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Polsk:
Korczagin objął głowę rękoma i głęboko się zamyślił. Zaczął rozpamiętywać całe swoje
życie, począwszy od dzieciństwa aż po ostatnie dni.
(M. Ostrowski, Jak hartowała się stal, wyd. 3, Warszawa 1951.)
Korczagin – personnavn
objął – ursl. *ȍb-ję-l-ъ til *ob-ję-tì (*ob-jьm-ǫ̀) ‘tage’.
Præfikset *ob (med varianten *o foran konsonanter) er beslægtet med *ȍba ‘begge’, der
svarer til lit. abù ‘begge’. Den videre forhistorie er noget uklar.
Roden *ję- går tilbage til ie. *h₁em- ‘tage’, der også findes i lit. imù iti ‘tage’ (dial. emù) og
lat. emō ‘tage’.
Det slaviske l-participium ligner det ie. adjektivsuffiks *-lo-, der fx ses i gr. sigēlós ‘tavs’ til
sigáō ‘tie’, lat. tremulus ‘rystende’ til tremō ‘ryste’. Også i armensk optræder *-lo-suffikset i
verbalsystemet, jf. fx sireal ‘elsket’, sirel ‘elske’ til sirem ‘jeg elsker’.
Endelsen for mask. nom. sg., *-ъ, der regelmæssigt forsvinder i alle slaviske sprog, går
tilbage til ie. *-os (jf. fx ved. vṛ́kaḥ ‘ulv’, gr. lúkos, lat. lupus). Udviklingen af *-os til *-ъ er
omstridt, men mest sandsynlig.
głowę – ursl. *gȏlvǫ til *golvà ‘hoved’.
Ie. *gʰoləu̯áh₁, også i lit. galvà ‘hoved’, lett. gava og arm. glux, gen. glxow.
Endelsen *-ǫ kommer af *-ām < ie. *-ah₂-m.
rękoma – ursl. *rǫka̋ma til *rǫkà ‘hånd. Polsk har skiftet den oprindelige ā-stammeendelse for
fem. dat./lok. pl. *-ama ud med o-stammernes *-oma.
Roden *rǫk- genfindes i lit. rankà ‘hånd’, lett. rùoka, og kan måske føres tilbage til ie.
*u̯ronk‑ah₂, også i da. vrå ‘hjørne’.
Endelsen for dat./instr. du. *-ama ses også i lit. dat. du. rankõm, instr. du. ranko, der
menes at komme af *-āmā.
i – ursl. *ı̋ ‘og’.
Sandsynligvis af en ie. lok. sg. *ei̯ ‘i det’, identisk med gr. ei ‘hvis’ og got. ei ‘og’.
głęboko – ursl. *glǫbok-o til *glǫbok-ъ.
Noget uklart. Muligvis beslægtet med gr. glýpʰō ‘udhule’ (jf. da. hieroglyf, glyptotek) og
oldisl. kliúfa ‘kløve’, da. kløve.
Endelsen *-o kommer af det pronominale ie. *-od, også i ved. tát ‘det’, gr. tó, lat. quod
‘hvilket’.
się – ursl. *sę.
Af det refleksive pronomen ie. *se-, også i fx lat. sē ‘sig’, gr. he, da. sig.
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zamyślił – ursl. *za-my̋sl-i-l-ъ til *za-my̋sl-i-ti ‘tænke’.
Præfikset *za- er af noget uklar oprindelse.
*my̋sliti er denominativ til *my̋slь ‘tanke’, der måske hænger sammen med lit. maudžiù
maũsti ‘forlange’, gr. mŷtʰos ‘tale’.
Denominativsuffikset *-i- går her tilbage til ie. *-i-i̯é-, jf. ved. sakhīyáti ‘ønsker venskab’ til
sákhay- ‘ven’; gr. mēníō ‘er vred’ til mênis ‘raseri’.
zaczął – ursl. *zȃ-čę-l-ъ til *za-čę-tì (za-čьn-ǫ̀) ‘begynde’.
