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Šiaip jau pasaulis gali būti labai įdomus, kupinas keistų, netik÷čiausių sąsajų. Tik 

būtų gerai jas tirti ir atskleisti ramiai, rimtai ir nuodugniai, o ne pasiduoti nunešamam jų 
žavesio. Bet lengva dabar pasakyti! Pagrindin÷s pastabos šiam straipsniui dabar būtų 
tokios (puslapis.stulpelis.pastraipa.eilut÷; „-“ reiškia „nuo apačios“): 

69.I.1.6: Gr. phallós ir skr. phála- „vaisius“ n÷ra kilme susiję žodžiai, abiejų pradžios 
ph- net žymi skirtingus garsus: pirmu atveju [f], o antru – aspiruotą [ph], taigi jie net 
sąskambio nesudaro, o panašūs vien d÷l sutartin÷s lotyniškos transliteracijos. 

69.I.-1.-14: Gr. phallós ir gr. philéo „myliu, esu draugiškai nusiteikęs“ irgi n÷ra 
tarpusavyje susiję žodžiai. 

69.II.-1.-14 ir 70.I.1: Kaip lietuvių kalbos žodžiai mudrus ir mandras, taip ir jų 
atitikmenys kitose kalbose n÷ra tarpusavyje susiję, o rusų mudryj d÷l reguliarių 
fonetinių pakitimų yra atsiradęs iš slavų *mądrъ su *-an- šaknyje, tad yra susijęs su lie. 
mandras (jei tai išvis ne skolinys iš le. mądr) ir nesusijęs su lie. mudrus. 

70.I.1.-9: Lo. mentula „vyro lytinis organas“ yra nelabai aiškios kilm÷s žodis, bet 
norint teigti jo sąsają su mens, mentis, būtų pageidautina ją rimčiau pagrįsti arba 
nurodyti darbus, kur tai būtų padaryta. Netiesiogiai tokią sąsają, remdamasis senaisiais 
lotynų rašytojais, nurodo Karlas Gustavas Jungas (C. G. Jung. Symbols of 

Transformation. Princeton University Press, 1990, p. 146–147, išn. 10 = CW5, §208), 
bet rimtam etimologiniam ryšiui to negana. 

70.II.-1 ir 71.I.1: Mandeistų aukščiausios dievyb÷s įvardijimas Mandā d’Hayyā 
„gyvenimo pažinimas“, „gyvas žinojimas“ ar „gyvoji išmintis“ yra senov÷s aram÷jų 
kalbos, tad nors hel÷nizmo laikų Artimieji Rytai buvo tikras tautų, kultūrų, religijų ir 
kalbų katilas, kuriame tikrai didelę įtaką dar÷ indoeuropietiškoji iran÷nų tradicija bei 
kalba, vis d÷lto patikimesn÷s sąsajos lieka labai keblios. 

72.I.1.-11: Vedų aukuro pavadinimo vedi- kilm÷ n÷ra galutinai išaiškinta, bet su 
žodžiu veda- „žinojimas“ jis kalbininkų nesiejamas. 

73.II.1.-25: Senov÷s skandinavų žynio pavadinimas (s. isl.) goði yra bendros kilm÷s 
su germaniškuoju dievo pavadinimu s. isl. goð, ang. god, vok. Gott ir kt., o lie. godoti, 
gedauti ir kt. su šiais germanų žodžiais kilme n÷ra susiję. Jie tik panašiai skamba d÷l 
nepriklausomos fonetin÷s raidos atitinkamose kalbose. 

Straipsniui galima būtų prikišti ir daugiau smulkių klaidų bei netikslumų, ir ne tik 
kalbinių, d÷l kurių dabar į jį tegaliu žiūr÷ti santūriai. Vis d÷lto jame išsakytos pamatin÷s 
įžvalgos man n÷ra praradusios vert÷s, tad jas neseniai pam÷ginau išd÷styti iš naujo, 
pagal išgales nuodugniau: Razauskas, Dainius. Gediminaičių stulpai simbolikos 
požiūriu, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 1, p. 31–55. 


















