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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjami lietuvių ir prūsų kalbų leksikos santykiai - bendroji kai ku

rių sričių leksika: dievai, dangiškoji šeima (saulė, mėnuo, žvaigždės, dangus ir žemė), 
kai kurie augalai (žolė, medžių šeima), gyvūnai (gegutė, žvėrių šeima: tauras, vilkas, 
lapė, lokys, zuikis, žirgas, ožys). Lyginamos bendrabaltiškos formos, ieškoma indoeu
ropietiškųjų ištakų, pabrėžiami bendrabaltiškieji naujadarai. Lingvistinė analizė deri
nama su etnologine (remiamasi tautosakos ir etnografijos medžiaga), ieškant baltiško
sios pasaulėjautos bendrumų. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: baltai - prūsai, lietuviai, latviai, jų leksikos ir pasaulėjau
tos bendrybės (dievai, dangaus šeima, žolė, medžių Šeima, žvėrių šeima, žirgas, ožys), 
mitologija. 

Abstract 
The article discusses lexical relationships between the Lithuanian and Old Prussian 
languages, shared lexicon in several fields: the gods, the celestial family (sun, moon, 
star, heaven and earth), certain plants (grass, the family o f trees) and animals (the 
cuckoo, the aurochs taurusį wolf, fox, bear, hare, horse and goat). Common Baltic 
forms are compared, proto-Indo-European sources looked for, common neologisms 
among the Baltic languages stressed. Linguistic analysis is linked with ethnological 
analysis (based on folkloric and ethnographic material) and commonalities in the Bal
tic worldview are sought. 
K E Y WORDS: Baltic languages - Old Prussians, Lithuanians, Latvians, common 
lexicon (the gods, the celestial family, plants, animals), mythology. | 

Prūsija ir Lietuva yra istoriškai labai glaudžiai susijusios, bet ne visos šios 
sąsajos yra pakankamai visiems žinomos ar netgi tyrinėtojų atskleistos. Kiek
vienam iš mūsų, kam yra brangi Lietuva, svarbus jos likimas, būtina žinoti, 
kad tik prūsų didvyriškumo dėka, dėl jų kone šimtmetį trukusių žūtbūtinių 
kovų už laisvę spėjo susikurti Lietuvos valstybė ir atsispirti kryžiuočių eks
pansijai. 

Tryliktame amžiuje prūsų žemės užėmė nemažus plotus į rytus nuo Vys
los, o už Priegliaus upės siekėsi su lietuvių, žemaičių ir kuršių žemėmis. Prū
sų būta keliolikos genčių: sembai, bartai, galindai, varmiai, nadruviai, skal
viai ir kt. Prūsų gentys drauge su latviais, latgaliais, žiemgaliais, sėliais ir kai 
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kuriomis kitomis gentimis kalbėjo artimomis kalbomis, turėjo daug sutam
pančių žodžių ir formų, patvirtinančių bendrą jų kilmę iš baltų prokalbės. Jas 
jungė bendras tikėjimas, panašus pasaulio suvokimas, kuris atsispindėjo ne 
tik kalboje, bet ir tautosakoje bei etnografijoje. Prūsai buvo daugeliu atžvilgių 
pranašesni už rytų baltus. Jie turėjo gana aukštą materialinę bei dvasinę kul
tūrą, darniai organizuotą visuomeninį gyvenimą. Tai rodo net ir tos kuklios 
žinios ar jų nuotrupos, kurios pajėgė mus pasiekti per visa naikinančio laiko 
uždangą. 

Senieji prūsai kalbėjo, kaip randame parašyta katekizme, prūsiškai, o gy
veno prūsiškame krašte - en prūsiskan tautan. Jei šiandien koks prūsas, paki
lęs iŠ savo šaltojo kapo, pasiklausytų, kokiomis kalbomis kalbama buvusioje 
jo tėvynėje, jis nieko nebesuprastų. Tėviškę jam gal primintų tik kai kurie 
seni Lenkijos vietovių vardai. Tačiau jei jis atkeliautų į savo brolių lietuvių ir 
latvių žemes, ten jis išgirstų daugelį žodžių, kurie jam būtų savi ir supranta
mi. 

Nebėra prūsų tautos, nebeskamba jų dainos ir pasakos, į užmarštį nu
grimzdo jų išmintis... Ką šios išnykusios gentys yra palikusios mums - šių 
dienų žmonėms, savo artimiausiems giminaičiams, be negausių istorijos ži
nių, kurios ne visada tikslios ir patikimos, be šykščių užuominų apie tikėjimą 
ir papročius? 

Tačiau dar liko žodžiai. Tai ne vien tie žodžiai, kuriuos mums išsaugojo 
negausūs prūsų kalbos paminklai1, kurie išliko vietovardžiuose ir asmenvar
džiuose, bet ir tie, kurie ir šiandien skamba jų artimiausiųjų brolių - lietuvių 
ir latvių - lūpose. 

Prūsų ir lietuvių (bei latvių) leksikos bendrybių yra labai daug, apie jas 
nemažai rašyta, iškeltos ir kai kurios specifinės baltų paralelės, skiriančios 
juos nuo kitų giminiškų kalbų ir parodančios pačių tautų kilmės ir istorijos 
bendrumą. Čia pasirinktos leksikos bendrybės, susijusios ne tik su kalbos, bet 
ir tautosakos, etnografijos, pasaulėjautos dalykais. Šiuo požiūriu bendrieji 
baltų žodžiai iki šiol nebuvo išsamiau tyrinėti. 

