavo Atikos tarmėje). Vėliau
buvo įvesta forma φερίςθων, o dar vėliau pagal aktyvo φερίθωςαν - sudaryta φερέθωςαν. Du.
retai pasitaiko: 2 du. φέρεςθον, o 3 du. φερέςθων.
Sutrauktiniuose veiksmažodžiuose balsinis kamiengalis susilieja su galūne: τίμαε > τιμα,
ποίεε > ποίει, τιμαέτω > τιματω, μίςθοε > μίςθοθ ir t.t.
Imper. aoristi. Sigmatiniai aoristai 2 sg. turi sunkiai išaiškinamą galūnę -ςον. Kai kas
(pvz. Brugmann) mano, kad čia prie aoristinės sigmos pridėta bendraties galūnė -ον, kurią ran-
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dame pvz. oskų kalboje (deik-um=*deikom), umbrų k. erom (būti). Homero kalboje infinitivus
dažnai vartojamas vietoj imperatyvo, tik, deja, graikų kalboje infinityvo su galūne –ον niekur
nerandame. Tiesa, Sirakūzų tarmėje –ον buvo ir antrinio aoristo imper. 2 sg. galūnė: λάβον,
εἶπον. Ši galūnė -ον galėtų būti infinityvo galūnė. Kiti aiškina, kad -ςον yra reikiamybės dalyvio
forma, t. y. *-tvom > ςςον, bet čia turime ςον (vieną ς). Galėjo τυ/ς po ilgų balsių, dvibalsių ir
priebalsių, o kitais atvejais -ςς.
Kitos sigmatinio aoristo imperf. formos padarytos, nusižiūrint į imperf. praes. formas: λιςά-τω, pagal φερ-ϋ-τω, λυ-ςα -τε pagal φέ-ρε-τε, λυ-ςάντων pagal φερόντων.
Imperf. aor. passivi 2 sg. turi galūnę -θι: λύ-θη-τι (antroji aspirata dissimiliavosi, tuo tarpu aor. II. pass. θι išlieka τράπ-η-θι). Ji vartojama atematinių veiksmažodžių imperatyvuose (ἷθι
su nykstamuoju šaknie laipsniu). Iš pradžių θι buvo atskira dalelytė. Sen. indų kalboje i virto hi <
*dhi (skr. ihi „eik“) arba išliko dhi (viddhi „žinok“) – ji atitinka lietuvių k. imperatyvą veizdi. Kitos
imper. aor. pass. formos padarytos pagal esamojo laiko imperf. formas: 3 sg. λυθήεω (pagal
φερέτω – mat aor. pass. turi veikiamosios rūšies galūnes), 2 pl. λύ-θη-τι (pagal φέρετε) ir 3 pl.
λυ-θέ-ντων pagal φερόντων. Forma λυτένθων < *λυτήνθων (ilgas balsis prieš ντ sutrumpėja).
Antrinis aoristas ir imperatyve turi esamojo laiko galūnes: λίπε (nuo λείπω). Manoma,
kad iš pradžių antriniame aoriste buvo kiręiuojamas jungiamasis balsis ( o esamajame laike –
šaknis). 2 sg. imper. med. λιποῦ ir yra to pirmykščio kirčiavimo liekana. Be to, yra keletas žodžių, kurie ir 2 sg. imper. activi turi kirčiuojamą jungiamąjį balsį: ἐλθϋ („ateik“), ἰδέ („žiūrėk“),
λαβέ („imk“), εἰπέ („sakyk“), ἑυρέ („surask“), bet sudėtiniuose žodžiuose kirtis atitraukiams: εἶςιδε („įžiūrėk“), ἄν-ευρε („surask“), ἔξ-ελθε („išeik“) ir t.t.
Šakninis aoristas turi imperatyvo atematines galūnes – jos sutampa su imper. aor. passivi galūnėmis: βη-θι, βή-τω, βη-τε, βάντων < *βαντων (ilgas balsis prieš ντ sutrumpėja).
Perfektas turi tik imper. medii. Jo galūnės paimtos iš esamojo laiko imperatyvo: λέ-λυ-ςο
( čia ς buvo vėl atstatytas), λε-λύς-θω, λέ-λυς-θε, λε-λύς-θων. Perfekto galūnės dedamos tiesiog
prie šaknies (be jungiamojo balsio).

