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2. Indoeuropiečių kalbų šeima
7–8 klasės

Įvadas
Jūs žinote, kad lietuvių kalba yra seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba. Ji yra išlaikiusi daugiausia fo-

netinių ir morfologinių prokalbės, iš kurios išsirutuliojo dauguma Europos kalbų, ypatybių. Įžymūs filologai 
sutinka, kad lietuvių kalba yra ne tik seniausia kalba pasaulyje šiandien, bet ir arijų pripažinta kaip jų kalbų 
šaltinis prieš pastebint sanskrito (klasikinės Indijos kalbos, priskiriamos indoeuropiečių kalbų šeimai) evoliu-
ciją. Lietuvių kalbos senumas ir jos gramatinė struktūra priskiria ją tam pačiam laikotarpiui kaip ir seniausias 
sanskritas – 2000 m. pr. m. e.

Prof. B. Dvaitas (Benjamin Dwight) yra pasakęs: „Lietuvių kalba iki šių dienų išlaikė savo senovinę formą. 
Kalbininkai, remdamiesi lietuvių kalbos duomenimis, bando rekonstruoti bendrą indoeuropiečių kalbą.“ 

Plačiau skaitykite https://goo.gl/G881NN.
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Perskaitykite pateiktas ištraukas apie lietuvių kalbą, jos istoriją ir kilmę. Atlikite užduotis ir argu-
mentuotai atsakykite į klausimus.

 Užduotys ir klausimai

1. Kokiai auditorijai skirtas kiekvienas tekstas?
2.  Įvertinkite informacijos patikimumą.  
3.  Vienu sakiniu nusakykite kiekvieno teksto esmę.

I tekstas 
Teodoras S. Turstonas (Theodore S. Thurston) 

Lietuvių kalba, kokia sena ji bebūtų, pasižymi nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų 
kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai įmantresnė negu bet kuri iš paminėtų trijų. Ir 
vis dėlto lietuvių kalba su visomis trimis kalbomis turi didesnį giminingumą, negu kad gamta būtų 
galėjusi sukurti, ne tik veiksmažodžių šaknyse, bet ir taip pat gramatinės struktūros formose bei žo-
džių morfologinėj konstrukcijoj. Toks aiškus giminingumas, kad bet koks filologas gali matyti labai 
aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotynų kalbos turėjo išsisvystyti iš bendro šaltinio – lietuvių kalbos. 

Dėl panašios priežasties galima daryti prielaidą, kad herulai, rugiai, gotai, senprūsiai, latviai ir jų kal-
bos buvo tos pačios kilmės, nes jie buvo senovės lietuviai. (Interneto prieiga https://goo.gl/W4NXPe.)
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II tekstas 
Neringa Lašienė

Iš vadinamosios indoeuropiečių prokalbės išsirito tiek baltai, tiek slavai, tiek germanai. Tačiau bal-
tų – slavų kalbų problematika yra išskirtinė, sako profesorius R. Eckertas. Kas atsirado pirmiau – baltai 
ar slavai? Pasak profesoriaus, yra įvairių teorijų, yra mitų ir legendų. Augustas Šleicheris XIX amžiuje 
sukūrė prokalbių teoriją, kurioje buvo teigiama, kad baltų ir slavų kalbos yra kilusios iš vieno šaltinio. 
Jis surinko panašumų indoeuropiečių kalbose ir jais remdamasis įrodė, kad tų kalbų prokalbė buvusi 
bendra. Tačiau, sako profesorius R. Eckertas, toji prokalbių teorija yra šiek tiek tiesmukiška ir nepa-
kankamai vertina kalbų skirtumus, kurie taip pat yra akivaizdūs. Ir ne tik leksika, bet ir morfologija, 
fonetika – visuose kalbų lygiuose tų skirtumų pilna. 

Yra mokslininkų, kurie mano, kad baltai ir slavai gyveno šalimais, buvo artimi kaimynai, gal net kurį 
laiką buvo gerokai susimaišę. Ir toji artima kaimynystė veikė vienų ir kitų kalbą ir kultūrą. V. N. Toporo-
vas daug tyrinėjo šią problematiką, aiškinosi įvairių vandenvardžių ir vietovardžių, kitokių pavadini-
mų kilmę iki pat Maskvos ir nustatė, kad dauguma jų – baltiški. Baltai buvo toli išplitę į rytus, rusiškai 
vadinami goliadais, lietuviškai – galindais. V. Ivanovas ir V. N. Toporovas vienoje Maskvos konferenci-
joje išsakė savo nuomonę, kad proslavų kalba yra viena iš periferinių vakarinių baltų kalbos atšakų. 
Kilo labai karštų ginčų, prisimena profesorius R. Eckertas. Pasak jo, tai įdomi hipotezė, bet ji nėra vi-
suotinai pripažinta, nes ne visi kalbų tyrinėtojai sutinka su ja. 