1. Dievai 
Senųjų prūsų tikėjimas savo šaknimis rėmėsi į baltiškąjį, drauge ir indo

europietiškąjį. Įsigalint krikščionybei, visose baltų kalbose išliko senasis žo-

1 Prūsų kalbos paminklų tėra visai nedaug: pora žodynėlių ir trys katekizmai (pirmieji 
du visai trumpučiai, o trečiasis ilgesnis, verstas iš to paties M. Liuterio Mažojo 
katekizmo, kaip ir M. Mažvydo Katekizmas). Šiame straipsnyje naudojamasi Elbingo 
žodynėlio (E) ir katekizmų (K) medžiaga. 
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dis Dievui pavadinti , tik dabar įgaudamas k i tą prasmę: pr. *deiw3s2 ( E 
deiwis, K deiws a r deiwas), lie. dievas, la. dievs (pig. lo. deus, s.i. dėvės, visi 
iš ide. *dei- „šviesti", pig. dar tos pač ios šaknies pr. *deina, lie. dieną la. 
diena). Kitos kalbos (pavyzdžiui , s lavai , daugelis g e r m a n ų ) krikščionių Die 
vui pavadinti turi kitos ki lmės žodžius, o senąjį visai užmiršo . Vyr iaus ia jam 
Dievui pavadinti dar yra išlikęs vardas *Ukapirmas [Occopirmus 'Saturnus' , 
Occopirnus 'deus coel i et terrae (dangaus ir ž e m ė s d ievas ) ' ] , kuris reiškė 

„pirmiausias": pr. pirm3s (: lie. pirmas, la. pirms) ir dalelytė -uka, su kuria 

prūsų kalboje buvo sudaromos aukščiausiojo laipsnio formos) . 
Prūsų žemėje N a d r u v o j e buvo R o m u v a , kuri greičiausiai ne tik prūsams , 

bet ir v is iems bal tams buvo tikybinio kulto centras . Č i a g y v e n o krivis - vy 
riausiasis žynys . S. Grunau ir kitų šaltinių duomenimis , ten stovėjęs didelis 
amžinai žaliuojantis ąžuolas , buvusi kūrenama šventoji ugnis. Ą ž u o l o kamie 
nas buvęs padalintas į tris lygias dalis, kiekvienoje j ų iškirstas langas - uok
sas, ten stovėję dievų trejybės stabai - Perkūnas, Patr impas , Patulas . 

Bendrabalt išku dievu ga l ima laikyti Perkūną: pr . *Perkūns (Epercunis), 
lie. Perkūnas, la. Perkūns, Perkuons ar Perkuonis. Bal t . *Perkūnas „griaus
m o (bei ža ibo) dievas" atitinka graikų D z e u s ą ar r o m ė n ų Jupiterį . Žodis p a 
darytas iš senojo ąžuolo pavadinimo balt. *perkus (žr . 4 . ) 3 . 

Prūsų požemio dievo vardas nėra tiksliai ž inomas , nes šaltiniuose j i s r a 

šomas labai įvairiai. K a t e k i z m u o s e randame pickūls „velnias", pikullan „vel 

nią", iš kurių ga l ima atstatyti prūsų *Pikufs „mirt ies dievas" (greičiausiai 

pavadintas pagal r ū s t u m ą s ie jamas su šaknimi *peik-/*pik-/*p7k- „būti prieš

iškam", pig. lie. peikti, pykti, p/ktaśyA. Prūsų Pikuos pagal savo funkcijas 

turėjo atitikti l ietuvių Vėliną - vėl ių globėją. Įsigalėjus krikščionybei , tiek 

2 Čia ir toliau prūsiški žodžiai pateikiami rekonstruoti (su žvaigždute). Prūsų kalboje 
galūnė -as trumpėjo, tačiau prieš -s, matyt, buvo tariamas kažkoks redukuotas balsis, 
kuris paminkluose žymimas įvairiai ( E -is , -us ar -s, K -s ar -as). Rekonstruotose 
formose ši galūnė žymima --s. 
3 Dėl Perkūno kilmės yra ir kitokių nuomonių. Kai kurie autoriai j į sieja su veiksma
žodine šaknimi per- „perti, mušti", plg. Karulis II, p. 3 8 - 3 9 . 
4 Be Pikulo, požemio dievui pavadinti dar yra žinomas vardas *Palulas (Patols, Pa-
iollus ir kt.). Jo kilmė aiškinama įvairiai. K. Būga (Būga II, p. 79 , III, p. 809 ) ir dau
gelis vėlesnių mokslininkų atstato pa- ir *tula- „žemė" (t. y. „esantis po žeme, pože
minis", V. Mažiulis linkęs atstatyti *Patalas - „tas, kuris nuramina" (siejant su 
veiksmažodžiu *til-/*tal- „raminti (rimti), tildyti (tilti)"; jo nuomone, tai mirties dievo 
Pikulo epitetas (Mažiulis, P K E Ž III, p. 2 3 3 - 2 3 4 ) . 

66 



Bendrieji lietuvių ir prūsų žodžiai 

prūsų Pikufs, tiek ir lietuvių Vėlinąs virto krikščioniškuoju velniu - blogio 
simboliu. Tiesa, Elbingo žodynėlyje prie vokiečių žodžio „Teufel (velnias)" 
nurodytas Cam, t. y. *Kauk3s. Kaip žinoma, Kaukas buvo labai gera dvasia, 
nešanti namams gerovę ir darną, o ne koks piktas ir nedoras padaras. Matyt, 
krikščionims Kaukas atrodė toks baisus ir galingas, kad jie jam net suteikė 
velnio reikšmę. 