§77. Infinitivus
Kiekviena ide. kalba sukūrė savitas bendračių formas. Todėl, tiriant kalbos infinityvus,
negalima pasinaudoti kitų ide. kalbų formomis. Be to, graikų kalbos tarmėse pasitaiko įvairių
infinityvo formų. Tai rodo, kad infinityvų formos atsirado palyginti vėlai, graikų kalbai jau suskilus į istoriniais laikais žinomas kalbas.
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Manoma, kad infinityvuose slypi daiktavardžių linksnių formos, dažniausiai datyvo ir lokatyvo, bet kadangi neišliko nei tokių daiktavardžių, kurių linksniai būtų virtę bendratimis, nei
infinityvų galūnės nesutampa su graikų k. linksnių galūnėmis, tai infinityvų kilimas iš linksnių
yra problematiškas.
Infinit. praes. act. -ειν: φέρειν. Sutrauktinių veiksmažodžių formos (τιμαν, φιλειν,
μιςθοῦν) neturi d- subskriptum – tai rodo, kad -ει nebuvo dvibalsis ει, o tik ilgas siauras e . Tai
patvirtina ir dorietiška forma φέρην. Vadinasi ει bus atsiradęs, susiliejus į vieną skiemenį dviem
ε: ε + ε (tai rodo ir mikėniečių inf. e-ke-en= ἔχειν). Neaišku, kas iš pradžių buvo tarp tų ε: j ar (ar
*ejən, ar *esən). Kai kas lygina su homerine forma αιέν > αἰϝέν, kuri būtų be galūnės lokatyvas
nuo žodžio αἰ(ϝ)ών (amžius, laikas); skr. yra bendratis nēsāni (vesti), kuri kaip atrodo, atspindi
lokatyvą su galūne ī. Kiti atmeta tokį begalūnį graikų k. lokatyvą ir -ειν kildina greičiau iš *-ε-ςεν
( ε - jungiamasis balsis, o labai primena lot. k. bendraties *-si : agere < *age-si), galėjusi iš pradžių būti galūnė -εςι , o vėliau, nusižiūrėjus į formas su μεν, ςι buvęs pakeistas ςεν. E. Benevenisto remiasi kai kuriose graikų tarmėse (pvz. Arkadijos) išlikusia bendraties forma -εν (ἀπέχεν,
δικάζεν) – tai buvusi pirmykštė šio infinityvo forma.
Infin. Praes. medii baigiasi galūne - -ςθαι (φέρεςθαι) taip pat neaiškios kilmės. Paprastai
ją sieja su sen. indų infinityvu –dhyāi. Mat ši forma nesiderina su ςθαι: indiškoje formoje yra ne
dhāi, o dhyāi ; be to, gale yra ilgas dvibalsis, o graikų k. αι yra trumpas. Todėl manoma, kad indų
kalboje buvo kita gretiminė galūnė (*-dhāi), o -ςθαι formos ς atsiradęs iš ς-kamienių, kuriems
pirmiausiai ši galūnė buvo taikoma.
Iš esamojo laiko infinityvų galūnės buvo perimtos ir į kitus laikus: infin. futuri: λύςειν,
λύςεςθαι, λυθηςεςθαι, antrinio aoristo bendratys: λιπειν ir λιπέςθαι (su išlikusia pirmykščio
kirčio vieta); sigmatinio aoristo inf. medii: λυ-ςα-ςθαι, inf. perf. medii: λελύ-ςθαι .
Sigmatinio aoristo inf. activi neaiški galūnė –ςαι (λῦςαι) . Anksčiau buvo manoma, kad
tai sigmatinio kamieno datyvas, bet datyvo su galūne –ai visai nebuvo, (datyvas turėjo –ei ; tai
rodo lot. k. Iovei ir mikėničių tarmėse di-ve = Δίϝει). Todėl kai kas mano, kad ς čia yra išplėstinio
infinityvo garsas (ir skr. yra infinityvas su pridėtiniu s). Tas ς iš pradžių nieko bendro neturėjo
su aoristu, tik vėliau, susiformavus ς- aoristui, ši inf. forma buvo įjungta į aoristo sistemą.
Taigi ςαι χσ + αι. Tas αι yra turbūt tokios pat kilmės kaip ir atematinių veiksmažodžių –
ναι (εἶναι < ἔςναι) šakninio aoristo –ναι (ρη-ναι). Tokį αι turi ir kiti infinityvai, pvz. su ε: ἱέναι,
perf. inf. λελυκέναι arba su -μεναι: βήμεναι. Vis dėlto to kilmė yra neaiški. Gal tai buvo prieveiksmis (plg. χαμαί „žemai“).
Inf. aor. pass. turi atematinių veiksmažodžių galūnę ναι: λυ-θη-ναι.
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§78. Dalyviai
Partic. Praesentis, futuri ir aoristi activi yra padaromi su ta pačia priesaga –nt- : φέρων <
*φέρωντ, φέρουςα < *φέροντjα, φέρον < *φέροντ, λυςασ < *λυςαντ, λυςαςα < * λυςαντjα,
λυςαν < *λυςαντ ir pan. Jie linksniuojami kaip treęios linksniuotės –nt- kamieniai daiktavbardžiai (moteriškoji giminė linksniuojama pirmąja linksniuote).
Tą pačią priesagą randame ir kitose ide. kalbose: lot. k. legēns, legentis, skr. bharān, lietuvių k. daranti ir t.t.
Su priesaga nt padaromi ir part. aor. pass. ir šakninio aoristo dalyviai: λυθείσ < *λυθέντσ,
λυτειςα < *λυθηντjα, λυθέν < *λυθέντ, γνούσ < *γνώντ, γνοῦςα < *γνωντjα, γνόν < *γνώοντ.
Partic. Perfecti activi padaromas su priesaga *ves-, *-vos, *-vōs *-us (nykstamasis laipsnis
mot. giminei) : λελυκώσ < *λελυκϝώσ, λελυκυια < *λελυκύςjα, λελυκόσ < *λελυκϝώσ, bet kituose
linksniuose pasirodo priesaga *vot : λελυκότοσ < *λελυκϝότοσ, λελυκότι < *λελυκϝότι ir t.t. Galėtų būti *vōt ir vardininkas: * λελυκϝωτσ , bet moteriška giminė aiškiai rodo priesagos *ves nykstamąjį laipsnį. Neaišku, kaip čia atsirado dvi priesagos. Bet priesagą su t randame ir sen. indų
kalbos dalyvio kai kuriuose linksniuose: nom. sing. n. vidvat, instr. dat. abl. du. vidvadbhyām,
instr. plur. vidvadbhih ir loc. pl. vidvatsu. Mikėniečių kalboje pasitaiko tik priesaga su s, t.y. *vos*us, pvz. αραρϝόα < *αραρϝόςα. Todėl priesaga su t (vot/vat) arba atsirado vėliau negu Mikėnų
laikais, arba tik kai kuriose graikų k. tarmėse. Mat giminės nom. sg. iš pradžių galbūt turėjo *ves
laipsnį, nes yra forma γεηονεια < *γονϝέςjα, o kituose linksniuose -*usja. Vėliau -*usja buvo apibendrinta visai paradigmai.
Partic.medii visi turi priesagą –meno: φερόμενοσ, η, ον, λῦσόμενοσ, λυθησόμενοσ,
λυςάμενοσ, λελυμένοσ ir pan. Galbūt iš dalyvio kilo žodžiai su -μνο: βέλεμνον (ietis, strėlė, metamas ginklas). Sen. indų kalboje ši priesaga plačiai vartojama: bharamānas ir kt. Lotynų k. yra
tik liekanos: femina (t.y. žindyvė), alumnus ir kai kurie kiti žodžiai.
Adiectiva verbalia. Priesagą -tos turėjo perfektiniai dalyviai: lot. k. laudatur, liet. k. pagirtas, sen. indų k. hitas (padėtas) < *dhətos, panašiai ir kitose ide. kalbose. Graikų kalboje jie gavo
būdvardžio reikšmę: κλυτόσ „garsus“. Vėliau išsivystė galimumo reikšmė: παιδετόσ (kurį galima
auklėti). Galimas daiktas, kad galimybės reikšmė kilo iš neigiamų žodžių (su α - privativum): iš
ἄ-λυτοσ (neatrištas) galėjo kilti reikšmė „ toks, kurio negalima atrišti“ (taip pasikeitė lot. k. žodžio invictus reikšmė: iš „ nenugalėtas“ tapo „nenugalimas“). Toliau ir teigiama forma pradėjo
reikšti galimybę: λυτόσ (toks, kurį galima atrišti).
-τέοσ (reikiamybės dalyvis) < *τέϝοσ, παιδευτέοσ „auklėtinas“. Sen. indų kalboje reikiamybei
vartojamas balsių kaitos o- laipsnis –tvo- (vaktavas „dicendus“¸< *vequ-tvos, kartvas „daerytinas“
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ir t.t.). Homero kalboje reikiamybės dalyvio nėra. Pirmą kartą jis pasirodo Hesiodo kūryboje.
Priesaga –τίοσ buvo dedama prie nykstamojo laipsnio (taip pat ir priesaga –τόσ): ἰτέον ( nuo εἶμι
), ἰςτέον (nuo οἶδα) ir pan.