Kita vertus, Ivanovas ir Toporovas rekonstravo bendrybių sistemas atskirai baltų ir atskirai slavų kalbo-
se. Iš rekonstruojamos probaltiškosios sistemos galima išvesti proslaviškąją, o iš proslaviškosios išvesti 
probaltiškosios – ne. Tai gana įtikinamai įrodo, kad vis tik slavų kalbos išsirutuliojo iš baltiškosios šakos. 
Jaunoji mokslininkų karta siūlo vėl kitas hipotezes, nes minėtosios rekonstrukcijos yra gana abstrakčios 
ir reikia atsižvegti ir į arealinius ryšius, kontaktus tarp kalbų. (Interneto prieiga https://goo.gl/raLyy9.)

III tekstas
Migelis V. Svensonas (Miguel V.  Svensson)

Svarbiausias XIX a. vidurio autorius yra Augustas Schleicheris (1821–1868), kurio pagrindinis darbas 
yra knyga Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1861–1862 m.  
Joje Schleicheris pirmasis ėmėsi rekonstruoti prokalbės formas, kurias žymėjo ženklu * (taip žymima 
iki šiol). Jis taip pat yra ir kalbų medžio – būdo ryšiams tarp atskirų indoeuropiečių kalbų šakų žymė-
ti – autorius. 

Dar minėtinas ir vėlesniam periodui priskirtinas Johannesas Schmidtas (1843–1901), pasiūlęs kal-
bų santykiams apibrėžti bangų teoriją, kuri buvo alternatyva Schleicherio kalbų medžiui. Iki šiol abu 
būdai išlieka pagrindiniai modeliai ryšiams tarp kalbų aprašyti.

Indoeuropiečių kalbų branduolys (indoiranėnų, graikų, lotynų ir germanų kalbos) buvo praplėstas 
baltų, slavų ir keltų kalbomis, o kiek vėliau čia buvo priskirta ir albanų kalba. Šiuo laikotarpiu į priekį 
pažengė atskirų kalbų sinchroninė ir diachroninė analizė (pvz., Schleicherio darbai apie lietuvių kal-
bą, Kasparo Zeusso – apie keltų kalbas ir kt.). 1875 m. Heinrichas Hübschmannas įrodė, kad armėnų 
kalba yra savarankiška indoeuropiečių kalbų šeimos narė (o ne pakitusi iranėnų tarmė, kaip iki tol 
manyta). (Svensson M., V. Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai: mokymo priemonė. Antras pataisytas ir 
papildytas leidimas. Elektroninis išteklius. Vilnius, 2016, 9.) 
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Lietuvių kalba savo sistema labai artima senajai indų kalbai – sanskritui. Turime nemažai lietuvių 
kalbos ir sanskrito leksikos bendrybių. 

SANSKRITAS
Klasikinė Indijos kalba, priskiriama indoeuropiečių kalbų šeimai. Sanskritas nebuvo šnekamoji kalba – tai 

labiau aukštosios kultūros kalba. Pažodžiui žodis ,,sanskritas“ verčiamas kaip ,,sukurtas“, apibendrintai – kaip 
,,tobulas“. Ji buvo ir yra vartojama kaip liturginė hinduizmo, budizmo kalba.

Šalia pateiktų sanskritizmų pagal pavyzdį parašykite lietuvių kalbos žodžių atitikmenis.

 Užduotis

Skr. ávis – liet. avis 
skr. vṛkas – liet. ...................................................
skr. áksị – liet. .....................................................
skr. duhitar- – liet ..............................................
skr. āśmā (āśman-) – liet. ....................................
skr. dántas – liet.  ................................................
skr. kravis – liet.  ..................................................
skr. nakhás – liet.  ................................................
skr. nāsā – liet.  ....................................................
skr. pád – liet.  .....................................................
skr. tárunas – liet.  ...............................................
skr. babhrús – liet.  ...............................................
skr. agnís – liet.  ...................................................

Sanskrito tekstas, 
iškaltas ant akmens
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Nuotrauka iš www.shutterstock.com
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Specialieji moduliai parengti įgyvendinat Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą ,,Mokinių akademinių gebėjimų 
atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti, platinti, naudoti ne projekto veikloms draudžiama.
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 Užduotys ir klausimai

1. Naudodamiesi elektroniniu Latvių–lietuvių kalbų žodynu (interneto prieiga http://www.zo-
dynas2.lt/latviu-lietuviu/) išverskite populiaraus latvių rašytojo Janio Jaunsudrabinio (Jānis 
Jaunsudrabiņš) trilogijos Aija teksto ištrauką. 

Vēl vēlā vakarā saimnieka nebij mājā. Mēs atkal trīs vien paēdām vakariņas, un es taisījos iet gulēt. 
Aiju saimniece iesauca pie sevis. Tā viņa, kā gāja, tur arī palika.

Mans nodoms bija šovakar ar Aiju krietni izrunāties. Mēs taču tagad klētī būtu pilnīgi vieni. Tāpēc 
bija dusmas, kad, izgājis ārā, ieraudzīju saimnieces istabā uguni. Saimniece droši vien Aiju gribēja 
paturēt pie sevis kaut vai visu nakti, kamēr saimnieks pārradīsies. Viņa negribēja būt atkalsastapšanās 
viena. (Jaunsudrabiņš J. Aija, Rīga: Zvaigzne, 1997, 93.)

2. Kokių latvių ir lietuvių kalbos (baltiškųjų) bendrybių radote tekste?
3. Kokių žodžių reikšmės nesutampa lietuvių ir latvių kalbose?
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