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Czasowniki, których już nie ma

W  rozdziale  zatytułowanym  LISTA  wyodrębniono  tłustym  drukiem  czasowniki  niepotwierdzone  w 
słownikach współczesnej  polszczyzny.  W tej  masie,  na  którą  składają  się  głównie przedr.  i  tematyczne  
derywaty powszechnie dziś używanych  leksemów, trudno zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście przeminęło 
bez śladu, na jednostki, które z niczym się już, bez głębszych studiów, nie kojarzą (nie licząc archaizmów 
użytych celowo w literaturze odnoszącej się do dawnych czasów). Są to przeważnie pozycje o bardzo niskiej 
frekwencji, w tym wiele poświadczonych jednym użyciem, co wskazywałoby, że już wówczas znajdowały 
się one w fazie zanikowej; są jednak wśród nich też takie, które należały do ogólnych zasobów ówczesnego 
słownictwa. Te ostatnie są opatrzone w poniższym spisie znakiem !.
Wykaz zawiera twory genetycznie werbalne oraz pochodne od nieistniejących dziś wyrazów przynależnych  
do imiennych części mowy.  

amarykować
angaryjować (por. angaryja)
argować się
bakać
bantować
beblić a. bebłać
blwać (+ po-, u-, wy-) 
bodacić, b. się (por. bodatny)
bryżować, bryżyć się (por.  bryż)
butynkować się (+ roz-) (por. bitunk)
brzazgać
catwić
cejtować
ceklować
cetać /cektać się (+ po-)
cewać
   -charsnąć cf przecharsnąć
chełścieć, ch. się 
chwarstać
chychłać  
   -cierślić cf pocierślić
czępić
czmerać
czokać (+ o-)
   -czołznąć cf sczołznąć

czwarzyć się 
dawić
defalkować
dłabić (+ po-, u-, za-)
dłazić / dłażyć (+ na-, po- z-)
draszować
dyngować
dzieckować (+ po-)
dziewosłębić
   -flarzyć cf przeflarzyć
2.folować
fołdrować !  
frystować (por. fryszt)
galić (+ na-)
gąść  (+ wy-, za-)
glegotać
głobić się (+ o-, od-, po-, roz-, wy-, z-, za-)
głodać ! (+ o-, prze-, wy-)
głogotać
głuczeć
głużyć
gnarować, g. się
gogotać
gomonić, g. się (+ po-) (por. gomon)
gorgolić, g. się

cz. II. Czasowniki, których już nie ma str. 1/3



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

gorlić się (+ roz-)
grzonąć
gubać się
   -gwazdać cf nagwazdać
gzynkować (+ do, z-) (por. gzynek)
hadrować się, hadrunkować  się
hatlić
jużynować (por. jużyna)
kębłać
kidać, kinąć (od-, po-, prze- przy-, wy-)
kleczyć
kleśnić (+ o-, u-)
kliszać
   -kłobić cf pokłobić się
kmanić
knyszać się
   -krtęczyć cf nakrtęczyć się
kuwiekać
lelejać
   -lichmanić cf przelichmanić
2.łatać
łokać ! (+ u-, z-)
margać
maskłać
matłać
   -mątożyć cf pomątożać
merskać
metlować (+ po, prze-)
   -miechrać cf pomiechrać
miektać a. miekceć się
mroszczyć się
mudzić
murzyć
nagwazdać
nakrtęczyć się
na-parznąć (+ o-, s-)
nasierszeć, nasierszyć się
naskorżyć
nawileć, nawilić (por. wiła), cf też wiłować
nażmindzić (por. żminda)
nucić `dręczyć’ (+ po-, przy-)

nuczyć 
obarać się
obiatować (por. obiata)
onaczyć (+ po-) (por. onak)
opałać
opielać / opiełać / opiłać
ośrzągnąć się
ożdzić (por. ozd)
pachać, p. się (i rodz.)
   -pacłać cf spacłać
   -par-znąć cf napar-znąć
pąchać, p. się (i rodz.)
pitwować
2.płonić (por. *płon)
pocierślić
podrzepielać , podrzepielić
po-kłobić się (+  s-)
pomątożać
pomiechrać
postarbnąć się
posupiać
poszedzieć (por. szady)
pośratnąć
powiszować
po-woroszyć (+ z-)
prodlić
przebindować (por. przebinda)
przecharsnąć
prze-flarzyć (+ roz-)
przelichmanić
przerzasnąć się
przywąkronić się
purgować ! (+ prze-, wy-)
pypłać się
ruminować
   -rzasnąć cf przerzasnąć się
   -rzepielić cf podrzepielać
rzuć
sczołznąć
skłęczyć, s. się
skłupić 
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skrodlić
słapać (+ na-, po-, roz- u-, w-, za-)
soczyć (+ o-)
spacłać
   -starbnąć cf postarbnąć się
storzyć (+ na-)
stylać
sukać (+ prze-, przy-, wy-)
   -supić cf posupiać
szatrzyć się 
szawiać
szczerkać / szczyrkac 
szczmić
   -szedzieć cf poszedzieć
szkortować (por. szkort)
szygać / sygać
szynąć się (+ przy-)
śpiać (+ do-, na- nad-, po-, prze-, przy-)
   -śratnąć cf pośratnąć
tachnąć
tahnąć

talać
tążyć (+ od-, po-, roz-, s-, u-, ws- )
tnić, tnieć
tolić
tresktać ! / trestać / trechtać (+ na-, po-, s-)
trunąć
trznąć
trztykać
uzolić (por. zoła)
watrać
   -wąkronić cf przywąkronić się
wiłować (+ za-) (por. wiła)
wiszować
   -woroszyć cf poworoszyć
zobać (+ na-, ob.-, pod-, wy-)
   -zolić cf uzolić
żadzić (+ o-, z-) (por. żadny `brzydki’)
żdać (+ do- po- )
żemłać
   -żmindzić cf naźmindzić
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