2. Dangaus šeima 

Virš visų baltų žemių švietė ta pati saulė: pr. saule (E saule), lie. saulė, la. 
saule. Visose baltų kalbose saulė yra moteriškosios giminės žodis. Baltų mi
tologijoje Saulė, kaip ir Žemė, buvo motina. Anksti rytą sušalę piemenėliai 
prašo saulę užtekėti: Saulele, motinėle, užtekėk, užtekėk! mes, maži piemenė
liai, mūs trumpi marškinėliai, mumi šalta, šalta... Kitose kalbose saulė gali 
būti vyriškosios ar net niekatrosios giminės. Antikiniame mite (Ovidijaus 
„Metamorfozės") dievas saulė (lotyniškai sol) - Fajetonto tėvas. Kasdien jis 
ugniniais žirgais apvažiuoja dangaus skliautą. Slavų pasaulėjautoje saulė yra 
niekatrosios giminės, plg. r. солнце. Mūsų vaikams visada buvo keista, kai 
rusiškuose vaikų fdmukuose saulė prašnekdavo vyrišku balsu. Baltų saulė 
yra visai kitokia. Ji yra jauna ir skaisti kaip nuotaka. Graži mergaitė lyginama 
su saule: „Graži kaip saulė". Saulė kasvakar gulasi į marias miegoti, jai Auš
rinė patalėlį kloja, o rytą saulutė vėl pakyla skaisti ir išsipraususi. Prūsų že
mėje yra vietovardis Sawliskresil, t.y. „saulės krėslas": pr. *kreslan (E cres-
lan), lie. krėslas, la. krėsls „kėdė". Matyt, ten turėjo būti akmuo, ant kurio 
saulutė tekėdama ar leisdamasi galėjo patogiai pasėdėti. Tokių akmenų gali
ma rasti ir Lietuvoje. 

Sena sakmė sako, kad Saulė turėjusi vyrą - Mėnulį. Mėnesio vardas viso
se baltų kalbose vyriškosios giminės: pr. *menib (E menig), lie. mėnuo, la. 
meness. Mėnulis vyras turėtų keistai atrodyti tų tautų žmonėms, kurių kalbose 
mėnesį reiškiantys žodžiai yra moteriškosios giminės, pvz., lo. luna ar r. eóia. 
Visose baltų kalbose mėnesio vardas dažniausiai buvo vartojamas mažybine 
forma: prūsiškasis *meniks turi mažybinę priesagą -ik-, lietuvių mėnulis -
priesagą -ul- ir pan. Tiek mažybinė, tiek ir maloninė reikšmė šiandien yra 
išblukusi. Dabartiniam žmogui mėnuo tėra nedidelis pablyškęs dangaus kū
nas, šviečiantis naktį ne sava šviesa. O kadaise tai buvo galingas dievaitis, į 
kurį (kaip ir į kitus dangaus kūnus) nebuvo galima rodyti pirštu, į kurį buvo 
kreipiamasi su maldomis sudėtingais gyvenimo atvejais. Senasis baltų kalen
dorius buvo būtent Mėnulio kalendorius. Taigi pagal Mėnulį buvo skaičiuo
jamas laikas, numatomi svarbiausi darbai. Toks mėnulis turėjo teisę būti sau-
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lės vyru. Deja , j i s , regis , ir elgėsi kaip dauguma vyrų, kurie visais laikais n e 
pas ižymėjo dideliu pastovumu. M a ž o j o j e Lietuvoje , pač ioje paprūsėje ( M a 
žos ios Lie tuvos lietuvininkai ir prūsai daugel į m e t ų gyveno vienoje vals tybė
j e ) , beveik prieš du šimtus metų Liudvikas R ė z a užrašė dainą apie saulės ir 
mėnes io santykius ( R ė z a , L L D , p. 9 3 ) : 

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį. 
Saulužė anksti kėlės, 
Mėnulis atsiskyrė. 

Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo. 
Perkūns, didžiai supykęs, 
Jį kardu perdalijo. 

Ko saulužės atsiskyrei? 
Aušrinę pamylėjai? 
Viens naktį vaikštinėjai? 

Štai kodėl mėnuo švieč ia tik naktį, o mėnul į pamatyt i kartu su saule - di
delė retenybė. Pa leoastronomai m a n o , kad kažkada žvaigdės buvo taip išsi
dėsčiusios, kad Sietynas kirto mėnul į tarsi kardas. Ši labai sena dangaus kūnų 
padėtis galėjo išlikti tautosakoje ir mitologijoje . 

Taig i žvaigždė Aušrinė, pr. *deinaina ( E deynayno)5, y r a mergai tė g r a 
žuolė, kurią pamilo mėnuo ir dėl kurios atsiskyrė nuo Saulės. Ž v a i g ž d ė v i 
s iems baltams y r a moteriškosios giminės: lie. žvaigždė, la. zvaigzne. Prūsa i 
žvaigždei pavadinti turėjo ki tą ž o d į - *lauksna. Elbingo žodynėlyje užrašyta 
forma lauxnos „Gestirne, žvaigždės" y r a daugiskaitinė. Pr . *lauksna e t imolo
giškai skiriasi nuo minėtų rytų baltų žodžių ir sietina su lo. luna, r. луна ( iš 
ide. *louksna). Senoji *louksna re ikšmė turėjo būti „šviečiančioj i , šviesu
lys", o pr. *lauksnos „švieč iančios ios , šviesuliai". 