§79. Atematinė (-μι) asmenuotė
Šią asmenuotę pradėkime veiksmažodžiais τίθημι (dėti, plg. skr. dadhāmi, lot. feci),
δίδωμι (duoti, skr. dadāmi lot. do), ἵημι (siųsti, paleisti) < *jijēmi (plg. lot. iēci) ir ἵςτημι (statyti)
< *ςί-ςταμι (lot. stārs, liet. stoti). Jų esamasis laikas reduplikuotas, bet skirtingai nuo perfekto
reduplikacinis balsis yra ne ε, o ι ( τί-θημι, δί-δωμι, ἵ-ημι, ἵ -ςτημι). Praesens. ind. act. vienaskaitoje šie veiksmažodžiai turi pailgintąjį balsių kaitos laipsnį, o daugiskaitoje – nykstamąjį, ( θε <
*dhə, do < ἑ < *jə ςτα < *stə) (plg. §10. ir §11.) – 2 sg. iš pradžių turėjo galūnę ςι: *δίδωςι, *ἵηδι,
*τέθηςι, *ἵςτηςι < *δίδωι, ἵηι, τίτηι, ἵςτηι. Šios formos buvo pakeistos formomis τίτησ, δίδωσ, ἵησ,
ἵςτησ. Mat, galūnė -ς atrode būdinga praeities laikų 2 sg., todėl ją čia ir pridėjo prie šaknies. 3 sg.
buvo τίθη-τι, δίδω-τι, ἵητι ἵςτη-τι. Doriečių tarmėje τι nepasikeitė, o joniečių – atėniečių (ir ajoliečių) tarmėse τι> ςι , todėl turime formas: τίθηςι, δίδωςι, ἵηςι, ἵςτηςι. 1 ir 2 pl. dedamos įprastinės galūnės - μεν ir τε:τίθε-μεν, δίδω-μεν, δίδο-τε, ἵε-μεν, ἵε-τε, ἵςτα-μεν, ἵςτα-τε,3 pl. δίδοντι,
τίθεντι, ἵεντι, ἵςταντι. Šios formos išliko doriečių tarmėje. Joniečių – atėniečių tarmėje buvo pridėtas nykstamasis tos galūnės laipsnis -ντι (randamas tarp kitko ir sen. indų kalboje: da-da-ti <
*dadnti). Jis virto -ατι: *διδόατι, τιθέατι, ἵεατι, ἵςταατι. Pagal tematinių veiksmažodžių galūnę οντι ir čia buvo įspraustas ν: -αντι > αςι. Todėl atsirado formos: διδοαςι, τιθεαςι, ιεαςι > ιαςι,
ιςταςι.

§80. Imperativus ind. act.
ιςτη-ν, ιςτη-σ, ιςτη < *ιςτη-τ, ιςτα-μεν, ιςτα-τε, ιςταςαν, ἐ -τίτη-ν, bet ἐ-τίθεισ < *ἐ-τίθεεσ, ἐδίδουν < *-δο-ον (įspraustas jungiamasis balsis – panašiai į 3 sg. ἐτίθει < *ἐ-τίθε-εσ, ἐδίδουσ
< *ἐ-δίδο-εσ, ἐδίδου < *ἐδίδοε – įspraustas jungiamasis balsis, taip pat 2 sg. ιεισ < *ι-ε-ε-σ, 3 sg. ιει
< *ι-ε-ε-τ > ιεε > ιει). Vadinasi, jungiamąjį balsį turi ιεισ, ιει (2 ir 3 sg.), o pagal 2 ir 3 sg. padarytas
1 sg. ιειν. Daugiskaitoje nėra jungiamojo balsio: ἐ-τίθεμιν, ἐτιθετε, ἐδίδομεν, ἐδίδοτε, ιεμεν, ιετε
ir t.t. Iš pradžių 3 pl. turėjo galūnę –ντ > -ν: hom. προ-τίθεν. Vėliau ją išstūmė galūnė -ςαν:
ἐτίθεςαν, ἐδίδοςαν, ιεςαν, ιςταςαν.
Pasitaiko atvejų, kai praes. asct asmenuojams tematiškai: τιθέω, τιθεισ < τιθέ-εισ, δοδοισ
< διδό-εισ ir pan.
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§81. Praesens ind. medii (passivi)
τίθε-μαι, ἵε-μαι, δίδομαι, ἵςταμαι, τίθαςαι (išnykęs –ς- vėl buvo atstatytas), δίδοςαι,
ἵεςαι, ἵςταςαι, τίθεται, δίδοται, ἵεται, ἵςταται, ἵςθάμαθα ir t.t.
Imperfectum ind. medii (pass). ἐτίθεμην, ἐδιδόμην, ἱέμην, ιςτάμην, ἐτίθεςο, ἐδίδοςο ( ς
vėl atstatytas) ἐτίθετο, ἐδιδόμεθα ir t.t.
Futurum padaromas kaip tematinių veiksmažodžių (su ς): fut. ind. act.: θήςω, δώςω,
ἤςω; fut. ind. med. θήςομαι, δώςομαι, ἤςομαι, ςτήςομαι; fut. ind. pass. τιθήςομαι < *θε-θήςομαι
(aspiratų dissimiliacija), δοθήςομαι, ςθήςομαι, ςταθήςομαι. .

