


A R T Y K U Ł Y I R O Z P R A W Y 

Jerzy R. SUCHOCKI 

„Niebiańskość" czy „boskość"? Rozważania nad etymologią i zakresem 
semantycznym bałtyjskich terminów: staropruskiego „deiwas", 

litewskiego „dievas", łotewskiego „dievs" 

1.1. Gdy w połowie minionego stulecia A. K u h n i F. Max Mül le r zwrócili uwagę na wzajemny 
związek etymologiczny indoeuropejskich pojęć określających niebo z sanskryckim „dyaus", przenosząc 
tę zależność także w sferę mitów1, archaiczność form zachowanych w językach bałtyjskich nabrała dla 
przyszłych badań szczególnego znaczenia. Już u progu swych studiów, w 1855 r. F. M. Müller dostrzegł 
ścisłe powiązanie skr. „Dyaus" z gr. „Zeus" ('Zsuę')2, wywodząc oba wyrazy ze wspólnego pńia-rdzenia 
*„dyu"3. 

Semantyka tej grupy wyrazów okazała się jednak dość skomplikowana. F. M. Müller próbował 
rozwiązać ten problem poszukując pierwotnego znaczenia słów pochodnych od *„dyu" w sanskrycie4. 
Trudności nastręczało w tym wypadku stałe funkcjonowanie rzeczownika pospolitego „dyu", oznaczają-
cego niebo lub dzień. Zachowanie podwójnego, apelatywnego znaczenia w języku współczesnym stano-
wiło dlań dowód, że „dyu" nie odnosiło się pierwotnie do upostaciowanej formy boskiej, jak greckie 
„Zeus", lecz wyrażało fizyczne zjawisko nieba (dla potrzeb naszych badań, w terminologii bałtyjskiej 
odpowiednio: 'dangus', 'dangus', 'debess')6, zjawisko dnia (bałt. 'deinan', 'diena', 'diena') i w trzecim 
planie — boga (bałt. 'deywis', 'dievas', 'dievs'), Z przeprowadzonej analizy Wed (por. np. Rv. VI. 51. 5.6) 
zdołał zatem ustalić jedynie rozpiętość semantyczną słowa, którego desygnat stanowić mogło zarówno 
niebo, jak dzień lub bóg. Nie zniechęciło to jednak badacza przed próbą bliższego określenia istoty staro-

1 A. Kuhn, Über die Bedeutung des Namens Ziu, Zeitschrift für deutsches Alterthum 2 (1842), s. 12-36. Por. też tenże 
Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks, Berlin 1859, s. 17-36} F. M. Müller, Lectures on the science of Language, 
London 1868 passim; tenże, Mytologi och religion eller om den grekiska mytologiens ursprung ich betydelse, Stockholm 1868, 
s. 10-90; Por. też F. M. Müller , Physische Religion, Leipzig 1892, s. 24-60 i tegoż, Lectures on the origin and growth of 
religion, London 1878 passim. 

2 F. M. Müller, Selected essayes on language mythology and religion, t. I-London 1881, s. 492; Dyaus, i. e., the god 
of the bright sky, the original supreme deity of the undivieded Aryans. Por. ibidem, s. 223. 

3 Szczegółową analizę i uzasadnienie zawiera jego praca z 1868 r. Lectures on the science, s. 449 nn. Według O. Gruppe, 
Geschichte der klassischen Mythologie und Religionsgeschichte während des Mittelalters im Abendland und während der 
Neuzeit, Leipzig 1921, s. 189 (jako pierwszy wykazał ten związek A. Kuhn, Über die Bedeutung). 

4 F. M. Müller, Lectures on the science, s. 426: „It is derived from the same root which yields the werb 'dyut', and 
this verb means 'to beam'. A root of this rich and expansive would be applicable to many conceptions: the dawn, the sun, 
the sky, the day, the stars, the eyes, the ocean and the meadow, might all be spoken of as bright, gleaming, smiling, blooming, 
sparkting". 

5 Por. tenże, s. 426: „As 'dyu'in Sanskrit continued to mean 'sky', though as a feminiene only, it was difficult for the 
same word, even as a masculine, to become the germ of any very important mythological formations." Por. też F. 
M. Müller, Physische Religion, s. 129 nn. 

• F. M. Müller, Lectures on the science, s. 429« 
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2 Jerzy Suchocki 

indyjskiego Dyausa, tak rzadko występującego w Wedach i literaturze powedyjskiej w postaci bóstwa, 
tj. uosobionego sacrum. Wychodząc od wyobrażeń Dyausa jako ojca ('pitar'), czytelnych zwłaszcza w jego 
stosunku do Indry, wnioskował Müller, że był on najwyższym bogiem nieba, ojcem bogów7. Biorąc zaś 
pod uwagę, że etymologiczny związek między formami „dyaus" i „div" nosi (jak sądził) pierwotny cha-
rakter, a słowo „div" w sanskrycie wyraża lśnienie, jasność i blask, ustalił drugą z cech osobowych 
Dyausa, tj. jasność-świetlistość8. 

Na podstawie tych elementów dojść miało do rozwoju wyobrażenia Dyausa jako najwyższej, uniwersal-
nej istoty9, wspólnej dla ludów indoaryjskich w okresie poprzedzającym kolejne fale migracji, rozpad 
wspólnoty i separację. Bóg ten objawiał zatem sakralność uraniczną, czy precyzyjniej to wszystko, co 
pozytywnie kojarzy się ze zjawiskami światła, nieba i dnia10. 

Teoria Müllera bardzo szybko znalazła uznanie wśród współczesnych mu religioznawców11, w tym 
także badaczy łotewskich: J. Lau tenbachsa i K. Berzinsa12. Wcześnie jednak pojawiły się również 
zarzuty, dotyczące zwłaszcza daleko idącej interpretacji etymologicznych powiązań między „dyu", 
„div" i skr. „Dyaus". Wyczerpującą krytykę poglądów Müllera i Kuhna przeprowadził O. Gruppe , 
który nie negując bynajmniej istnienia etymologicznych związków między omawianymi pojęciami13, 
sprzeciwił się wnioskowaniu na tej podstawie o istnieniu wśród ludów indoeuropejskich, w domniemanej 
fazie prawspólnoty, prototeistycznych wyobrażeń14. Problem funkcjonowania jednego, wspólnego dla 
wszystkich bóstwa, określanego przy tym wspólną nazwą, był jego zdaniem na podstawie czysto filologicz-
nej analizy nie do rozwiązania15. Zgoła odmienne stanowisko zajął L. von Schröder . W 1904 r. na 
kongresie historyków religii w Bazylei, wystąpił on z odczytem poświęconym istocie najwyższej w wie-
rzeniach kultur aryjskich (Indogermanów)16. Koncentrując swą uwagę na genezie zjawiska religii, dla 
której to dostrzegał trzy determinanty rozwoju, a więc: animizm, kult przyrody i „wiarę w najwyższą 
dobrą istotę"17, ostatni z tych elementów zestawił z jasnym niebem. Oto bowiem, gdy wśród ludzi zro-

' F. M. Müller , Introduction to the science of religion, London 1899, s. 107: „We have in the Veda the invocations 
'Dyaüs pitar', the Greek, the Latin 'Jupiter'; and that means in all the three languages what in meant before these 
three languages were torn asunder — it means Heaven-Father! These two words are not mere words; they are to my mind 
the oldest poem, the oldest prayer of mankind, or ar least of that pure branch of it to which we belong, and I am as firmly 
convinced that this prayer was uttered, that this name was given to the unknown God before Sanskrit was Sanskrit and 
Greek was Greek, as, when I see the Lord's Prayer in the languages of Polynesia and Melanesia, I feel certain that it was 
first uttered in the language of Jerusalem". Por. P. Bradke, Dyaus Asura-Ahura Mazda und die Asuras, Halle 1885, s. 110 n. 