Roden *čę- af ældre *ken- ses med o-trin i ursl. *konьcь̀ ‘ende’. Desuden lett. atkan ‘forfra’,
ved. kan ‘pige’, gr. kainós ‘ung’ (< *kn̥-ó-), lat. recēns ‘frisk, ny’.
rozpamiętywać – ursl. *orz-pa-męt-yva-ti.
Præfikset *orz- menes at komme af *ord-z-, hvor første del hænger sammen med ved.
árdha-s ‘del, halvdel’ og anden del jævnføres med *-z- i *bez-, *vъz-, *iz-.
*pa- (< *pā-, jf. lit. põ ‘efter, under’) er en forlænget udgave af *po- der også ses i fx lit. palat. po-situs ‘stillet’ til pōnō (*po-sinō).
Den gamle i-stamme *-mętь- (der ses i po. pa-mięć, russ. pá-mjat’) kan føres tilbage til bsl.
*min-ti- af ie. *mn̥-ti-). Ordet findes også i lit. atmintìs ‘hukommelse’, ved. matí-ḥ ‘tanke’,
lat. mēns (gen. mentis) og kommer af en verbalrod *men-, jf. ursl. *mьnti (*mьnjǫ) ‘mene’.
Suffikset *-yva- findes i oldkirkeslavisk kun i to verber (cělyvati ‘saluer’ og osnyvati ‘begrunde’), og dets senere udbredelse på bekostning af *-ova- har fundet sted uafhængigt i de
slaviske sprog.
Infinitivsuffikset *-ti kommer af ie. *-tē, lok. af en ti-stamme.
całe – ursl. *cěl-o-je til *cl-ъ ‘hel’.
Roden *cěl- må komme af *kol- via 2. palatalisering. Det er beslægtet med oldprøjsisk
kailūstiskan ‘sundhed’, got. hails ‘hel’, da. hel.
Udvidelsen i det lange adjektiv *-je er oprindeligt et pronomen, ie. *od. Det palatale *j
forårsagede at *o blev palataliseret til *e i urslavisk.
swoje – ursl. *svoj-è til *svoj-ь̀ ‘sin’.
*svoj- genfindes i oldprøjs. swais ‘sin, egen’ og ved. svayám ‘selv’, svas ‘egen’.
życie – ursl. *ži-t-ьj-e ‘liv’.
Roden *ži- findes også i *žȋvǫ ‘jeg lever’ og *žȋvъ ‘levende’ af ældre *gīu̯-, ie. *gʷih₃-u̯-, også
i lit. gývas ‘levende’, ved. jīvá-, lat. vīvus, got. qius, da. kvæg og (gennem ty.) kvik.
Suffikset *-t- må være identisk med det *-t- vi finder i perf. ptc. som fx *my̋-t-ъ ‘vasket’.
Det neutrale abstraktsuffiks *-ьje kan føres tilbage til ie. *-io-.
począwszy – ursl. *po-čę-vъš- til *po-čę-tì ‘begynde’.
*po- se under rozpamiętywać.
Det ie. pf. ptc. akt. bestod af tre allomorfer, *-u̯ōs, *-u̯ot- og *-us- (fx mask. nom. sg.
*u̯éd-u̯ōs ‘vidende’, akk. *u̯éd-u̯ot-, fem. nom. sg. *u̯id-us-íh₂). Det slaviske perf. ptc. akt.
på *-vъš- af ældre *-u̯us- indeholder *-u̯- fra de to første former og *-us- fra den sidste.
Jeg kan desværre ikke lige finde ud af hvilket materiale -y indeholder. Det genfindes i
russ. -(š)i.
od – ursl. *ot(ъ) ‘væk fra, ud af’. I polsk (og ukr., skr., sln., tjk. og slk.) er t skiftet ud med d
under indflydelse fra pod, nad osv.
Kan sammen med lit. at- ‘væk-’ sammenlignes med præpositioner og adverbier som ved.
áti ‘ud over’, gr. éti ‘endnu’.
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dzieciństwa – ursl. *dět-in-ьstv-a af *dět-in-ьstv-o ‘barndom’.