§82. Aoristus ind. act.
Tik ἵςτημι turi - aoristą: ἔςτηςα (med. ἐςτησάμην), bet ἵςταμαι turi šakninį aoristą
ἔςτην, ἔςτησ... Kiti trys vienaskaitoje turi κ: ἔτηκα, ἔτηκασ, ἔτηκε, ἔδωκα, ἔδωκασ, ἔδωκε. Tokį κ
randame lot. k. perf. fē-oī iē-cī. (Manoma, kad iš aoristo tą κ vėliau įsivedė į perfektą). Dasugiskaitoje κ nėra: ἔ-θε-μεν, ἔ-δο-μεν, ἔ-θε-τε, ἔ-δο-τε, ἔ-θε-ςαν, ἔ-δο-ςαν (asper spiritus pagal ἵημι).
Aoristus ind. med. ἐ-θέ-μην, ἐ-δό-μην, ἔθου < *ἔθεςο < *ἔδοςο...
Aoristus ind. pass. ἐδό-θην, ἐτέθην < *ἐθέθην (aspiratų dissimiliacija).
Perfectum ind. act. τί-θη-κα, δέ-δω-κα. Perf.. ind. med. δέδομαι. Nuo τίθημι perf. ind. med.
atstoja žodis κειμαι (vėlyvoje Antikoje buvo sukurta forma τέθειμαι).

§83. Coniunctivus
Atematinių veiksmažodžių konjunktyvas buvo daromas prie šaknis pridedant jungiamąjį
balsį. Tokios darybos liekanų randame Homero kalboje: θη-ο-μεν (rašoma θει-ομεν) ir kt. Bet
jau Homero laikais, nusižiūrint į tematinius veiksmažodžius, konjunktyve buvo pailgintas jungiamasis balsis: θήης > θησ ir π. Todėl coni.praes. ir aoristi vėliau yra daromi tik su pailgintais
jungiamaisiais balsiais: θήησ > θησ... Coni. medii θή- σ, δώ- σ, θή- , δώ- , διδώ σ > ςιδωσ,
διδώητε > διδωτε, θιτή σ > τιθ , ἱςτήωμεν > ἱςτώμεν...
Coni. aor. act. θήω > θω, θή σ > θ σ, θή > θ (daryba ta pati, kaip senajame laike); coni.
aοr. med. θηώμεθα > θώμεθα, θήωνται > θώνται ir pan. Coni.aor.pass. padaromas kaip tematinių
veiksmažodžių: τεθήω > τεθω, τεθή σ > τεθ σ ir t.t.
Coni. perfecti padaromas perifrastiškai (su dalyviu ir praesens. coni. nuo ειμι): δεδωκώσ,
ὦ, ἦσ...
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§84. Optativus praesentis activi
Padaromas prie nykstamojo šaknies laipsnio ptidedant priesagą *je- , vienaskaitoje, o
daugiskaitoje, dviskaitoje ir medijuje - nykstamąjį tos priesagos laipsnį i: *τι-θί-ιη-ν > τιθείην,
*τιθέ-ιησ > τιθείησ, *τιθέ-ιη > τιθείη, *τι-θέ-ῑ-μεν > τιθειμεν, *τι-θέ-ῑ-τε > τιθειτε, *τιθέ-ῑ-εντ >
τιθειεντ (antrinė galūnė * -εντ > -εν); med. *τιτέ-ῑ-μην > τιθείμην, *τι-θέ-το > τιθειτο.
Optat.aoristi activi ir medii padaromas lygiai taip. kaip optat. praes. Skirtumas tik tas,
kad nėra reduplikacijos: *θέ-ιη-ν > θείην, *θέ-ιη-σ > θείησ, *θε-ι-μην > θείμην ir t.t.
Optat.aor.pass. padaromas kaip tematinių veiksmažodžių: δοθείην, τεθείην, ἑθείην ir t.t.
Optat. perfecti. padaromas perifrastiškai ( su dalyviu ir ειμι): δεδωκώσ, εἴην...

§85. Imperativus
2 sg. ἵςτη (grynas praes. kamienas be jokios pridėtinės galūnės): bet δίδου > δίδοε (pridėtas jungiamasis balsis), taip pat τίθει > *τίθεε, ἵει > *ἱε-ε. 2 pl. su tematiniams veiksmažodžiams įprastine galūne -τε: τίθετε, δίδοτε, ἵετε, ἵςτα-τε. 3 sg. turi galūnę -τω (nusižiūrint į tematinius veiksmažodžius): τιθέτω, διδότω, ἵετω, ἱςτάτω. 3 pl. padarytas pagal tematinius veiksmažodžius: τιτέντων, διδόντων, ἱέντων, «ςτάντων.
Imper.praes.med. 2 sg. tematiniams veiksmažodžiams įprastinė galūnė -ςο: τίθεςο ( ς vėl
atstatytas), δίδοςο, ἵεςο, ἵςταςο. Ir kitos formos padarytos, nusižiūrint į tematinių veiksmažodžių imp.praes.med.: 3 sg. τιθάςθω, 2 pl. τίθαςθα, 3 pl. τιθέςθων.
Imper. aoristi activi 2 sg. turi antrinę galūnę -σ: θέ-σ, δό-σ, ἔ-σ. Tą pačią galūnę matome ir
tematinio veiksmažodžio -ἕχω < *segho - 2 sg. imper. aor. act.: ςχέ-σ. Vadovėliuose nurodoma,
kad tai esąs injunktyvas. Mat, dar praeitame amžiuje, kai pagrindinėmis veiksmažodžio galūnėmis buvo laikomos pirminės galūnės ( užtai jos ir buvo pavadintos pirminėmis), o antrinės - išvestinėmis, be to, augmentas buvo laikomas visų ide. kalbų praeities lakų požymiu, veiksmažodžio formos su antrinėmis galūnėmis, neturinčios augmento, buvo pradėtos laikyti atskira nuosaka, pavadinta injunktyvu. Tas tariamasis injunktyvas, kartais reiškiąs praeities laiko indikatyvą ( čia turima galvoje homerinės be augmento formos, pvz.: μένον, προτίθεν ir kt.), o kartais norą, pageidavimą, todėl jis atstojąsliepiamąją nuosaką (plg. ἔπου < *-ε-ςο, ςχέσ, θέ-σ, δό-σ). Bet
kadangi vadinamosios antrinės veiksmažodžių galūnės atsirado anksčiau už pirmines - pastarosios virto pirminėmis, pridėjus daiktinį i - tai antrinės galūnės, būdamos pagrindinėmis, galėjo
būti įvairiai panaudojamos: jos galėjo reikšti ir indikatyvą, ir imperatyvą. Todėl injunktyvas visai nebuvo reikalingas. Atrodo, kad iš pradžių imperatyvas visai neturėjęs jokios pridėtinės galūnės (plg. tematinių veiksmažodžių 2 sg. praes. λέγε - vietoj galūnės čia tik tema, ἔξ-ει „išeik“
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taip pat be galūnės), tik vėliau buvo pridėta antrinė galūnė ( ἕ-σ, *ἕπε-ςο), o dar vėliau atsirado
ir kitokių galūnių. Kitose imper. aor. act. ir medii galūnės paimtos iš esamojo laiko: 3 sg. τί-θω, ἵτω, δό-τω, 2 pl. θέ-τε, δό-τε, ἵ-τε, 3 pl. θέντων, δόντων, ἕντων, θοῦ > *θε-ςο, δοῦ > *δόςο, ου <
*ἕςο, θέ-ςυω, δό-ςυω, ἕ-ςθω, υέ -ςυων, ἕ-ςυων, δό-ςυων.
Imper. aoristi passivi ir perfecti medii padaromas taip kaip tematinių veiksmažodžių:
ςτά-θη-τι, ςτα-θή-τω, δό-θη-τω ir t.t.