8 F. M, Müller , Lectures on the origin, s. 276: „And it was this activity of shining and illuminating of the world which 
was embodiet in the name of Dyaus". 

' F. M. Mül le r , Lectures on the science, s. 448: „When the word was pronounced, all ist meanings, light, god, sky, 
and day, vibrated together and the bright 'Dyu', the god of light, was lost in the 'Dyu' of the sky. If 'Dyu' meant origina-: 
lly the bright Being, the light, the god of light, and was intended, like 'asura', as a name for the Divine, unlocalized as yet 
in any part of nature, we shall appreciate all the more easily ist applicability to express, in spite of ever-shifting cirumstan-
ces the highest and the universal God". Por. też tegoż. Lectures on the origin, s. 277 i Selected esseys, t. I, s. 216. 

10 F. M. Mül le r , Lectures on the science, s. 454. Por. A. Kuhn , Die Herabkunft des Feuers, s. 3. Przegląd poglądów 
na ten temat zawiera praca O. Gruppe , Geschichte der klassischen Mythologie, s. 187 nn. 

11 Por. A.Pictet , Les origines indo-europeenes ou les Aryas primitifs, t. II,Paris 1859, s. 653; E. B u r n ö u f , La science 
des religions, Paris 1872, 32; M. Breal, Melanges de mythologie et de linguistique, Paris 1877, s. 7, 154; S. L inde , Indo-
germanernas högste gud, Lund 1889, s. 19 nn.; O. Schräder , Sprachvergleichung und Urgeschichte, t, II, Jena 1906, s. 439. 

12 J. Lau tenbachs , Jusminsch , „Deews un welns", Riga 1885, s. 15; K. Berzinś, „Deews" latweeschu mitologija, 
„Austrums" 1900 passim. Por. też J. Kaul ins , Par nozimes mainu müsu valodä, Riga 1893, s. 72, 

18 O. Gruppe , Die griechischen Culte und Mythen in ihren Beziehungen zu den orientalischen Religionen, 1.1, Leipzig 
1887, s. 79 n. 

14 Ibidem, s. 119 n, 
16 Ibidem, s. 121. Przegląd krytyki Mül lera i jej pozytywne znaczenie omawia dokładnie G. Cocch ja ra , Storia 

del folklore in Europa, Torino 1952, s. 319 nn. 
18 L. von Schröder , Über den Glauben an ein höchstes gutes Wesen bei den Ariern (Indogęrmanen), Basel 1905, 89 nn; 

tenże, Über den Glauben an ein höchstes Wesen bei den Ariern, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 
19 (1913) oraz tenże, Arische Religion, t. I, Leipzig 1923, s. 555 nn. 

17 L. von Schröder , Wesen und Ursprung der Religion, ihre Wurzeln und deren Entfaltung, München 1905, s. 20: 
„Der Glaube an ein höchstes Wesen bildet neben Naturverehrung und Seelenkulte eine dritte mächtige Wurzel der Reli-
gion. Der Kern derselben ist unlöslich mit der Moral, der Idee des Guten verbunden". , 
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dzić się miało przekonanie o istnieniu uosobionego sacrum, personifikacji uniwersalnego dobra, postać tę 
„przeniesiono w świetlistą głębię nieba"18. Widzimy zatem, że o ile F. M. Müller zadowolił się stwier-
dzeniem faktu, że między pojęciem „bóg" a sferą doznań wywoływanych przez fenomen światła zachodzi 
ścisły związek, o tyle L. von Schröder posunął się znacznie dalej, dopatrując się w osobie boga nieba 
najwyższej istoty moralnej. Podstawę jego teorii stanowił dokładnie ten sam materiał językowy, którym 
dysponował Müller, a jednak pogłębiona interpretacja skr. „div" i pojęć pochodnych, połączona z analizą 
wyobrażeń wedyjskiego „Dyausa", zwłaszcza w zestawieniu z formą „pitar" (ojciec)19, doprowadziła go 
do tego wniosku. Założenie, że w kulturach patriarchalnych głowa danej grupy (wspólnoty pokrewień-
stwa) dominuje moralnie i rozważania nad etymologią grupy wyrazów o semantycznym zakresie: niebo, 
dzień, światło, bóg, stały się dlań wystarczającą przesłanką do przypisania moralnej supremacji bóstwu 
uranicznemu20. Grono zwolenników tej koncepcji zdecydowanie skrytykował J. Wackernagel , oponując 
przeciw dopatrywaniu się w formie „dyu" znaczeń wychodzących poza „niebo" i „dzień"21. 

Łączący się etymologicznie z „dyaus" rzeczownik pochodzący od czasownika lśnić, błyszczeć, a więc 
„deiuo-" (Ten, który Błyszczy, To co świeci, lśni), nie musiał jego zdaniem z góry oznaczać „bóg", 
lecz mógł wyrażać „niebiańskość"22. W ciekawy sposób z teorią Schrödera starły się poglądy dwu języko-
znawców H. Zimmer manna i G. Wol te r s to r f fa , którzy badając rodzaj łac. rzeczownika „dies", 
doszli niezależnie od siebie, do zbieżnych i zaskakujących ustaleń23. Szczegółowe omówienie problemu 
przekracza potrzeby prowadzonych tu badań, ograniczę się zatem tylko do krótkiego przedstawienia 
wniosków. 

H. Zimmermann wyprowadzał łac. nom. „dies" (dzień) z rdzenia *„dieu-", należącego do czasownika 
*„diu-": rzucać (miotać), promieniować, świecić i strzelać. Pragnąc ustalić pierwotny rodzaj gramatyczny 
rzeczownika, wyodrębnił najbliższe temu czasownikowi znaczenie formy *„dieu-", tj. *„dieu-" w zna-
czeniu fizykalnym — zapłonięcia, rozpalania się słońca o świcie, albo jako rezultat czynności dokonanej — 
jasne, dzienne niebo24. Tezę swoją oparł na dokładnej analizie tekstów wedyjskich. W utworzonej od 
*„dieu-" formie „dyäu-" w pełni przetrwało jeszcze pierwotne znaczenie nieba, w sensie czysto fizycznym 
i jak przekonuje Rigveda takie „dyäu-" było zawsze rodzaju żeńskiego25. Zdaniem Zimmermanna sytuacja 
zmienia się, gdy napotykamy „dyau" oznaczające boga. Postać personifikowana, w odróżnieniu od zja-
wiska fizycznego, będzie już rzeczownikiem rodzaju męskiego26. Otwarte pozostało tym niemniej pytanie 
o przyczyny dokonanej wymiany rodzaju. Sama personifikacja fenomenu nieba nie wymagała podobnych 
przeobrażeń. Materiał źródłowy pokazuje bowiem, że w Wedach znana była także „mätä dyaus", a zatem 
żeńska forma upostaciowanego nieba. Nie ma w zasadzie przeciwskazań, aby nie uznać jej za jeszcze star-
sze bóstwo, choć Zimmermann powstrzymał się od tej konkluzji27. Funkcjonowanie wyobrażeń personi-
fikowanego nieba pod boskimi postaciami dwu rodzajów: męskiego i żeńskiego narzuciło w konsekwen-
cji potrzebę zróżnicowania stosowanych form słownych. Problem ten rozwiązał Zimmermann przyj-
mując, że 'indogermańskie' *'dieu-' w języku Wed jest tylko wtedy męskie, gdy wyraźnie scharaktery-

18 L. von Schröder , Über den Glauben an ein höchstes gutes Wesen, s. 3 nn. 
19 L. von Schröder , Über den Glauben an ein höchstes gutes Wesen, s. 90; tenże, Arische Religion, t. I, s. 299 nn. 
30 Ibidem, s. 568: „Die arischen Völker glaubten und verehrten schon in der Urzeit einen höchsten Gott, der im Him-

mel wohnend, im Himmel sich offenbarend, von Himmel aus wirkend und waltend gedacht war, — einen Himmelsgott, der 
zugleich ihr höchstes gutes Wesen bildete." Podobnie uważał też E. James, The concept of deity, London 1950, s. 30, twier-
dząc, że ludzie zawsze poszukiwali i uznawali takiego boga: „Religion is rooted in an universal heed expressed in terms of 
Providence, of which generalized conception of sacredness the Supreme Being was an integral element". 