Dangiškoji še ima atsispindi ir kitose dainose. Rytinėje baltų teritorijoje, 
kurioje pagal įžymaus lietuvių mi to logo Norber to Vėliaus teori ją daugiausia 
buvo garbinami dangaus kūnai, ga l ima rasti dainų, kuriose j i e atstoja ištekan
čiai našlaitei še imos narius. Štai viena tokia R y t ų Lietuvos daina: 

Saulute raudana, vakaras netali, laikas eiti gulti, dar miega nenariu... 
Neturiu tevelia dalalai paskirti, neturiu matutes kraiteliui sukrauti, 
Neturiu braliuka laukeliu lydėti, neturiu seselas prie šaliai sėdėti, 
Mėnuo tėvukėlis dalalįpaskyrė, Saula matinela kraiteli sukrovė, 
Sietinys bralalys laukeliu lydeja, žvaigžde sesiutela prie šaliai sėdėja. 

5 Pr. *deinaina etimologiškai gretintina su balt. *deina „diena", žr. dar 1. 
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Senajame animistiniame baltų tikėjime daug gamtos reiškinių buvo pe
rsonifikuoti ir tarsi sudarydavo šeimas: motina, tėvas, vyras, žmona, brolis, 
sesuo (apie tai dar žr. 4., 5.)- Šeimos nariams pavadinti daugelį žodžių baltai 
turi paveldėję iš indoeuropiečių prakalbės. Tai ide. *mater „motina (moteris, 
žmona)", iš kurio pr. *mate (E mothe, K mūti), lie. motė, močia, motina, mo
teris, la. mate, ide. *bhratėr „brolis" - pr. *brate (E brote, K brati), lie. 
bro(terė)lis, la. bralis, ide. *s(ų)esdr (*s(ų)esr-) „sesuo" - pr. *s(w)estra 
(E swestro), lie. sesuo6 ir kt. Tik tėvui pavadinti dar nebuvo bendro indoeu
ropietiško žodžio, bet baltai tam turi labai artimus žodžius: pr. *tawss 
(E towis, K taws), lie. tėvas, la. revs). 

Baltiškoje šeimoje ypatingą ir svarbiausią vietą užėmė motina. Dar Taci
tas savo veikale „Germanija" apie aisčius rašė, kad jie garbina dievų motiną. 
Tacito minimi aisčiai (aestiorum gentes) jau seniai mokslminkų laikomi baltų 
gentimi. Žymaus lietuvių baltisto K. Būgos nuomone, tai Pogesanijos (Pagu-
dės) prūsai. Matriarchato pėdsakai ir dabartinėje baltų kultūroje gana ryškūs. 
Moteriai niekad nebuvo atimta teisė dalyvauti sprendžiant visus reikšmin
giausius šeimos gyvenimo klausimus, j i nebuvo nustumta nuo stalo, paversta 
vien vyro tarnaite. Kaip teigta senieji šaltiniai, kilmingos moterys jodinėdavo 
žirgais, galėdavo vienos linksmintis, apsaugai nešiodavosi peilius prie juostų. 
Moters vaidmuo buvo labai ryškus Mažojoje Lietuvoje, kur moterys jautėsi 
ypač laisvos ir nepriklausomos. Kai Prūsijos kunigaikštį Albrechtą pasveiki
no pulkas jaunų raitų lietuvaičių, jis buvo labai nustebęs ir turėjo pripažinti, 
kad puikesnio eskorto niekad nėra turėjęs. Tik Mažojoje Lietuvoje, pačioje 
Prūsijos pašonėje, užrašyta dainų, kuriose atsispindi merginos šaunumas. 
Vargu ar kur kitur Lietuvoje rastume tokią dainą kurioje mergytė ramina 
verkiantį bernytį (Rėza, LLDII, p. 58): 

Atvažiuoj mergytė Jis vaikščiodamas Aš apstabdyčiau 
Žaliu vieškelačiu, Jis graudžiai verkė, Bėruosius žirgačius, 
Vaikščioj bernytis Per ašarėles Ogi aš jo klausčiau, 
Žirgužiųstonatėj... Žirgužių nematė... О ко verk bernytis... 

Ši daina užrašyta Aulavėnuose. Aulavėnai- prūsiškos kilmės vietovardis. 
Prūsiškai aulaut reiškia „mirti", žodis giminiškas su He. liśutis, tik dar turi 
priešdėlį au-. Šis vietovės vardas greičiausiai mena maro laikus. Taigi - dai
na iš žuvusio prūsų kaimo. 

6 Latviai šį žodį yra praradę, o jo vietoje atsirado la. masa „sesuo" [: lie. mošu „vyro 
sesuo", pr. *masa ( E moazo „teta, t. y. tėvo ar motinos sesuo"]. 
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3 . D a n g u s i r žemė 

Iš viršaus, kaip tėvas apkabindamas, mus gaubia dangaus skliautas. Ir lie
tuviškai, ir prūsiškai skamba vienodai - dangus (latviai dangui pavadinti turi 
kitą žodį debess, giminaitį su lie. debesis). Žodis kilęs iš veiksmažodinės 
šaknies *deng- „supti, gaubti" (pig. lie. dengti). Dangus pagal indoeuropie
tiškąjį pasaulio suvokimą yra žemės vyras. Žemei pavadinti visi baltai turi 
susidarę bendrą žodį balt. *źeme: pr. žeme, lie. žemė, latvių zeme. Iš žemės ir 
dangaus santuokos gimsta gyvybė - augalų ir gyvūnų pasaulis. Visi baltai, 
kaip ir kiti indoeuropiečiai, tikėjo žemę esant motiną visko, kas gyva, nes j i 
visus gyvus padarus gimdo, nešioja, o po mirties vėl į savo glėbį priima. Že
mę motiną visi baltai gerbė kaip dievybę. Lietuviai vadino j ą Žemyna ar Že
mine, latviai - Žemes mate. 