Ursl. *dtę ‘barn’ menes at være afledt af den ie. rod *dʰeh₁- ‘die’, også i ved. dhenú- f.
‘malkeko’, lat. fēmina ‘kvinde’, da. die. Et o-trin ses i den ursl. kausativ *dojı̋ti (dȍjǫ) ‘malke’
(> po. doić (doję), russ. doít’ (dojú)).
Endelsen i mask./neutr. gen. sg. *-a går tilbage til *-āt, der egentlig er den ie. ablativ
*-o-at. Også i baltisk bruges denne endelse for genitiv, fx viko ‘ulvens’. Jf. ablativerne
ved. vṛ́kāt, lat. lupō, oldlat. lupōd.
aż – ursl. *a-že ‘og’.
Den ursl. konjunktion *a ‘og; men’ ligner en gammel pronominal ablativ ligesom ved. āt
‘derpå; og’.
Partiklen *že af *ge sidestilles med gr. -ge (forstærkende partikel), got. akk. mi-k ‘mig’ af ie.
*ge.
po – ursl. *po, se rozpamiętywać.
ostatnie – ursl. *o-st(oj)a-t(ъ)nj-ę-ję til *o-sta-t-nь ‘sidst’. I polsk (og det øvrige vestslavisk samt
østslavisk) er endelsen i ā-stammernes akk. pl. skiftet ud med endelsen i nom. pl., *-jē.
Dannet til ostać < ursl. *od-stojati.
Roden *sto- / *stā- går tilbage til ie. *stah₂- ‘stå’, også i lit. stóju (stóti) ‘træde’, lat. stare ‘stå’,
oldhøjtysk stēn/stān, da. stå.
Endelsen *-ję går tilbage til ie. *-ah₂-s, men de præcise lydovergange er ikke fastlagt.
dni – ursl. *dьn-e til *dьn-ь ‘dag’. Polsk har skiftet konsonantstammeendelsen *-e ud med ostammernes *-i.
*dьn- ses også i lit. dienà ‘dag’, lett. dìena, ved. dína- neutr.
Endelsen *-e i konsonantstammerne går tilbage til ie. *-es som også findes i ved. pdaḥ
‘fødder’, gr. pódes.
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Russisk:
Корчáгин охвaти́л гóлову рукáми и тяжелó задýмался. Пéред егó глазáми
пробежáла вся́ егó жи́знь, с дéтства и́ до послéдних днéй.
(М. Островский, Как закалялась сталь, часть вторая, глава восьмая)
Korčágin oxvatíl gólovu rukámi i tjaželó zadúmalsja. Péred egó glazámi probežála vsjá
egó žízn’, s détstva í do poslédnix dnéj.
Korčágin – personnavn.
oxvatíl – ursl. *o-xvat-i-l-ъ til *o-xvat-i-ti ‘gribe’.
For præfikset *o- se under polsk objął.
Roden *xvat- står i aflydsforhold til *xȳtiti ‘rive væk’, men har ellers ingen sikker
etymologi.
Suffikset *-i- må være det samme som i polsk zamyślił.
gólovu – ursl. *gȏlvǫ til *golvà ‘hoved’, se under polsk głowę.
rukámi – ursl. *rǫka̋mi til *rǫkà ‘hånd’.
For roden *rǫk- se under polsk rękoma.
Endelsen i instr. pl. *-ami er identisk med lit. instr. pl. galvomìs og kan føres tilbage til ie.
*-ah₂-bʰīs.
i – ursl. *ı̋ ‘og’, se under polsk i.
tjaželó – ursl. *tęž-el-ò til *tęž-el-ъ̀ ‘tung’.
Roden *tęž- ses også i fx tjážkij ‘tung’ og er beslægtet med litauisk *tingùs ‘træg’ og oldisl.
þungr ‘tung’, da. tung. Det tyder på ie. *tn̥gʰ-.
Suffikset *-elo-.
For endelsen *-o se under polsk głęboko.
zadúmalsja – ursl. *za-dűm-a-l sę.
*dűma ‘tanke’ er lånt fra germ., fx got. doms ‘dom’.