§86. Infinityvai
Turi sunkiai išaiškinamą galūnę – ναι: τιθέ-ναι, δοδό-ναι, ἱέναι, ἱςτάναι, δοῦναι > * δο έναι, εἵναι > * ἕ-εναι, τειναι > *θέεναι... Kadangi yra ir galūnė - μεν (ἴμεν, ἔμμεν), ir -μεναι (hom.
ἕμμεναι, βήμεναι), tai spėjama, kad čia gali būti forma su men kamiengaliu - tokį kamiengalį gali
turėti daug daiktavardžių, pvz.: ποιμήν.
Galūnė -ναι yra ir aor.pass.: δο-θή-ναι, τε-θή-ναι ir pan. Medium ištisai turi galūnę -ςθαι,
žinomą jau iš tematinių veiksmažodžių: δίδοςθαι, τίθεςθαι...
Dalyviai padaromi su tomis pačiomis priesagomis, kaip ir tematinių veiksmažodžių: aktyve su nt , o medijuje su -meno- (perf.act. -vos/vas): ir t.t.
Adiectiva verbalia: δοτόσ, θετόσ, ἱτόσ, δοτέοσ, θιτέοσ ir t.t.
Panašiai kaip ką tik apžvelgtieji keturi veiksmažodžiai, yra atematiškai asmenuojami ir
veiksmažodžiai: ὀνίνημι („būti naudingam“), πίμπλημι („pildyti“), πύμπρημι („deginti“), ἄγαμαι
(„gėrėtis, žavėtis“), δϑναμαι („galėti“) ir t.t.