4. Auga la i . Medž ių še ima 

Prūsų žemę dengė tokia pati žolė, kaip ir kitų baltų žemes: pr. *zalis 
(Esoalis, K salin „žolę"), lie. žole, la. zale). Tai bendras baltų kalbų žodis, 
padarytas iš būdvardžio balt. *žalįas (pr. zaljan „žalia", lie. žalias, la. zaįŠ). 
Žalias yra vienas iš pačių seniausių spalvą reiškiančių būdvardžių ne tik bal
tų, bet ir indoeuropiečių kalbose7. Dauguma kitų spalvų būdvardžių gerokai 
vėlesni. Pavyzdžiui raudonai, rudai, mėlynai ar juodai spalvai nusakyti visos 
baltų kalbos turi skirtingus žodžius, plg.: pr. *warmįa- (E wormyan, K urmi-
nan) - lie. raudonas - la. sarkans, pr. *kuka- (E cucan) - lie. rudas - la. 
brūns, pr. *galimban (E golimbari) - lie. mėlynas - la. zils, pr. kirsnan - lie. 
juodas - la. melns. 

Žalumą žemei teikia ne tik žolė, bet ir medžiai. Todėl kiek pasidairykime 
po mišką. Miškas - prūsiškai *medįan% (E median) istoriškai gražiai sutampa 
su latvių mežs (iš *medjįas). Medį visos baltų tautos vadino kitais vardais: pr. 
*garįan „medis" (E garian, K garrin „medį"), la. kuoks. Su medžiu ir mišku 
lietuvių ir prūsų kalbose susidaro keistas uždaras ratas: pr. median „miškas" 
giminaitis yra lie. medis, o pr. *garįan „medis" - lie. giria. 

Girių valdovas - ąžuolas: pr. "anzons (E ansonis), lie. ąžuolas, la. иди 
zuols. Ąžuolas - labai gerbiamas medis. Visose baltų žemėse buvo daug 

7 Daugelis kalbų yra praradę tuos žodžius, kurie parodo, iš ko žodis žalias yra 
padarytas, tačiau lietuvių kalba yra išsaugojusi pamatinį veiksmažodį f 
8 Prūsų kalboje buvo ne tik vyriškosios ir moteriškosios, bet ir niekatrosios giminės 
daiktavardžių, daugelis jų baigėsi galūne -an, pig. 'median „miškas", *garįan 
„medis" ir kt. 

70 



Bendrieji lietuvių ir prūsų žodžiai 

šventų ąžuolų giraičių, kuriose stovėjo šventyklos, buvo atliekamos religinės 
apeigos. Šis ilgaamžis galingas medis buvo siejamas su reikšmingiausiais 
tautos gyvenimo įvykiais. Ir šiandien galima rasti ąžuolų, susijusių su žila 
istorija, mūsų protėvių žygiais. Sugretinti žmogų su ąžuolu - didžiausias jo 
pagerbimas. Tuo baltai skiriasi nuo kaimynų slavų. Sakysim, rusams дуб 
„ąžuolas" - ne tik tvirtybės, kietumo, bet ir užsispyrimo, bukumo simbolis. 
Dar didesni pasaulėjautos skirtumai išryškėja, sugretinus su germanais, ku
riems ąžuolas, kaip ir kiti medžiai, yra moteriškosios giminės. 

Ąžuolas - didžiojo Perkūno buveinė (žr. L). Manoma, kad ir pats dievo 
vardas Perkūnas kilęs iš žodžio, reiškiančio ąžuolą (plg. Mažiulis, PKEŽ III, 
p. 265-266). Baltiškasis ąžuolo pavadinimas *anžolas ar (su kita priesaga) 
*anźdnas, t. y. „*gumbuotasis" (plg. Mažiulis, PKEŽ I, p. 82-84), matyt, yra 
eufemizmas vietoje kito žodžio, kurio vardas buvo neminėtinas dėl tabu. Se
nasis indoeuropietiškasis ąžuolo vardas buvo *perkųus. Šis žodis, laiko kiek 
pakeistas, yra išlikęs kai kuriose indoeuropiečių kalbose, pvz., Io. quercus, 
gal ir go. fairhus „pasaulis", vo. Forst „giraitė". Tačiau baltų kalbose tokio 
žodžio nėra išlikę, nors mokslininkai neabejojo, kad *perkus reikšme „ąžuo
las" ir jose kažkada turėjo būti. Vis dėlto niekad nereikia prarasti vilties, kad 
bus surasta tai, kas jau regisi amžiams prarasta. Laikas viską naikina, tačiau 
kartais pasigailėjęs ima ir sugrąžina mums kažką iš tolimos praeities. Taip 
atsitiko ir su žodžiu perkus. Baltarusijoje vienas senienomis besidomintis 
jaunuolis, belandžiodamas po kaimynų palėpes, kartą rado seną knygą, kurio
je buvo ranka rašytas trijų kalbų žodynėlis: tai lenkų, vokiečių ir... kokia tre
čioji kalba, nebuvo lengva nustatyti. Prof. Zigmas Zinkevičius mano, kad tai 
jotvingių kalbos žodžiai (Zinkevičius, LJŽ). Jotvingių kalba - tai prūsų kal
bos tarmė ar jiems labai artima vakarų baltų kalba. Šiaip ar taip, žodynėlyje 
rastas žodis perkus, kuris reiškė „ąžuolas"! 