21 J. Wackernagel , Indoiranisches, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften 20 (1918), s. 
397-400. 

22 Ibidem, s. 398: „Ebensowenig setzen die mit 'dyäus' etymologisch zusammenhängenden Nomina ein Verbum des 
Glänzens voraus 'deiuó-' 'Gott' ist einfach 'caelestis'". 

23 H. Z immermann , Schwankungen des Nominalgeschlechts im älteren Latein, Jena 1922, s. 74 nn i tenże, Das ur-
sprüngliche Geschlecht von „dies", Giotta 13 (1924), s. 144-160. 

24 H. Z immermann , Das ursprüngliche, s. 80-95. 
26 Ibidem, s, 80: ,,'Dyau-' ist in diesem Sinne im Rigveda stets feminin". 
26 Ibidem, s. 83. Por. odmienne poglądy J. Schmidta i De lbrücka tamże, s. 80. 
27 H. Z immermann , Das ursprüngliche, s. 81 n. 

i» 
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zowane zostaje dopełnieniem „janita" lub „pita"28. Przechodząc następnie do analizy pojęć pochodnych 
od skr. „div-" (świecić, lśnić, błyszczeć) stwierdził dla odmiany, że ustalenie rodzaju gramatycznego 
form posiadających znaczenie przysłówkowe jest niemożliwe, o ile nie odnoszą się one do konkretnych 
zjawisk fizycznych. W tej sytuacji zaś ponownie ujawnia się prymat rodzaju żeńskiego, co dodatkowo 
poświadcza czytelna w tekstach wymienność znaczeń między „div-" i „dyau-"29. Analogicznie też sko-
jarzenie „div-" z nom. „deva-" bóg, a zatem formą (już) personifikowaną, doprowadziło do stałych na 
ogół powiązań z personifikacjami męskimi30. 

Ten skomplikowany być może wywód, w pełni korespondujący z wynikami badań J. Wackernagla 
i C. Wolterstorffa ma istotne znaczenie. Uświadamia bowiem, po pierwsze: podstawowy zakres seman-
tyczny formy *„dieu-", jak wykazują pochodne odeń terminy zapisane w sanskrycie, dotyczył nieba 
i dnia. Po drugie, że niebo personifikowane było jako bóstwo rodzaju męskiego i żeńskiego, co w tym osta-
tnim wypadku stanowi kontynuację pierwotnego pojmowania (odbioru) zjawisk fizycznych. Po trzecie 
zaś, że wedyjski „Dyaus", wzgl. „Dyaus pita" są w konsekwencji postaciami wtórnymi, posiadającym 
samym ograniczone już znaczenie przy próbach filologicznej rekonstrukcji najstarszych desygnatów 
omawianej grupy wyrazów. 

Przedstawione tu wnioski w interesujący sposób dopełnione zostały ustaleniami S. Sturtevant 
Hopkins, która zająwszy się analizą słowa *„deivos", *„deiuos" (*„dieus") oraz formami pochodnymi31, 
stanowczo sprzeciwiła się sprowadzaniu *„dieus" tylko do związku z jasnym niebem. Rzeczownik ten 
oznaczał po prostu niebo32. Urobiony od niego przymiotnik *„diuios" oznaczający w sanskrycie, grece 
i jęz. łacińskim (dodajmy od siebie także w językach bałtyjskich): „of the day", z czym łączy się wyobra-
żenie światła, funkcjonował zaś pierwotnie w znaczeniu „of the sky"33. Zrozumiałe jest, że etymologiczne 
i semantyczne wyniki jej badań wyraźnie kontrastujące z nieodmiennymi próbami zestawienia personifi-
kacji sacrum nieba z jasnym niebem dnia, stworzyły szanse dla poszukiwań dalszych teofanii uranicznych 
„historycznie" ukształtowanego bóstwa. Jeżeli bowiem forma wyjściowa oznaczała po prostu niebo i na-
wiązywała do jego transcendencji w cyklu całodobowym, otrzymujemy wówczas możliwość nowego spoj-
rzenia na potencjalne cechy osobowe mitycznego już boga nieba. Zanegowanie jednostronnej, dziennej 
świetlistości tej postaci, ujawnia jej ambiwalencję, prowadzi do zespolenia w niej cech, które rozpatrywać 
możemy w kategoriach moralnych dobra i zła, jasności i mroku, składających się na jedną osobowość34, 
Z drugiej strony, niezależnie od arbitralności wypowiedzi S. St. Hopkins, warto jak sądzę zasygnali-
zować, że niebo nocne, a zatem ciemne w systemie opozycji binarnej, wcale nie wyklucza zjawiska świetli-
stości i blasku. I nocne niebo lśni bowiem światłem ciał astralnych pogłębiając tajemnicę transcendencji35-
Wydaje się więc, że sprowadzenie w wielu sporach pierwotnego zakresu semantycznego indoeuropejskiej 
formy *„dieu-" do ogólnego pojęcia nieba, nie przesądza bynajmniej o wartości pozostałych dopuszczal-
nych znaczeń związanych z jasnością i bóstwem. 

Pozostając na razie wyłącznie w sferze rozważań filologicznych, odwołałbym się porównawczo do 
semantyki wyrazu „niebo" w innych, pozaindoeuropejskich grupach językowych. I tak sumeryjski ideo- 
gram wyrażający słowo „niebo" (wymawiany jako „ana", „anu") był identyczny z ideogramem przedsta-

" Ibidem, s. 82. 
28 Ibidem, s. 83. 
30 Ibidem, s. 96-97. 
31 S. S. Hopkins , Indo-European *„deiwos" and related Words. Philadelphia. Suppl. to language 12 (1932). Por. 

ocenę jej studium przez W. Brandens te in , Rez. S. S. Hopkins , Indogermanische Forschungen 51 (1933), oraz polemikę 
A. M. Meil le ta , Rez. S. S. Hopkins : Indo-European * Deiwos..., Bulletin de la Société de linguistique de Paris 34 (1933) 
i C. Bucka, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, Chicago 1949, s. 1464. 

32 S. S. Hopkins , Indo-European, s. 75. 
3S Ibidem, s. 80. 
31 Por. G. Widengren , Hochgottglaube im alten Iran, Uppsala 1938, s. 70 nn. i tegoż, Religionens värld, Stockholm 

1953, s. 16-40; H. L iungberg , Ambivalens, „Religion och Bibel", Uppsala 1946, s. 15 nn. oraz M. Eliade, Traité d'hi-
stoire des religions, Paris 1949, s. 20-41; tenże, La naissance du monde. Structure et fonction du mythe cosmogonique, Paris 
1959, s. 12-44; oraz tegoż, Naissances mystiques. Essais sur quelques types d'initiation, Paris 1959, s. 18 nn. 