§87. εἰμί („būti“)
Praes. ind. act. 1 sg. εἰμύ < *esmi (liet. esmi, skr. asmi), doriečių ἡμύ, ajoliečių ἔμμι - 2 sg. εἶ
(liet. esi, lot. es . skr. asi) < *esi < *es-si (Att. ir jon. t. buvo gretiminė ide. forma *esi), hom. ἐςςύ (ς
vėl atstatytas) ir εἶσ ( prie εἶ pridėtas aiškumo dėlei -σ) – 3 sg. ἐςτί < *esti ( liet. esti, lot. est, skr.
asti). Daugiskaitoje ir dviskaitoje kitose ide. kalbose yra nykstamasis laipsnis: lot. s-umus, s-unt,
skr. smas, bet graikų kalboje iš vienaskaitos perkeltas į daugiskaitą es laipsnis: 1 pl. ἐςμέν su vėl
atstatytu ς ( joniečių εἰμέν rodo, kad ς išnyko, pailgindamas prieš stovintį balsį ε ) – 2 pl. ἐςτὲ <
*es-te, iš šios formos buvo atstatytas 1 pl.) – 3 pl. εἰςὶ < *es-enti < *senti (su iš vienaskaitos paimtu e) > *ehensi > *eeisi > εἰςί (spiritus asper buvo panaikintas pagal vienaskaitos formas, neturinčias spiritus asper), dor. ἐντὶ < *senti (att. εἰςί galėjo kilti iš *ἐντὶ > * ἐνςί > εἰςὶ, taigi 3pl. galėjo turėti nykstamąjį šaknies laipsnį) – 2 du. ἐςτὸν padarytas su įprastine dviskaitai galūne -τον.
Imperf. ind.act. 1 sg. *ēsm (* e-esm >* ηςα > ἦα (homerinė forma), skr. āsam att. ἦα > ἦ, vėliau
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ἦν ( ν paimta iš kitų veiksmažodžių imperfektų). 2 sg. *ēss (vedų ās); graikai prie pridėjo senovinę perfekto galūnę θα: ἦςθα (plg. skr. āsitha). Kadangi it 1 sg. perf. buvo ἦα (skr. āsa), taigi sutapo su imperf. ἦα, tai atrodė, kad ἦα yra perf., todėl ir 2 sg. buvo pridėta perf. 2 sg. būdingas θα (
o gal forma ἦςθα buvo senovinis perfektas?). Vėliau atsirado forma ἦσ pagal kitų praeities laikų
2 sg. (pvz. ιςτησ, ε- φερε-σ), 3 sg. *ēst (doriečių, arkad., kipriečių tarmėse ἦσ < *ἦςτ), att. ἦν kilo
iš hom. ἦεν – tai 3 pl. < *ēs-enti > hom. ἦεν, skr. āsan. 2 du ἦςτον, 3 du ἤςτην, skr. āstam, āstiām
< *ēstom, *āstām. – 2 pl. ἦςτι < *ēste, skr. āsta, 1 pl. ἦμεν < *āsmen; pagal 1 pl. ir 2 pl. buvo padaryta ἦτε - 3 pl. *ēsnt >* ηςα + ν (paimtas iš imperfektų 3 pl., pvz.: ἐδίδον): ς - išliko, nusižiūrint į
2 pl. ἦςθε – Coni. praes. iš pradžių turėjo nepailgintą temą: *eso > ἔω (homer.forma), lot. ero (3
sg. erit < *es-e-ti). Vėliau iš tematinių veiksmažodžių buvo įvestas pailgintas jungiamasis balsis:
esō > ἔω > ὧ, *esēis > ἔ σ > σ, *esēi> ἔ > , *esōmen > ἕομεν > ὧμεν, *esēte > ἔητι > ἧτε, *esōnti
> ἔωςι > ὦςι - Optatyve iš pradžių buvo nykstamasis šaknies laipsnis ī (plg. lot. k. siem < *ajēm, *
siēs < *sjēs, siet (* ajet, skr. syām, syās, syāt ir t.t.). Graikai įsivedė es- laipsnį: *es-jē-n > εἴην, *esjēs
> εἴη, *esjēt > εἴη. Daugiskaitoje ir dviskaitoje buvo nykstamasisi priesagos jē laipsnis – ī : *es-īmen > εἷμεν, *es-ī-te > εἷτε, *es–ī-ant > εἷεν; Vėliau iš aoristų buvo 3 pl. įvesta galūnė -ςαν:
εῐηςαν, o paskui jē- laipsnis išplėstas į visą daugiskaitą: εἷημεν, εἷητε, εἷηςαν. Imperativus 2 sg.
buvo *adhi > avest. adi, ἴςθε < ες-θε (dažnai pasitaikanti imper, galūnė dhi), tik neaišku, kodėl εσ
> ςς. Kai kas mano, kad tai bus savotiškas balsių kaitos laipsnis (panašiai, kaip ἵπποσ < *equos ir
kt.). Kitos imperat. formos padarytos su įprastinėmis galūnėmis: 3 sg. ἔςτω, 2 pl. ἔςτε, 3 pl.
ἔςτων ir ὄντων ( ἔςτων atsirado , pridėjus ν prie vienaskaitos 3 asmens formos : ὄντων padaryta pagal tematinius veiksmažodžius). Particip. praes. act. buvo *s-enta, pl. *s-entas. Iš čia lot. praesens (pl. praesentēs), skr. san (pl. santas), dor. ἔντε (pl.) (spiritus asper panaikintas, nusižiūrint į
ἠμὶ ir kt.): ἔών padarytas pagal φέρων (ir čia spir. asper panaikintas pagal εἰμὶ, εἷ, ἐςτὶ), ο῭ςα
(οντjα, pagal φεροντjα, ὄν). Homero it joničių tarmėse paimtas šaknies es- laipsnis: ἔών <
*esōnts, ἔοῦςα < *esontja, bet ἴόν negalėjo atsirasti iš *esant : iš čia būtų išėję ἐςόντ > ἐςόν > οῧν,
bet pagal φέρον buvo naujai įvesta tarpinė forma ἐόν . Sen. indų kalboje dalyvis linksniouojant
keičia balsių kaitos laipsnį, pvz.: sati nykstamasis laipsnis. Matyt, ir graikų kalboje iš pradžių
buvo ne vienas balsių kaitos laipsnis, nes tarmėse yra ir nykstamojo laipsnio liekanų. Antai dor.
fem. ἔαςςα, arkad. gen. sg. ‘ἰάςασ kilo iš ντjα > ατjα > ἀςςα:pridėjus es- laipsnį: *es-ntja >
ἔαςςα. Infinitivus εἷναι > ἔςναι. Futurum ἔςομαι < ἔςςομαι, hom. ἔςςεται. Iš *es-e-tai turėjo atsirasti εἷται. Pagal ἔςςεται iš εἷται susiformavo ἐςται.

§88. χρθ („reikia“)
Φρὴ yra daiktavardis, todėl jį reikai papildyti žodeliu ἔςτὶ („yra rteikalas“): ἐςτὶ gali būti
išleidžiams, t.y. lieka tik χρή. Imperf. buvo χρή ἧν, kuris susiliejo į vieną žodį χρην. Vėliau, kai
buvo užmiršta šio sutrauktinio žodžio kilmė, prie jo buvo pridėtas augmentas – taip atsirado
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ἐχρήν. Coni. χρὴ susiliejo į vieną žodį χρ . Optat. χρὴ εἴη turėjo susilieti į χρήη, bet pagal kitus
optatyvus su εἴη ir čia buvo sukurta forma χρείη. Infin. χρὴ εἷναι virto χρῆναι. Dalyvis yra χρεών.
Mat buvo daiktavardis χρηώ (panašiai kaip ἠχώ) – iš jo liko hom. dat. χρηοῖ. Acus. χρηώ > χρεώ.
Pagal δέον šitai formai buvo pridėtas ν ir atsirado χρεών.