Po mirties žmogaus vėlė neretai reinkarnuojasi į medį. Tautosakoje ąžuo
las labai dažnai gretinamas su mirusiu tėvu. Dainose ir raudose skundžiama
si, kad ąžuolėlis - ne tėvelis, j o šakelės - ne rankelės, o lapeliai - ne Žodeliai. 
Tokių našlaičių dainų užrašyta L. Rėzos ir jo talkininkų iš buvusios Prūsijos 
(Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos): 

Aš vargdienėlė, aš be tėtulio, žaliam daržely žals auluolėlis 
Taip puikiai sklaido žalius lapelius, nukris lapeliai - išsprogs ir kiti, nu

mirs tėtutis - kur gausiu, kitą? 
Mirusi motina dažniausiai pereina į obelį (pr. wabalne, lie. obelis, la. 

abele): 
Aš vargdienėlė, aš be mamutės, žaliam daržely žals obelėlis, 
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Taip puikiai sklaido žalius lapelius, nukris lapeliai - išsprogs ir kiti, nu
mirs mamužė - kur gausiu, kitą? 

Tokių dainų, kur ąžuolas gretinamas su tėvu, o obelis - su motina, Mažo
joje Lietuvoje būta ir daugiau, plg: 

Aš viens keleivis, keleliu keliaudams 
Ir priėjau privandravau žalią ąžuolėlį. 
Aš nusieidams, apsikabindams -
Bau pavirstu ąžuolėlis į mano tėtužį. 
Aš atstodams, graudžiai nusiverkdams -
Nepavirto ąžuolėlis į mano tėtužį. 

Aš viens keleivis, keleliu keliaudams 
Ir priėjau privandravau žalią obelužę. 
Aš nusieidams, apsikabindams — 
Bau pavirstą obelužė į mano mamužę. 
Aš atstodams, graudžiai nusiverkdams -
Nepavirto obelužė į mano mamužę. 

Be obels, motina dar gali būti liepa ir eglė. Liepa, kurią lietuviai ir latviai 
vadina liepa (iš *leipa), prūsų kalboje galėjo būti su kitu šaknies balsiu -
*lipe (E lipe), tačiau, kaip rodo daugybė vietovardžių, bent dalis prūsų tarmių 
galėjo liepą vadinti ir *leipe arba *leipa (plg. buvusioje jotvingių teritorijoje 
esančio miestelio pavadinimą Leipalingis). Liepa pavadinta pagal medžio 
syvų lipnumą, turi šaknį *leip-/*lip-/*lip- „lipinti, (pri)lipti". 

Po plačiomis ąžuolo ar liepos šakomis gal ir galima pasislėpti nuo lietaus, 
tačiau vargu ar jos gali užstoti nuo gyvenimo negandų: 

Eisim, broliai, dobilio, 
Mes laukelin, dobilio... 
Ir atpučia... šiaurus vėjas..., 
Šiaurus vėjas..., skaudus lietus 
Eisim, broliai,... po ąžuolu... 
Mums ąžuolas... ne tėvutis..., 
Neužstos gi... nuo lietučio.... 

Eisim, sesės, dobilio, 
Šieno grėbtų, dobilio... 
Ir atpučia... šiaurus vėjas..., 
Šiaurus vėjas..., skaudus lietus... 
Eisim, sesės,... po liepele... 
Mums liepelė... ne motutė..., 
Neužstos gi... nuo lietučio.... 

Liepa - likimo deivės Laimos medis, o amžinai žaliuojanti eglė sieja po
žemį su žeme, gyvybę su mirtim, tarsi simbolizuoja reinkarnaciją. Tiek pr. 
*adle (E addle), tiek ir lie. eglė bei la. egle kyla iš balt. *edlė; medis pavadin
tas pagal duriančius spyglius (šaknis *ed-l*ad- „durti, badyti", plg. lie. adyti, 
adata). Pamario krašte labai populiari pasaka apie eglę - žalčių karalienę. Po 
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vyro - žalčio Žilvino žūties Eglė pati pavirsta medžiu ir savo vaikus paverčia 
medžiais. Ir nuo to laiko miške ošia skarotoji eglė, jos narsieji sūnūs Ąžuo
las, Uosis, Beržas ir baikščioji nuolat drebanti dukrelė Drebulė. Ne tik ąžuo
lo, bet ir kitų Eglės ir Žilvino sūrių pavadinimai yra bendrabaltiški. Uosis 
kilęs iš balt. *5sis: pr. E woasis, lie. uosis, la. uosis. Beržas lietuviams ir lat
viams yra vyriškosios giminės ir siejasi su jaunu broleliu, jaunikaičiu: lie. 
baržas, la. bčrzs (tiesa, tarmėse šio žodžio giminė įvairuoja). Tačiau kaimynų 
tautose beržas yra moteriškosios giminės. Pirmą kartą su tokiais mentaliteto 
skirtumais susidūriau, kalbėdama su vienu atvažiavusiu į Lietuvą rusų profe
soriumi. Jis nuolat stengėsi su visais kalbėti lietuviškai. Eidamas gatve, pa
matė gražų berželį ir susižavėjęs sušuko: „Kokia ji graži - kaip nuotaka". 
Tai buvo taip keista ir netikėta - lyginti beržą su nuotaka! Prūsiškame Elbin
go žodynėlyje beržo vardas užrašytas berse [berze], t. y. moteriškosios gimi
nės. Matyt, prūsai, kaip ir slavai bei germanai, beržą matė kaip moterį - mer
gaitę. Baltiškuose beržo pavadinimuose yra ta pati šaknis *ber£-, etimologiš
kai siejama su veiksmažodžiu, reiškiančiu „šviesti" - medis pavadintas pagal 
iš tolo šviečiantį kamieną. Beržas - likimo medis, ir jame mėgsta kukuoti 
likimo lėmėja gegutė: pr. *geguze (E geguse), lie. gegutė, geguže, la. dzeg-
uze). Tai dažnai apdainuojama dainose, pvz.: 

Saulelė sodino9, lylia, aš regėjau... lauke kalnuos... du berželiu..., 
Tuos beržuose... dvi gegutės..., bekukuoja..., 
Ne gegutės... — močios dukros... graudžiai verkia... 