3S Por. na ten temat M. Eliade, Traité d'histoire, s. 46 nn. 
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wiającym 'bóstwo' (a wymawianym jako „dingir", co w akkadyjskim tłumaczono przez „ellii": jasny, 
błyszczący). Pierwotnie ów znak graficzny był hieroglifem oznaczającym gwiazdę36. 

Związek z „jasnością nocy" jest tu jak sądzę czytelny dość wyraźnie. Hieroglif ten artykułowany w for-
mie „an-a", „an-u" oddawał zarazem transcendencję przestrzenną oznaczając „to co wysokie", „być 
na wysokości", a niezależnie od tego służył do wyrażania pojęć: „deszcz", „jasność" i „blask"37. Widzimy 
zatem, że zakres semantyczny tego samego znaku rozciąga się w przedziale: niebo-światło-wysokość-
-deszcz-boskość, nie przesądzając li tylko o dziennych kategoriach uranicznych ani o desakralizacji pier-
wotnego desygnatu. Turecko-mongolskie „tengri" (por. 'tengeri' Buriatów 'tängere' Tatarów wołżań-
skich, 'tangir' Bełtirów, czy 'tenri' 'tegri' i 'tura' Czuwaszów) znaczy „niebo" i „bóg", ujawniając ponadto 
archaiczny związek z „jasnością"38. 

Rzeczownik „num" syberyjskich Samojedów oznaczał w formie wyjściowej: niebo, jasność, powietrze, 
bóg-boskość i światłość, a także pogodę oraz zjawisko burzy39. Pojęcia „skaj" Mordwinów, „jumo" 
u Czeremisów czy „in/m" lub „inmar" wśród Permian (Syrienów i Wotiaków) mają tę samą zawartość 
treściową40. Wspólne dla narzeczy ałtajskich „buga" albo „boa" odnoszono do nieba, bóstwa, pogody 
i światła41. Chiński znak graficzny — idgogram „t'ien" ( J ć ) podobnie jak „ndo" grupy Miao (znad 
Jangcy i Huang-ho), wyraża ideę nieba, jasności, pogody, dnia i boga42, oraz kierunku w górę5 wyso-
kości43. Semantyka wyrazów: „langi" w dialektach Indonezji44; „leng" ('lang', 'lan', 'ren') dla ludów 
Mikronezji (Karoliny)45; „rangi" polinezyjskich Maorysów46 w pełnej rozciągłości odpowiada znaczeniom 
przypisywanym „t'ien" czy „tengri". Wyprowadzony z rdzenia „nyam-" rzeczownik „nyame" dla ple-
mion Akan z zachodniej Afryki Równikowej oznaczał tyle co: niebo, blask, lśnienie i bóg47. „Mawu" 
w języku gruby Ewe z tego samego rejonu Zatoki Gwinejskiej to: niebo, wysokość, deszcz oraz pojęcie 
boskości48. 

Nie chcąc już mnożyć przykładów odwołałbym się tylko do dialektów północnoamerykańskich, gdzie 
porównawczo napotykamy wśród Eskimosów rzeczowniki „hila" lub „siła" stosowane w wyrażeniu pojęć: 
niebo, pogoda, boskość i moc, a także świetlista przestrzeń49, czemu odpowiadają formy takie jak „sins" 

30 M. Jastrow, Die Religion Babylonies und Assyriens, Berlin-Leipzig, 1971, s. 80-86. Por. M. Eliade, Traité d'hi-
stoire, "s. 66-67. 

37 Ibidem, Por. F. Hommel, Der Gestimdienst der alten Araber und die aitisraelitische Überlieferung, München 
1934, s. 245 nn i 369 nn. " 

38 U. Harva, Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker, Helsinki 1939, s. 141 n. 
39 M. Castrén, Wordische Reisen und Forschungen. Vorlesungen über die finnische Mythologie, St. Petersburg 1853, 

s. 23 nn.; W. Schmidt , Der Ursprung der Gottesidee, t. III, Münster 1926, s. 357; K. F. Karjalainen, Die Religion der 
Iurgs-Völker, t. II, Parvoo-Helsinki 1921, s. 250 n. 

40 U. Harva, Die Religion der Tscheremissen, Porvoo 1926, s. 63 nn.; tenże, Finno-Ugric Mythology, w: The 
Mythology of All Races, t. IV, Boston 1927, s. 44-60. 

41 I. Paulson — A. Hul tkranz , Die Religionen Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis, Stuttgart 1962, s. 
38 nn. 

42 H. Maspero, La Chine antique, Paris 1955, s. 131-146; M. Granet , La religion des Chinois, Paris 1951, s. 57 im.; 
W. Eichhorn , Die Religionen Chinas, Stuttgart 1973, s. 29-38. 

43 Ibidem. Por. też M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. II, Paris 1976, s. 16 nn. i 28 nn. 
44 W. Müns te rberger , Ethnologische Studien an indonesischen Schöpfungsmythen, Haga 1939, s. 16-37; W. S töhr 

und P.. Zoetmulder , Die Religionen Indonesiens, Stuttgart 1965, s. 14-146. 
45 W. Müns te rbe rge r , o. c., s. 19 nn. Por. R. Pet tazzoni , Allwissende höchste Wesen bei primitivsten Völker, 1930, 

s. 60-72, s. 318-320. 
46 H. Nevermann und A. E. Worms, Dis Religionen der Südsee und Australien, Stuttgart 1968, s. 7 nn.; s. 69 nn.; 

s. 77 nn.; s. 168-170 nn.; por. A. P. Brown, The Andaman Islands, Cambridge 1916, s. 50. 
47 E. Dammann, Die Religionen Afrikas, Stuttgart 1963, s. 16, 32 n., 141 n. 
48 Ibidem, s. 21-26 n. oraz s. 146 nn. Por. R. Pet tazzoni , Allwissende höchste Wesen, s. 49 nn. 
49 K. Rasmussen, Intellectual Culture of the Iglutig Eskimos, Kopenhaga 1929, s. 50-62, 71 nn.; Por. R. Pe t tazzoni , 

L'onniscienza di Dio, Torino 1955, s. 328-329. 
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(niebo, dzień, przestrzeń, pogoda) w narzeczu Indian Haida z Wysp Królowej Charlotty80, „sa" — ple-
mion z Kolumbii Brytyjskiej81, czy „skan" w języku Teton-Oglala z Dakoty52. 

Przedstawiony tu w znikomym stopniu materiał świadomie dobrany został z pominięciem kryteriów 
czasu i przestrzeni. Chodziło bowiem jedynie o pokazanie, że semantyczna wartość znaku stosowanego 
na określenie fenomenu nieba, w wielu jakże odmiennych zwyczajach językowych, oscyluje w zaskaku-
jąco zbieżnym przedziale pojęć. Psycholingwistyczna motywacja tego stanu rzeczy rozbiłaby w tym miejscu 
treściową spójność rozważań, zwłaszcza wobec konieczności ustosunkowania się do zasad relatywizmu 
językowego E. Sapira i B. Lee Whor fa oraz teorii uniwersalizmu prezentowanej głównie przez szkołę 
gramatyki generatywnej Noama Chomskyego53 . 