§89. εἶμι („eiti“, futurum nuo ἔρχομαι)
Praes. ind. act. 1 sg. εἷμι < *eimi, skr. əmi 2 sg. εἷ < *eisi, skr. ēsi, lot. k. īs < *eis, 3 sg. εἶςι <
*eiti, skr. ēti, lot. it < *eiti. Daugiskaitoje ir dviskaitoje buvo nykstamasis šaknies laipsnis: 1 pl.
ἴμεν, skr. i-mas, dor. ἴ-μεσ, 2 pl. ἴ-τε, 3 pl. *jenti, skr. yanti, ἴᾱςι atsirado panašiai, kaip δοδόᾱςι,
τιθέᾱςι ir kiti, t.y. *jnti > ἴατι > ἴαντι > ἴᾱςι. Imperf. buvo vienaskaitoje əi – laipsnis, o daugiskaitoje – i – laipsnis, bet graikai ei- laipsnį įvedė į visą imperfektą: pridėjus augmentą, atsirado ēi. 1
sg. * ēim > ējm > α, 2 sg. *ējs >* σ , bet tokios formos nėra. Vietoje jos turime ειςθα; galūnė θα
paimta iš perfekto 2 sg. , o ει atrodo sutraukta iš ε + ε. Antrasis ε yra jungiamasis balsis, bet pirmasis neiaškus. Panašiai yra ir 3 sg. ει, turbūt iš εε; ir čia neaiški pirmoji ε. Gali būti, kad 3 sg.
atsirado pagal ἐτίθει, vadinasi, būtų įvestas jungiamasis balsis ir dar vienas ε (formoje ἐτίθεισ tai
buvo šakbnies θε balsis, o εισ padarytas netaisyklingai, nusižiūrint į ἐτίθεισ. Yra ir kitas aiškinimas: 2 ir 3 sg. yra įvestas plusquamperfektui būdingas - ες-, vadinasi, εισ < jεςε < τι <
ἤjεςε. Vėliau pagal εισ ir ει buvo padaryta 1 sg. ειν. Įvedus į daugiskaitą ēi, atsirado μεν, τε,
ςαν ( ςαν, turbūt pagal aoristo 3 pl.); 2 pl. ητε turėjo virsti εἶτε, nes ilgirji dvibalsiai prieš priebalsį sutrumpėja, bet paradigma buvo išlyginta ir τε vėl sugrąžintas į savo vietą. Panašiai buvo
negrąžintas ir jotas, kuris 2 ir 3 sg., atsidūręs tarp dviejų balsių, turėjo išnykti: ἤεισ, bet jotas
atstatytas: εισ (3 sg. ἤjετε > ἤεε), bet grąžintas jotas: ἠει. Coni. padaromas tematiškai: ἴω, ἴ σ, ἴ ,
ἴωμεν, ἴητε, ἴωςι. Bet iš pradžių jungiamasis balsis nebuvo pailginamas – tai rodo išlikusi konj.
forma homer. ἴομεν. Optativus taip pat sudarytas pagal tematinius veiksmažodžius: ἴοιμι, ἴοισ,
ἴοι, ἴοιμεν, ἴοιτε,ἴοιεν, nors pasitaiko ir ἰοιήν. Imperativus 2 sg. iš pradžių buvo gryna šaknis – tai
rodo Aristofano pavartota forma ἐξ-τι (išeik). Vėliau buvo pridėtas θι: ἴ-θι < *idhi (plg. skr. ihi).
Kitos formos padaromos įprastiniu būdu (pagal tematinius): ἰτω, ἴτε, ἰὸντων (senesnioji forma
ἰτων), vėliau atsirado ἰτωςαν du. ἴτον, ἴτων. Infinitivus ἰέναι (tarmėse yra ἴμεν ir ἴμεναι). Dalyvis
padaromas tematiškai: ἰών, ἰοῦςα, ἰόν.

§90. φημί („kalbėti, sakyti“)
Šaknis *bhā (nykstamasis laipsnis *bhə), dor. φᾱμὶ, lot. fā-ma, fa-teor. Praes.ind. 1 sg.
φημὶ < *bhā-mi, 2 sg. φησὶ < *bhā-si (turėjo atsirasti *φηι > φ ; prie šios formos buvo pridėta
antrinė galūnė -σ: φ σ. (Kartais pasitaiko φησ , bet iota subscriptum – pagal τίθησ); 3 sg. φησὶ <
*bhā-ti. Daugiskaitoje nykstamasis laipsnis: φαμὲν, φατὶ, φᾱςὶ < *bhanti > φανςι > φᾱςὶ. Imperf.
ἔφην, ἔφηςθα (θα paimtas iš perfekto), ἔφη < *ebhat, εφαμεν ( nykstamasis laipsnis), εφατε,
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ἐφαςαν ( ςαν paimta iš aoristo). Coni. padaromas su pailgintu jungiamuoju balsiu: φῶ < φήω,
φ σ < φή σ (homer. forma) φ < φή ... Optat. φαίην = φα-ιη-ν, φαῖμεν = φα-ῑ-μεν ir t.t. Imper.
φαάθι, φάθω, φάθε, φάωθων. Infin. φά-ναι; dalyvis φασ < *φανεσ, φᾶςα < *φαντjα, φάν <
*φαντ, vėlaiu įsigalėjo forma φάςκων, φάςκουςα, φάςκον.

§91. ἠμί („sakyti, tarti“)
3 sg. ἧ δ’ +οσ ( jis tarė): ὅσ < *ςο + ς (iš artikelio padarytas su vardininko galūne σ) ἧ <
*ἧντ (iš šaknies *ag plg. lot. aiio < *agjo, gr. ἄν-ωγα – kitas balsių kaitos laipsnis). Iš 3 sg. buvo
padarytas 1 sg. ἤμὶ ir imperf. ἤν (aš pasakiau).

§92. κάι-ημαι („sėdėti“)
Šaknis *ās: 1 sg. κατ-ἧμαι < *āsmai > *ēsmai > *ēhmai > *hēmai (spiritus asper perėjo į
žodžio pradžią) = κάθημαι. 2 sg. κάθ-ηςαι < *καθ-ής-ςαι, 3 sg. turėtų būti *καθ-ῆςται, bet graikams pasirodė, kad čia yra balsinio kamiengalio žodis, todėl padarė κάθηται, καθήμεθα,
κάθηςθε, κάθηνται. Imperf. καθ-ήμεν, καθ-ῆςο, καθ-ῆςτο ( čia išliko ς ), καθήμεθα, καθ-ῆςθε,
καθ-ῆντο. Vėliau augmentas pradėtas segti prie prielinksnio και: ἔκαθήμην, ἐκάθηςο, ἐκάθητο,
ῤκαθήμεθα, ἐκαθήςθε, ἐκάθηντο. Coni. (retai pasitaiko) καθῶμαι, καθ , καθῆται ir t.t. Optat.
καθοίμην (καθ μην). Imperat. κάθηςο, καθήςθω, κάθηςθε, καθήςθων, particip. καθήμενοσ, infin. καθῆδθαι.