Tik drebulės vardas baltų kalbose, net jų tarmėse kiek įvairuoja. Senesniu va
riantu reikėtų laikyti *apse, plg. pr. *apsė (E abse), lie. фмхеаг Spuše, la. apse. 

5. Gyvūnai 
Iš žodžio miškas "median „miškas" prūsai turėjo padarytą *medįane 

(E medione) „medžioklė", kuris labai panašus ir į lie. medžioklė ar medžionė. 
Tiesą mūsų miškuose nebuvo nei liūtų, nei tigrų, todėl miško žvėrių karalius 
buvo tauras ar stumbras: pr. *taur9s (E tauris), lie. tauras, la. taurins. Galingas 
mūsų miškų žvėris buvo lokys: pr. *tlakls ar *klakis (E clokis, vietovardis 77o 
kunpelk „Lokių pelkė"), lie. lokys, la. lacis (iš balt *tlakls). Žmones gąsdino ir 
plėšrusis vilkas: pr. *wilkfs (E wilkis), lie. vilas, la. viks. Pagal sakmes kai kurie 
žmonės net gali pavirsti šiais žvėrimis, ypač vilku. Be to, žvėrys gali atstoti naš-

9 T . y. leidosi. 
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laičiams mirusius giminaičius. Vakarinėje baltų žemių dalyje labai populiarus 
kitas jau mums girdėtos dainos variantas su ryškiomis totemizmo liekanomis: 
šioje dainoje kraitį krauna meška mamužė, dalelę skiria vilkas tėvužis, vainiką 
pina lapė sesužė, o lauku lydi zuikis brolužis. Žinoma, tokia šeima galėjo atsi
rasti tik tose baltų žemėse, kuriose vietoj bendrabaltiškojo lokio atsirado moteriš
kosios giminės meška. Lapei pavadinti lietuviai ir prūsai turi visai tokį patį žodį, o 
latviškasis atitikmuo kiek skiriasi: pr. *1арё(Е lape), lie. lapė, la. lapsa. Zuikio ar 

kiškio pavadinimai baltų kalbose, net ir tarmėse, skiriasi, plg. pr. *sasns ar 
*sasriis (E sasnis, plg. dar E sasnitinklo „zuikių tinklas", jotvingių kilmės vieto
vardžius Lietuvoje Sasnava, upė Sasna), lie. kškis ar zuikis, la. zakis. 

Nuo labai senų laikų geras žmogaus draugas buvo žirgas. Indoeuropiečiai 
turėjo bendrą arklio pavadinimą kurį išlaikė ne visos kalbos - tai ide. 
*ekųos: s.i. ašvas, lo. equus ir kt. Šio senojo žodžio baltai teturi tik pėdsakus: 
tai lietuvių upės vardas Ašva, darbinio arklio pavadinimas ašvienis, prūsų 
būdvardis aswinan junginyje aswinan dadan (E „kumelės pienas"). Šiandien 
mes kumelių nemelžiame, tačiau senieji šaltiniai teigia, kad mūsų protėviai 
aisčiai gėrę kumelės pieną. Senąjį arklio pavadinimą *ašvas visose baltų kal
bose pakeitė poetiškasis žirgas: pr. *zirg9s (E sirgis), lie. žirgas, la. zifgs. 
Žirgo pavadinimas sietinas su veiksmažodžiu žergti, taigi pavadintas arba 
pagal jo gražų žingsnį ir platų šuolį, arba pagal tai, kad juo jojama apsižergus. 
Mitinė žirgo kilmė tokia: požemio dievas vėlių valdovas, pusiau perkirtęs 
žaltį, padarė du žirgus, iš čia žirgo sąsajos su žeme ir mirtimi. Žirgu jodinėjo dan
gaus dievas Perkūnas. Tuo pačiu žirgas buvo tarpininkas tarp žemės ir dangaus, 
tarp gyvybės, mirties ir vėl naujos gyvybės, atsinaujinimo - taigi simbolizavo 
reinkarnaciją. Ir šiandien Lietuvoje rastume daug gyvenamųjų namų, papuoštų 
žirgų galvutėmis. Senovėje tai buvo ne tik papuošalas, bet ir apsauga. 

Kitas labai susijęs su mitologija gyvūnas yra ožys ar ožka. Prūsų kalboje 
pagrindinė yra moteriškosios giminės forma *(w)aze (E wosee - lietuviškai 

būtų ože), o vyriškoji giminė - išvestinė *(w)azuk3s (E wosux). Lietuvių ir 

latvių kalbose pagrindinė yra vyriškosios giminės forma - lie. ožys, la. dzis. 
Todėl Lietuvoje nemaža vietovardžių, susijusių su ožiais, pvz., Ožiakalnis 
„ožio kalnas", o Prūsijoje - su ožkomis, pvz., Semboje Wosispile (*Wazis-
pil-) „ožkos pilis". Ožys - vaisingumo ir regeneracijos simbolis - būdavo ir 
auka dievams. 