Pozostańmy zatem przy samym stwierdzeniu faktu, że ograniczenie zakresu znaczeniowego formy 
rdzennej li tylko do rzeczownika „niebo", nie przesądza jeszcze o niemożliwości wyrażania w ten sposób 
innych stanów emocjonalno-psychicznych czy opisania zjawisk innej kategorii. Nie powinny więc dziwić 
trudności, jakie napotykali badacze, próbując, jak Wolterstorff, Zimmermann czy P. Kretschmer 5 4 

ustalić z czasem rodzaj gramatyczny proponowanych form wyjściowych. 
Znamienne jest, że wiele nazw oznaczających „niebo" w językach różnych kultur nie ma sprecyzo-

wanych rodzajów, mogąc abstrakcyjnie przyjmować formy dwu płci55. Gdy zestawimy ten językowy 
ewenement ze znanym w religiach zjawiskiem pierwotnej androgynii, wyrażającej w formule coincidentia 
oppositorum ideę boskości, raz jeszcze okaże się, że pogląd S. St. Hopkins: „*„dieus" znaczy po prostu 
'niebo'", nie jest w stanie wykluczyć semantyki sacrum. Takie ustawienie problemu nie deprecjonuje 
bynajmniej wartości analiz etymologicznych. Skłania tylko do szerszych poszukiwań dalekich od autory-
tatywnych ustaleń. 

1.2. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że archaiczność form zachowanych w językach bałtyjskich 
stwarzała szanse krytycznej weryfikacji przynajmniej części wniosków opartych głównie na przekazach 
wedyjskich. St. pr. „deywis-deiwas", lit. „deivas", „dievas" oraz łot. „dievs" z derywatami „dyiwis", 
„dyiwie", „deivaitis", „deive", „deivybe", „deivilas", „deivine" czy „deivyste"56, funkcjonujące w źró-
dłach na oznaczenia boga i bogów, boskości i tego co święte, sprowadzono do wyjściowego rdzenia 
*deiv- (P. Skardżius)57 i zestawiono porównawczo z ruskim „div", st. słow. „divi>" — dziw, cudo58. 

60 H. B. Alexander, North American Mythology, Boston 1916, s. 272; por. Fr. Boas, Tsimahian Mythology, Boston 
1916, s. 445 nn. i 543 nn. Por. też J. Paulson — A. H u l t k r a n z , o. c., s. 347. 

61 H. B. Alexander , o. c„ s. 273 nn; Fr. Boas, o. c., s. 193, 242 n. Por. R. Pet tazzoni , Allwissende höchste Wesen, 
s. 58 im. 

62 J. M. Cooper, The Northon Algoquin Supreme Beings, w: Primitive Man, Boston 1933, s. 42 nn. Por. 
R. Pet tazzoni , L'onniscuenza, s. 360-63 n. 

53 Charakter przemian zachodzących w językoznawstwie strukturalnym od czasu Sapira i Bloomfielda (pór. progra-
mowe prace: Language, New York 1935; Speach as a Personality Trait, AIS 1927; Personality, New York 1934 czy Cultural 
Anthropology and Psychiatry 1932), najwyraźniej zaakcentował w swym studium Harris Zellig, Methods in Structural Lin-
guistics, New York 1951. Dopiero jednak ukazanie się rozprawy N. Chomskyego, Syntactic Structures, London 1957, za-
początkowało dziesięciolecie rozwoju i triumfu transformacyjnej gramatyki generatywnej. Istota przeobrażeń sprowadzała się 
(w wielkim uproszczeniu) do modelowania kompetencji językowej użytkowników języka. O ile epoka Bloomfielda, Sapira 
i Lee Whor fa stawiała sobie za zadanie opis empirii językowej (opis tekstów i dających się w nich wykryć regularności), orien-
tacja Chomskyego głosiła, że należy budować formalny model zjawisk nie dających się obserwować wprost (kompetencji mó-
wiących). Szczegółowe rozwiązania porównawcze, wyjaśniające metodykę badań nad językiem różnych kultur doskonale pre-
zentuje Dell Hymes, Foundations in Sociolinguistics, Philadelphia 1974 oraz M. Langton , Comparative Hokan-Coahuil-
tecan Studies, The Hague 1964. Por. też M. Haas: Boas, Sapir and Bloomfield, Liesse 1966. 

64 P. Kre t schmer , Das doppelte Geschlecht von lat. „dies", Giotta 12 (1923), passim; tenże, Dyaus, Zeus, Diespiter 
und die Abstrakta im, Indogermanischen, Giotta 13 (1924), s. 108 nn. 

56 Por. na ten temat M. Eliade, Traite, s. 46-62; La naissance du monde, s. 15-30. 
86 Wörterbuch der litauschen Schriftsprache. Litauisch-Deutsch, bearb. M. Niede rmann , A. Senn, A. Salys, t. I, 

Heidelberg 1932, s. 121 nn. Pór. J. Endzel ins , Senprüsu valoda, Riga 1943, s. 158. 
" P. Skardżius, Dievas ir Perkünas, Chicago 1958, s. 379. 
" В . Н . Т о п о р о в , Прусский язык. Словарь, t. I., Москва 1975, s. 321-23. Por. J. Endzel ins , о. е., s. 15; 

R. T r ä u t m a n n , Baltisch-Slavisches Wörterbuch, Göttingen 1923, s. 319; A. Walde, Vergleichendes Wörterbuch der in-
dogermanischen Sprachen, hrgb. J. Pokorny, t. I, Berlin 1930, s. 772-773. 
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, A. Walde wywodząc bałtyjską grupę wyrazów od *„dei-" *„deia-" (: dei-, di-, dia-)59 jasno świecić, 
lśnić, błyszczeć, dowodzą:, że rdzeń rozszerzony o ,,-u", a więc *„deieu[o]-", *„dieu-", *„diu-" oscylo-
wał w przedziale semantycznym: świecące, lśniące niebo, niebiańskość, boskość, jasność dnia60. 

J. Pokorny ze swej strony zaproponował, by za formę wyjściową uznać *„deiu-" (por. *'deiv-' 
Skardżiusa), które po przyswojeniu samogłoski „-0-", a zatem w brzmieniu „deiuo-s" (st. pr. 'deiw[a]s', 
lit. 'deivas', 'dievas'-bóg; 'deive'-bogini itd.), w pełni koresponduje ze st. ind. „deva-h", „devi" (bóg, 
bogini); avest. „daeva-" (demon); łac. „deus", „divus", łot. „dievs"61. Równolegle z tym jako rdzeń 
dwugłoskowy (dyftong) wyprowadzał on także formę *„dieus", odpowiadającą st. indyjskiemu „dyauh 
(diyauh)" niebo i dalej, po przekształceniach rzeczownikowi (nom.) „dies"-dzień62. adekwatnemu do 
st. pr. „deinan", lit. „diena", łot. „diena". Poglądy pary Walde — Pokorny zaakceptowane zostały przez 
dwu kluczowych lingwistów łotewskich K. Mi lenbachsa i J. Endzelinsa6 3 , utrzymując swą wartość 
po dziś dzień, jak wykazują studia nad językiem pruskim V. N. Toporova6 4 . Jak więc widzimy, niezależ-
nie od wielu zastrzeżeń części językoznawców etymologia bałtyjskiej grupy wyrazów przemawia raczej 
za rozszerzeniem zakresu semantycznego rekonstruowanych form pierwotnych. Czy jednak sugerowane 
zestawienie: niebo-niebiańskość-boskość-światło-jasność i dzień przesądziło o cechach osobowych mi-
tycznej postaci boga, przekonamy się analizując stopniowo dostępne materiały źródłowe. Wcześniej jed-
nakże, pozostając jeszcze w kręgu badań nad językiem, spróbujmy prześledzić znaczenie słów „deivas", 
„dievas" i „dievs" w folklorze letto-litewskim. 