Denominativsuffikset *-a- må gå tilbage til ie. *-ah₂- der brugtes til at danne
denominativer til *ah₂-stammer.
For det refleksive pronomen *sę se under polsk się.
péred – ursl. *perdъ ‘foran’.
*perdъ er en udvidelse med *-d- af *per, parallelt til *po : *podъ, *na : *nadъ osv. Dette *-dъ
kan måske komme af ie. *-dʰh₁-o- til roden *dʰeh₁- ‘sætte, stille, lægge’.
*per kommer af ie. *per der også ses i lit. per̃ ‘gennem’, ved. pári, lat. per, gr. perí ‘om’.
egó – ursl. *jego til *jь ‘han’.
*jь repræsenterer et sammenfald af det ie. relativpronomen *os (ved. yáḥ, gr. hós) og det
ie. demonstrativpronomen *is (lit. jìs, lat. is, got. is, ty. er).
Den pronominale endelse *-go for o-stammernes gen. sg. er ikke tilfredsstillende
forklaret.
glazámi – ursl. *glaz-ỳ til *glȃz-ъ ‘kugle’. I russisk er o-stammernes instr. pl. *-y skiftet ud med
ā-stammernes instr. pl. *-ami.
Roden *glaz- har ingen sikker etymologi.
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probežála – ursl. *pro-běž-a̋-l-a til *pro-běž-a̋-ti ‘løbe forbi’.
*pro er beslægtet med lit. pra- ‘forbi’, ved. pra- ‘for-’, gr. pró ‘foran’, got. fra, da. fra.
Roden *běž- via 1. palatalisering fra *bēg- (jf. russ. bég ‘løb’, po. bieg) kommer af ie. *bʰegʷ‘løbe væk’, også i lit. bgu (bgti) ‘løbe’, gr. pʰébomai ‘flygte’.
*-a- er den lydrette refleks af *-ē- efter palatale lyde (dvs. her *gē > *žē > *ža). Dette *-ēer den ie. stativmarkør *-eh₁-.
Endelsen *-a kommer af ie. *-ah₂ og er identisk med endelsen i lit. galvà ‘hoved’, gr. tmē
‘ære’, lat. fēmina ‘kvinde’ osv.
vsjá – ursl. *vьś-à til *vьś-ь̀ ‘al’.
*vьśь̀ går via 3. palatalisering tilbage til *vьxъ. *x er et ruki-s, og ordet kan altså føres
tilbage til ie. *u̯iso-, også i lit. vìsas ‘al’, let. viss.
žizn’ – ursl. *žı̋-zn-ь ‘liv’.
Roden er den samme som i po. życie ovenfor.
Suffikset -zn- ses også i fx russ. bojázn’ f. ‘frygt’, po. bojazń.
i-stammeendelsen *-ь kommer af ie. *-is som også lit. avìs ‘får’, ved. áviḥ, lat. ovis.
s – ursl. *sъ(n) ‘fra’.
Ursl. *sъ(n) repræsenterer et sammenfald af ie. *som ‘med’ (ved. sam ‘med’, gr. homós ‘ens,
fælles’, da. sam-) og ie. *om ‘med’ (lat. cum).
détstva – ursl. *dět-ьstv-a til *dět-ьstv-o ‘barndom’.
Se polsk dzieciństwa.
do – ursl. *do ‘til’.
Hænger nok sammen med oldlit. da ‘hen-’, men er ikke videre klart.
poslédnix – ursl. *po-slěd-ьnj-ь-ixъ til *po-slěd-ьnj-ь ‘sidst’.
Afledt af oldruss. poslědь ‘derefter’. Indeholder *slěd- ‘spor’ der sammenlignes med lit.
slidùs ‘glat’, lett. slids, oldhøjtysk slito ‘slæde’, da. slæde.
*ixъ er egl. et pronomen, tilsyneladende ie. *josom.
dnéj – ursl. *dьnъ til *dьnь ‘dag’. Russisk har udskiftet konsonantstammeendelsen *-ъ med istammernes *-ьjь.
Endelsen i gen. pl. *-ъ (og *-ь efter *j) går tilbage til ie. *-om.
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