Gauta 2004 02 05 

Spausdinti rekomendavo: doc. dr. D. Pakalniškienė, dr. J . Laučiūtė 
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C O M M O N LITHUANIAN AND PRUSSIAN WORDS 

Audronė Kaukienė 

S u m m a r y 

The Prussian language has numerous lexical affinities with the Eastern 
Baltic languages, especially with Lithuanian. They share more than just 
abundant common inheritances; they also have many common Baltic innova
tions, illustrating the extraordinary closeness between the Baltic languages. 
Rather interesting among features shared are those connected with the old 
religion of the Baits and their common culture. As Christianity came into 
play, the old word in all the Baltic languages for God, Dievas, remained, ta
king on a different meaning: Pr. *dei\v s (E deiwis, К deiws or deiwas), Lith. 
dievas, Latvian dievs. Perkūnas: Pr. *Perkūns (E Percunis), Lith. Per
kūnas, Latvian Pęrkūn(i)s, Pęrkiions or Pęrkuóns, „Thunder" can be conside
red a Pan-Baltic god. In terms of his functions, the Prussians' Pikul's must 
have corresponded to the Lithuanians' Velinas, the protector of departed 
souls. After Christianity appeared on the scene, Pikul's of the Prussians as 
much as Velinas of the Lithuanians turned into the Christian devil, the sym
bol of evil. In the Elbing vocabulary Cawx, i.e. *Kauk3s is indicated next to 
the German word Teufel (devil). It seems the Prussians as well as the Lithua
nians were acquainted with this mythological being, but Kaukas [„goblin", 
„e l f or „sprite" in modern Lithuanian, originally a small, bearded entity who 
brought riches, or a deity of the hearth and household, whereas Pikul's was 
the chthonic lord of departed souls and the underworld] appeared so terrible 
and powerful to the Christians that they gave him the meaning of devil. 

Usually an intimate relationship exists between things linguistic and folklo
re, that which best reflects the ancient sense of the cosmos. The Baits 
worshipped heavenly bodies which, according to folklore and the etymological 
data, possibly formed a celestial family: Saulė „Sun" as mother/wife, mėnuo 
„moon" as father/husband and žvaigždė „star" as sister/beloved. This kind of 
family could only have occurred in languages in which sun was in the feminine 
gender, the moon in masculine gender, and so on. The szyzygy heaven // earth 
is the only such pairing which can be considered pan-Indo-European. 

Although the Baits had different words for tree (Pr. "garĮan, Lith. medis, Lat. 
kihks), the names for different species of trees are rather close. In all the Baltic 
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languages oak is in the masculine gender: Pr. *anzdrrs, Lith. ąžuolas, Lat. uda 
zuols. This is a pan-Baltic neologism, replacing the Indo-European name for oak, 

*perklus. The oak was the most honored tree among the Baits and their symbol of 
strength. In the folklore it is equated with the father. The ash is also masculine 
gender: Bait. *6sTs: Pr. E woasis, Lith. uosis, Lat. uosis. The linden (lime tree), 
apple and fir are feminine in the Baltic languages: Pr. wabalne, Lith. obelis, Lat 
abele „apple"; Pr. *lipe (*leipe or *leipa), Lith. liepa, Lat. liepa „linden"; Pr. 
*adle (or *edle), Lith. eglė, Lat. egle „fir". In folklore these trees symbolize 
the mother. The birch seems to have figured somewhat differently in the 
cosmic sensibility of the Eastern and Western Baits. It is masculine to the 
Lithuanians and Latvians, and is associated with the younger brother or the 
young man: Lith. beržas, Lat. berzs (although this word does also appear in 
the feminine gender in the dialects). In the Elbing vocabulary, however, the 
term for birch is written as berse [berze]. Evidently the Prussians in common 
with the Slavs and Germans saw the birch as a woman or maiden. The same 
root, *berž-, exists in all the Baltic names of the birch, etymologically con
nected with a verb meaning „to shine" - the tree was specified by its shining 
branch, seen from afar. The birch is the tree destiny, and the cuckoo (Pr. 
*geguze, Lith. gegutė, geguže, Lat. dzeguze), the maker of fortune, is fond of 
calling from its branches. 

There is much in common in the animal family as well. The Baits have pre
served the Indo-European name of the ox or aurochs: Pr. *taur9s (E tauris), 
Lith. tauras, Lat. taurins, taurs „butterfly". Associated with the father in folklore 
is the wolf, which is usually masculine in all the languages: Pr. *wilk3s (E wilkis), 
Lith. viJicas, Lat. vi/fcy. The fox, on the other hand, is feminine gender in all the 
Baltic languages: Pr. *lape, Lith. lapė, Lat. lapsa. In songs the fox is compared 
with sister weaving a garland. The bear (Lith. meška) plays the role of mother in 
songs, but that could only occur in those dialects where this word (in the feminine 
gender) had pushed out the old Bait *tlakis: Pr. *tlakis or *klakis (E clokis, topo-
nym Tlokunpelk „Swamp of the Bears"), Lith. lokys, Lat. Idcis. 

The names of the horse and goat are also closely bound with folklore and 
mythology. The Baits only have traces of the old Indo-European name of the 
horse *ekuos. It was replaced with Balt. *žirgas in all the Baltic languages: 

Pr. *zirg3s, Lith. žirgas, Lat. žirgs. 
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