1.3. We współczesnych językach bałtyjskich zasługuje na szczególną uwagę dość osobliwe zjawisko 
operowania formą „bóg" (lit. 'dievas', łot. 'dievs') w kontekstach, które trudno pogodzić z chrześcijań-
skim pojęciem boga, nie odpowiadających także abstrakcyjnej idei świętości, jaką mentalność kultur 
chłopskich wiąże zazwyczaj z tym słowem. Wspomniany K. Milenbachs na początku XX w. odnotował 
przykładowo w gwarach łotewskich szereg wypowiedzi typu: Sauk noiet dievu vai dieva, które opatrzył 
komentarzem „Die Sonne geht unter am Himmel" (Słońce zachodzi na niebie)65. Przekładał więc słowo 
„dievs" jako niebo. Pastor C. Schlau donosił w swoim czasie, że słyszał był w Mazsalaca (zach. Łotwa) 
powiedzenie: Tad atkal stradaja lidz vakara.ni, kad saule dievdM, oznaczające potrzebę pracy do wieczora, 
póki słońce na niebie (dosł. „póki słońce na bogu" lub „w bogu"). Także w tym przypadku rzeczownik 
„dievs" tożsamy jest z formą „debess", ogólne pojęcie „bóg" równa się zatem „niebo". Wyjaśnijmy od 
razu, że nie są to bynajmniej sytuacje sporadyczne, kuriozalne relikty językowe (choć i wówczas miałyby 
swoją wartość), lecz sformułowania dość często napotykane głównie w starych przypowieściach i pie-
śniach. Do najbardziej rozpowszechnionych należy w tej grupie przekazów powiedzenie Saulite iet dievaw 

(Słoneczko wędruje po niebie), gdzie zastosowana forma „iet" (3 os. 1. p. praes.) oznacza ruch do kogoś, 
lub po czymś, przemieszczanie się w jakimś kierunku. W dosłownym przekładzie, tłumacząc „dievs" 
jako „bóg" otrzymalibyśmy zdanie „Słoneczko w boga (wzgl.) 'na' lub 'po' bogu, wędruje, idzie, zachodzi". 
W tłumaczeniu nie zastosowano przyimka docelowego: „do boga" albo „ku bogu", ponieważ języki 
bałtyjskie operują w takim wypadku przyimkami kierunkowymi łot. „pie", lit. „prie" („pas", „i"). 
Tak rozwinięte powiedzenie: Saulite iet pie dieva (Słoneczko wędruje po niebie, dosł. idzie do boga) 
funkcjonuje zresztą także we współczesnych dialektach bałtyjskich68. Oczywiście, o ile w tej ostatniej 

59 A. Walde o. c.,t. I, s. 772. Por. A. Meil let , Linguistique historique et linguistique générale, 1.1, Paris 1921, s. 167. 
60 A. Walde o. c., s. 772-773. 
81-J4 Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, t. i , Berlin 1948, s. 183-186. 
62 Ibidem, s. 185. 
63 Por. J. Endzel ins , Baltu valodu skonas un formas, Riga 1948, s. 15 i tegoż, Latvijas PSR vietvardi 1-2, t. I, Riga 

•1956,. s. .60 nn. Por. E. Zicans, Numinozie elementi latvieSu Dieva tels, Gels 1945, s. 35. 
e* B. H, T o n o p o b , o. c., t. I, s. 321 nn. 
65 K. Milenbachs , Lettisches — deutsches Wörterbuch I-IV. Red. J. Endzel in , t. I, Riga 1923, s. 485. 
88 C. Schlau, Materialien zur Aufstellung einer altlettischen Zeitrechnung, Magazin der Lettisch — Literarischen Ge-

sellschaft 20, Mitau 1905, s. 73 n. 
67 Ibidem, s. 69. . . . * . 

: ;'••» Por. J, Endzel ins , LatvieSü valôdas gramatika, R ïg ï 1951, s, 149 oraz K. Milenbachs, Lettisches, s. 485. Sytua-
cję tę omawia także L. Adamovics, Sanlatvieäu pasaules sinova, Riga 1938. 
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wypowiedzi można by dopatrywać się chęci oddania w poetyckiej metaforze „wędrówki do boga" — zja-
wiska zachodu słońca, o tyle określenia miejscowe „w", „na", lub „po czymś wędrować" zdają się tu 
wykluczać tożsamość pojęć „dievs" — „bóg". Łotewskiemu saule iet pie dieva w pełni odpowiada sto-
sowane w poezji ugrofińskich Estów powiedzenie Pàiw lat jumalahe, w którym „jumal" znaczy „bóg", 
a całe zdanie „słońce idzie do boga" opisuje fenomen znikania słonecznej tarczy za linią horyzontu69. 
Interpretacja sakralna prezentowanych wypowiedzi także jest więc dopuszczalna, lecz jak się wydaje 
tylko wtedy, gdy dysponujemy rozwiniętą formą przekazu, z zastosowaniem wyżej wymienionych przy-
imków docelowych. 

Na marginesie tych rozważań warto chyba zasygnalizować, że fin. „taivas", est. „taevas", liv. „tevas"/ 
/„tëvas", lapp. „daivas" — „niebo" w językach ugrofińskich, zapożyczone zostały z kręgu bałtyjskiego, 
stanowiąc pochodną form: „deivas", „dievas" i „dievs"70. 

Rejestrujemy tu zatem bardzo ciekawe zjawisko. O ile bowiem na plan pierwszy w językach ugro-
fińskich wysunęło się znaczenie „niebo", ideę boga zaś wyraża odrębny rzeczownik „jumal" (i mu 
pokrewne), o tyle wśród Bałtów prymat osiągnął „bóg", a niebo określają terminy „dangiłs", „debess". 
Doszło więc do interesującego rozdwojenia semantycznej podstawy słów wyprowadzanych z pierwotnego 
rdzenia *„deiv-". Zachowanie tym niemniej dwu różnych, podstawowych znaczeń: w grupie fińskiej 
„niebo", w letto-litewskiej „bóg" dla wywodzonych z tego rdzenia rzeczowników pospolitych, raz jeszcze 
poświadcza istnienie genetycznego związku między obu pojęciami. Tym bardziej, że finnougryjska nazwa 
sklepienia niebieskiego (firmamentu nieba) przejęta została z języka prabałtyjskiego71. Zjawiskiem oczy-
wistym jest, że słów „deivas", „dievas" i „dievs" nie należy rozpatrywać tylko w kontekście wyobrażeń 
jednego boga — boga nieba, podobnie bowiem jak w językach innych kultur ten sam wyraz posłużył do 
opisania ogólnej idei bóstwa w systemach politeistycznych. Porównawczo, dla kręgu indoeuropejsłdego, 
odwołać się możemy do st. ind. form ,,dëvâ-h", „dëvï" (bóg, bogini), avest. „dâeva", łac. „deus", „divus", 
kim. „dia", „dum", umbr. „deueia", wen. „zeivos", st. skand, „tivaz", bret. „doué" czy fryg. „Sicoę"72. 
Specyficzna sytuaq'a bałtyjskiej grupy językowej polega jednak na tym, że rzeczownik pospolity „bóg", 
„bogowie", łot. „dievs, dievini" funkcjonował niezależnie od tego, w pisowni z dużej litery jako imię 
własne przedchrześcijańskiego Boga Nieba — „Dievs'a" i dalej w syńkretycznym wydaniu jako imię 
bóstwa naczelnego — Boga Ojca władającego tak „panteonem" świętych chrześcijańskich, jak i dawnych 
bogów (Gen. pl. „dievinam"). Szczegółowa analiza tych przedstawień będzie treścią wielu dalszych roz-
ważań. W tym miejscu chodziło jedynie o ujawnienie skali problemu związanego z badaniem st. pruskiej 
i letto-litewskiej terminologii pojęcia „bóg". 

