Dainius Razauskas
2014 m. pastabos straipsniui:
Pypk÷s dūmas, Naujoji Romuva, 1996, Nr. 5–6, p. 21–26.
Straipsnį dabar būtų galima gerokai papildyti ir išpl÷toti, gal net dvigubai ar trigubai,
bet kartu jį būtina apvalyti nuo kai kurių nepagrįstų kalbinių sąsajų. Ryškiausios
pastabos būtų tokios (puslapis.stulpelis.pastraipa.eilut÷; „-“ reiškia „nuo apačios“):
21.I.-2.-7 ir t.: Lo. locus n÷ra kilme susijęs nei su lie. laukas, nei su skr. lokas
(pastarieji du tarpusavy susiję).
22.I.2.16 ir -7: Lie. dumti ir lie. dūmas gali būti skirtingos kilm÷s žodžiai, nors kai
kurie kalbininkai juos ir siejo.
22.II.1.-2: Abiejų žodžių, tiek lie. alsuoti, tiek gr. ãlsos „šventoji girait÷“, kilm÷ n÷ra
visai aiški, vis d÷lto jų tarpusavy sieti nepriimta.
23.II.1.13: Straipsnyje pateikto rusiško pasakymo vertimas: „Kas rūko, tam pertrauka
parūkyti, o visiems kitiems – dirbti.“
23.II.2.5 ir t.: Visi trys žodžiai – lo. meditatio „(ap)mąstymas“, gr. mēdos (su eta,
arba ilgąja ē, šaknyje) „mintis, sumanymas“ ir skr. medhā „išmintis, sąmon÷s galios“ –
kilme n÷ra tarpusavy susiję.
23.II.2: Apie dūmų mitinę, religinę, dvasinę semantiką, nors ir kitu atžvilgiu,
pastaruoju metu mano rašyta plačiau: Razauskas-Daukintas, Dainius. Krosnis
mitologijoje. Vilnius: Aidai, 2011, p. 134–165. Ten pat (p. 149–150) užsiminta ir apie
tikrai įmanomą dūmų sąsają su sl. *dumati „galvoti, manyti“.
25.I.1: Lie. namas (manoma, iš *damas, taigi vienos šaknies su skr. damas, lo.
domus, sl. *domъ ir kt.), lo. nemus „(šventa) girait÷, skr. dhamati „pučia, dumia“ ir skr.
dhāman „buvein÷, būstas, namų valda“ – visi keturi yra skirtingų šaknų! N÷ su vienu iš
jų, žinoma, n÷ra susijęs ir dūmas, kad ir reikšme „kiemas, gyvenimas“. Ang. dwell
„(apsi)gyventi, apsistoti kur“ ir lie. dvelkti, regis, iš tikrųjų būtų galima susieti, nors toji
sąsaja n÷ra triviali, tad reikalinga šiokių tokių paaiškinimų.
25.II.2.-3: Žodžiai lie. melsti ir melžti, kaip ir jų atitikmenys kitose kalbose, – kilme,
deja, n÷ra susiję.
26.I.1.1: Žodžio daina kilm÷ ir sąsajos šiaip jau n÷ra visai aiškios, kai kurie galimi jo
atitikmenys, ypač senov÷s indų „Rigvedoje“, yra itin persipynę su melžimą, pieną bei
karvę žyminčiais žodžiais, tačiau norint tą raizginį bent kiek panarstyti, reikalingas
rimtas nuodugnus tyrimas. Lengvabūdiškas žodžio sugretinimas su sl. *dojiti „melžti“
vargiai pateisinamas, nors rimtu tyrimu – atsižvelgiant į reikšmių „dainuoti“ ir „gerti,
žįsti“ sąsają – gal÷tų būti pagrįstas.
26.I.1.5: Tarp žodžių lie. smilkti ir ang. milk jokia sąsaja, be paviršinio sąskambio,
n÷ra įmanoma.
26.I.1.-4: Žodžių lie. papas „krūtis, spenys“, lo. pāpa „t÷tis, t÷velis“ ir kai kurių kitų
sąsajos mano m÷gintos pl÷toti knygoje: Razauskas, Dainius. Ryto ratų ritimai. Vilnius:
Pradai, 2000, p. 99–101. Bet ir čia nepakankamai nuodugniai. Tokias sąsajas įgalina,
viena vertus, gana gausios ir įtikinamos atitinkamos mitin÷s semantin÷s sąsajos, o antra
vertus, daugumos panašių žodžių onomatop÷jin÷, t.y. garsažodin÷ prigimtis. Tad nors iš
pirmo žvilgsnio palyginimas teatrodo kaip šmaikštus sąskambis, po juo, regis, vis d÷lto
iš tikrųjų slypi neištirti klodai…
Su šiomis ir kai kuriomis kitomis smulkesn÷mis išlygomis straipsnio neišsižadu.