§93. κεῖμαι („gulėti“)
Šaknis *kei (skr. sētē „jis guli“), κεῖμαι, κει[ςαι, κεῖται, κείμεθα, κεῖςθε, κεῖνται, imperf.
ἐκείμην, ἔκειςο, ἐκειτο, ἐκείμεθα, ἔκειςθε. Imper. κεῖςο, κείςθω, κεῖςθε, κείςθων, infin. κεῖςθαι.
Coni. padaromas tematiškai: κέωμαι < *κείωμαι, κέη, κέηται ir t.t, optat. κεοίμην, κέοιο, κέοιτο.
Fut. κείςομαι = κεῖμαι atstojo neveikiamąją rūšį veiksmažodžiui τίθημι (perf. med. pass.)

§94. οἶδα („žinoti“)
Οἶδα - tai senovinis reduplikuotas perfektas activi, dėl to ir jo galūnės perfektinės. 1 sg.
οἷδα < *ϝοιδ-θα ( lot. vīdī su medii galūne), 2 sg. οἷςθα < *ϝοις-θα (dantinis prieš dantinį virto ς
), θα - senovinė perfekto galūnė (skr. vētha), 3 sg. οἷδε < *ϝοιδε (skr. vēda). Daugiskaitoje yranykstamasis šaknies laipsnis. 1 pl. homer. ἴδμεν < *ϝιδμεν, ἰςμεν gavo ς iš 2 pl. ἴςτε < *ϝιδ-τε ( ς
atsirado dantiniui susidūrus su dantiniu). 3 pl. dor.ἴςαντι, att. ἴςαςι < ἴςαντι ( ς paimtas iš 2 pl.).
Imperf. 1 sg. turėjo būti ἠϝει-ες- (žodžių, prasidedančių ϝ augmentą sudarė η: žodžio gale įdėta
perfekto sistemai būdinga priesaga -ες-, o antrinė galūnė - > δεα (tai homerinė forma) att.
δη, 2 sg. padarytas iš pirmojo asmens formos, pridedant antrinę galūnę - σ ir perfekte dažnai
pasitaikančią galūnę θα: δηςθα. 3 sg. prie priesagos –ες- pridėtas jungiamasis balsis ε: *ἠ-ϝειδ107

ες-ε > hom. δεε, att. δει. Daugiskaitoje buvo nykstamasis šaknies laipsnis ϝιδ, 2 pl. *η-ϝιδ-τε >
δτε (dantinis prieš dantinį virto ς). Pagal 2 pl. padarytas 1 pl.: jame įspraustas , kuris būtų turėjęs išnykti: *ἠ-ϝιδ-μεν > ςμεν. L pl. turėjo būti *ἠ-ϝειδ-ες- ν, t.y. δεςςα, prie šios formos pridėtas ν: δεςαν. Pagal šią formą buvo padarytas 1 pl. δεμεν ir 2 pl. δετε, antra vertus, pagal
ςμεν ir ςτε buvo padaytos 3 pl. ςαν. (Pagal šias formas buvo sudarytos ir dviskaitos formos:
ἥςτον, ἥςτην), o pagal 3 sg. δει buvo naujai sudarytas 1 sg. δειν ir 2 sg. δεισ; pagaliau ir naujos daugiskaitos formos δειμεν, δειτε. Coni. εἰδῶ < *ϝειδέςω, ειδ σ < *ϝειδέςησ ir t.t. Optat.
εἰδείην < *ϝειδες-ιην, εἰδείησ < *ϝειδεςιησ, εἰδεῖμεν < *ϝειδες-ῑ-μεν (gramatinės formos εἰδείμεν,
εἰδείτε...). Imperat. ἴςθι < *ϝιδ-θι (skr. viddhi). Kitose imperat. Formos padarytos įprastiniu būdu: ἴςτω < *ϝιδ-τω, ἴςτε < *ϝιδ-τε, ἴςτων < *ϝιδ-των. Particip. εἰδώσ < *ϝει-ϝώσ, εἰδῦια <
*ϝειδυςjα, εἰδόσ < *ϝειςϝόσ (homero f. yra nykstamasis laipsnis ἰδυῖα < *ϝιδυςjα). Infin. εἰδέναι
(gali būti iš *ϝιδϝέναι, nes avest. vid-va-noi „žinojimui, žinoti“). Futur. εἴςομαι < *ϝειδ-ς-αμαι (yra
ir εἰδεηςω < * ϝειδήςω).

Kai kurie sutrumpinimai
abl.
acc
act.
ajol.
aor.
arkad.
att.
avest.
bojot.
ca.
coni.
dat.
dor.
du.
el.
epidaur.
euboj.
f., fem.
fut.
gen.
got.
gr.
Hes.
Hom.
Ide.
Il.
imper.
imperf.
ind.
inf. infin.
instr., instrum.
jon.

ablativus
accusativus
activum
ajoliečių (tarmės)
aoristas
arkadiečių tarmė
atėniečių tarmė
Avestos kalboje
bojotiečių tarmė
apie, maždaug
conjunctivus
dativus
doriečių tarmė
dualis
eliečių tarmė
Epidauro tarmė
Eubojos tamrė
femininum genus
futurum
genitivus
gotų kalboje
graikų kalboje
Hesiodo raštai
Homero poemos
Indoeuropiečių prokalbės
Iliadoje
imperativus
imperfectum
indicativus
infinitivus
instrumentalis
joniečių tarmės

108

Kipr.
konj.
Kret.
lakon.
lesb.
liet.
loc., lok.
lot.
m.
med.
mik., mikėn.
n.
nom.
Od.
opt., optat.
part., partic.
pass.
perf.
Pind.
Praes.
sen.
skr.
t.
tes., tesal.
voc.
vok.

Kipro tarmės
konjunktyvas
Kretos tarmės
Lakonikos (Spartos) tarmė
Lesbo tarmės
Lietuvių k.
locativus
lotynų kalboje
masculinum (genus)
medium
mikėniečių kalboje
neutrum
nominativus
Odisėjoje
optativus
participium
passivum
perfectum
Pindaro raštuose
praesens
senovės (indų, slavų, vokiečių kalbose)
sanskritas
tarmė
tesaliečių tarmė
vocativus
vokiečių kalboje

ženklai:
>
<
* (žvaigždutė)

virto į: α > η (α virto į η)
kilo is: ο < α (ο kilo iš α )
rodo, kad forma nėra paliudyta jokiuose dokumentuose.
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