Powróćmy zatem ponownie do kręgu osobliwości, uchwytnych w przekazach folkloru. Za punkt 
wyjścia posłuży nam (tym razem) jedna z ludowych pieśni łotewskich, zaczerpnięta z ogromnego zbioru 
daxn K. Baronsa78. 

W zaprezentowanym tekście na uwagę zasługują dwie sprawy. Pierwsza, to sama zasada konstrukcji 
pieśni tego typu, zgodnie z którą w dwu rozpoczynających czterowersową dainę zdaniach mowa jest 

69 K. Milenbachs , о. с. Por. K. Donner , Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Worten, t. I, Hel-
sinki 1937, s. 361; t. II , s. 134. 

70 K. Donner , о. c., 1.1, s.361 nn. Pełny wykaz słów tej grupy zamieszcza J. Kal ima, Itämerensuomalaisten kielten 
balttilasiset lainasanat, Helsinki 1936, s. 163, gdzie podaje zarazem odpowiednie terminy bałtyjskie, śledząc drogi zapożyczeń. 
Por. V. Thomsen , Berörmger mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog, t. I, Kobenhavn 1890, s. 166 nn. 
A. Ahlquis t , Die Kulturwörter der Westfinnischen Sprachen, Helsingfors 1875, s. 244. 

n J. Kal ima о. c., s. 163. Por. M. Haavio, Iski tulta ilman herra, Turku 1961, s. 151 im.; Raudan synty. — Kaleva-
lasouran Vuosikirja 47 (1967) s. 130-141; U. Harva, Ilmarinen, Finnisch-ugrische Forschungen 29 (1946) z. 1-3, s. 35 n. 

n B. H. Топоров о. е., t. I, s. 323. 
n Numeracja dain łotewskich odpowiada najpełniejszej edycji tych tekstów w zbiorze K. Baronsa, Latvju dainas 

I-VI, Riga 1922. 

Nav saulïte Dievä gäjse 
Rasa zäles galinä; 
Nav meitina pieauguse 

Nie poszło słonko do Boga 
Rosa na trawy koniuszku; 
Nie wybujała dzieweczka 

Jau par vécu daudzinâja 8705. Już ją za starą uznano. 
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zawsze o zjawiskach naturalnych, nawiązujących do świata przyrody czy szerzej fizycznych fenomenów 
kosmosu, w dalszej zaś części (w wierszu 3 i 4) następuje odwołanie do adekwatnych sytuacji w życiu 
ludzi74. Sprawa druga, to syntaktyczna budowa zdania Nav saultte Dieva gäjse75, nie poszło słonko do 
Boga (w Boga, ku Bogu), nie pozostawiająca żadnej wątpliwości, że chodzi tu o poetycki opis ruchu słońca 
na niebie i jego zachód wieczorem. 

Do tej samej grupy przekazów należy tekst 4384,6, pozornie niezrozumiały nawet dla wydawcy, który 
ze względu na zastosowaną formę gramatyczną opatrzył wers znakiem zapytania: 

Saulit, Dievu noiedama (?) Słonko, niebo [dosł. Boga] przemierzając, 
Pagaid' mani, ko es sak': Czeka na mnie, co ja powiem: 
Nes marni mdminai Zanieś [Słonko] mej mateczce 
Simtu labu vakann'l 4384,6. [Te] stokrotne dobry wieczór. 

Mamy tu do czynienia z tym samym wyobrażeniem zachodu słońca, oddanym przez formę: Saulit, 
Dievu noiedama. O ile pojawiające się w poprzedniej pieśni (8705) słowa Dievä gäjse, poszło „do Boga", 
lub „w Boga", współczesnemu odbiorcy mogą sprawiać pewne trudności w ich właściwym zrozumieniu, 
o tyle zastosowanie w drugiej z dain czasownika „noieti" — przemierzać coś, przebywać jakąś odległość, 
jakąś przestrzeń narzuca wręcz interpretację słowa „dievs" jako 'niebo'. W wielu powiedzeniach łotew-
skich napotykamy sformułowania „saule, [wzgl. menes-księżyc] debesi noiedama..., odpowiadające sto-
sowanemu po dziś dzień saule noiet visu savu celu — słońce przemierza całą swoją drogę. Przynajmniej 
część z „całej drogi" słońca, tj. droga od świtu do zmierzchu, tożsama jest w tym wypadku z niebem76. 
Gwarowe zastosowanie czasownika „noieti" wyrażającego czynność fizycznego przemieszczania się 
w czasie i przestrzeni najpełniej oddałoby w przekładzie powiedzenie „zostawić za sobą szmat (kawał) 
drogi." Nie powinno więc dziwić zakłopotanie K. Baronsa, który przygotowując ów tekst do wydania 
przystać musiał na osobliwą dla siebie interpretację rzeczownika „dievs" jako miejsca akcji. Co więcej 
rzeczownik ten zapisany był w przekazie, którym dysponował, z dużej litery, a to wyraźnie sugerowało 
już imię własne77. Absurdalne tym niemniej wydawało się przemierzanie przez Słońce Boga, tak jak prze-
bywa się i odkłada za sobą część drogi. Stąd zasygnalizowana wątpliwość, którą przy uwzględnianiu pełnej 
wiarygodności tekstu78, rozwiązuje utożsamienie formy „dievs" z niebem. Analogiczną sytuację napo-
tykamy w wielowariantowej pieśni 33779, rozpoczynającej się od słów: 

Ej, Saultte, driz pie Dieva Idź do Boga śpiesznie Słonko 
Nelidzini meza galus; [Już] nie ścinaj szczytów lasu; 

a więc od poetyckiego wezwania o rychły zachód, z którym w sposób naturalny kojarzyła się pora odpo-

71 Zjawisko to omawia dokładnie L. Berzins, Ievads latviesu tautas dzeja I : Metrika un stilistika, Latvijas universitäte 22 
(1940) s. 22. Por. też H. Biezais, Die Hauptgöttinnen de alten Letten, Uppsala 1955, s. 66. 

75 Fakt, że w darnach najczęściej napotyka się formy czasu przeszłego, podczas gdy powinien być użyty czas teraźniejszy, 
przyszły lub tryb rozkazujący, wywołał ożywioną dyskusję wśród filologów. Por. E. Hauzenberga-S turma, Lett. 'ligava, 
laudava' „(künftige) junge Ehefrau, Verlobte, Braut", w: In Honorem Endzelini, Chicago 1960, s. 52. Przeważnie uzasad-
niono tę sytuację względami metrycznymi (miarę wiersza: por. J. Endzel ins , Lettische Gramatik, Heildelberg-Rigä 1922; 
tenże, Paskaidrojums par izrunu, Riga 1930; E. Fraenkel , Die baltischen Sprachen, Heidelberg 1950) bądź też względami 
magicznymi (L. Berzins, Stila jautäjumi latviesu tautas dzejä (Deminutivs), Riga 1929; tenże,LatvieSu tautas dziesmas, Riga 
1935, oraz tenże Ievads). Szczegółowe studium poświęcił tej problematyce A. Gäters , Das Präteritum in den Lettischen 
Dainas, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 73 (1955) s. 73. Por. też A. Ozols, Par dażam stilistiskas pro-
blemäm un latviesu klasisko tautasdziesmu valodas stilistiskas jautäjumiem, Riga 1955, s. 23 nn. 

76 Na temat nocnych dróg słońca por. ostatnio J. Suchocki, Co słońce robi nocą? Przyczynek do rozważań nad wizją 
świata, na materiale dain łotewskich, Etnografia Polska 31 (1987) z. 1. Por też A. Ballabriga, Le Soleil et le Tartare. L'image 
mythique du monde en Grèce archaïque, Paris 1986, s. 59-146. 

77 W tekstach dain trudno dopatrzeć się konsekwencji w operowaniu małymi lub dużymi literami w pisowni rzeczowni-
ków pospolitych i imion własnych. Sytuacja ta wymaga zawsze dokładnej analizy treści przekazu. 

78 Znane jest miejsce zapisu tekstu i informator: Krustpils-Ozolinś z Apë. W sumie dysponujemy jednak aż 52 warian-
tami odnotowanymi w Vecate, Kasträna, Suntażi, Niktere i Tinużi. 
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czynku po całodziennej pracy. W wariantach sformułowanie drlz pie Diem zastępują zwroty: driz zeme 
(w formie imperat. „zajdź-że wrychle") i riet rietodama (zejdź zachodząc). W sposób ewidentny „droga 
ku bogu" opisuje tu zatem konkretne zjawisko fizyczne. A to dopuszcza już możliwość przekładu: „Idź 
po niebie śpiesznie Słonko", którego zapis słowa „Dievs" z dużej litery nie jest w stanie wykluczyć. 
W języku litewskim dla odmiany w nawiązaniu do wyobrażenia raju i tego co czeka „dobrych chrześcijan" 
po śmierci, mówi się, że ktoś poszedł „dievop" (do nieba), bądź też szczęśliwym jest „dieviep" (tj. w nie-
bie)79. 

Wydaje się zatem, że dysponujemy wystarczającą ilością przesłanek skłaniających do poszukiwań 
nawet we współczesnych dialektach letto-litewskich80 pierwotnego zakresu semantycznego rzeczownika: 
„deivas", „dievas" i „dięvs". 

Kolejnych interesujących danych dotyczących językowej tożsamości pojęć „niebo" — „bóg" dostar-
czają zagadki ludowe zarejestrowane przez zbieraczy folkloru jeszcze u schyłku minionego stulecia i u progu 
XX w. Odwołajmy się do kilku charakterystycznych przykładów odnotowanych w dobrze dokumento-
wanym zbiorze P. Brivzemnieksa81 . I tak na zadanie typu: Spriks pi Diva, springos meza, simtkdjis 
ezera: (iskra u Boga, skoczek w lesie, stonoga w jeziorze) odpowiedź brzmi: gwiazda, zając i rak. Roz-
wiązanie zaś zagadki: Springis me&a, spriks pi Diva, kukulu muiza Daugava (Skoczek w lesie, iskra u Boga, 
krągły bochen w Dźwinie) stanowią odpowiednio: żmija, gwiazda i kamień82. Zwróćmy tu uwagę na realia 
środowiskowe, którymi operują oba teksty. I w jednym i w drugim przypadku będą to: las, rzeka i jezioro 
oraz wyraźnie kontrastujące z ich naturalnością... „miejsce u Boga". Gdy uwzględnimy teraz realizm 
odpowiedzi: zając i żmija w lesie, rak w jeziorze, kamień w rzece, miejscem usytuowania gwiazdy powinno 
być niebo. Za taką interpretacją przemawiać może dodatkowo zapis rzeczownika „bóg" w formie„Divi" 
wyraźnie nawiązującej do skr. „div" jasno świecić, lśnić, błyszczeć, oraz do rdzenia *„diu-", który zda-
niem A. Waldego oscylował w semantycznym przedziale: lśniące niebo-niebiańskość-boskość. Co więcej 
zastosowany w obu zagadkach przyimek „pi" we współczesnym języku łotewskim służy do wyrażania 
obecności gwiazd na niebie83. 

W wierzeniach wielu ludów znane było wyobrażenie nieba jako górnego morza — wody84, motyw 
dość popularny także w kręgu bałtyjskim85. Szczegółowa analiza tych przedstawień omówiona została 
w innym artykule autora, tu dla potrzeb prowadzonych rozważań chciałbym odwołać się jedynie do 
kolejnej zagadki, w której zachowało się być może odległe echo przekonań o akwatycznym charakterze 
sfery nieba. Oto bowiem rozwiązaniem zadania: Augstais Dievs zemo Dievu ludzas (Bóg wysoki — niskiego 
Boga prosi) jest ... żuraw studzienny88. Lustro wody nazywane jest zatem niskim bogiem stanowiącym 
opozycję do boga wysokiego, w obu przypadkach określanym tym samym, pisanym z dużej litery rze-
czownikiem Dievs. W mitologii bałtyjskiej imię to nosił tylko jeden bóg — Bóg Nieba, tożsamy w syn-
kretyzmie z chrześcijańskim Bogiem Ojcem. Powielanie postaci Boga Ojca na przełomie XIX i XX w. 
oraz utożsamienie go z żurawiem-wyciągnikiem bądź studnią, nawet dla mentalności tego kręgu kulturo-
wego wydaje się mało prawdopodobne. Znacznie łatwiej jak sądzę dopatrywać się tu można reliktu archa-
icznych wyobrażeń nieba. Dopuszczalnej identyfikacji pojęć niebo-bóg jeszcze w naszym stuleciu do-

79 M. Gimbutas , Ancient symbolizm in Lithuanian folk art, Philadelphia 1958, s. 46-47; Lietuvnj Kalbos Źodynas, 
1941, t. II, s. 379. 

80 Por. J. Nalys, Liettmu tautosakos skaitymai, 1.1, Tübingen 1948, s. 40-58; J. Endzel ins , Latviesu, s. 578; A. Ozols, 
Paskaidrojosâ vârdnïca folkloras leksikai, Tautas dziesmas, 1.1, Riga 1955, s. 69 п.; E. Brast ins , Latvju tikumu dziesmas, 
Dievturu raksti, Riga 1929, 2 (1929) s. 55 n. 

8 1 Фр. Бривземнекс , Материалы no этнографии латышского племени, Москва 1881. 
82 Ibidem, s. 110 i 53, nr 1554 i 277. 
83 Por. K. Milenbachs , Lettisches — deutsches Wörterbuch, t. III , s. 1019. 
84 Por. A. Wensinc, The Ocean in the literature of the Western: Semites, London 1919, s. 19 un.; В T Preu ss. Re-

ligion und Mythologie der Uitoto, 1.1, Göttingen 1921, s. 166-167; E. S. Curt is , The North American Indian, Massachu-
setts 1907, s. 169-170; K. H. S chlesier, Die Wölfe des Himmels1 (Nanehov meochitoxc). Wolferfahrung der Cheyenne, Köln 
1985, s. 19-69. Por. J. Suchocki, Co słońce, przyp. 51, gdzie dalsza literatura przedmiotu. 

86 J. Suchocki o. c. _ t 88 L. Berzins, „Deews" latweeschu mitologijä, Austrums, Maskawa-Zehsis 1900, s. 33. 
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wodzi ponadto szereg innych wypowiedzi. Ze zbioru Brivzemnieksa dowiadujemy się, że jedna i ta sama 
zagadka: Augst tevs, piata maté, traks dels [v. znuta], akia meita (Wysoki ojciec, szeroka matka, szalony 
syn/lub zięć, i ślepa córka) ma dwie odpowiedzi. Pierwsza to: niebo, ziemia, wiatr i noc; druga zaś: 
bóg, ziemia, wiatr i noc87. Rozwiązanie zagadki pokazuje, że w świadomości ludowej przetrwały oba 
znaczenia słowa „Dievs", współwystępując obok siebie, albo się wymieniając. Zestawienie „wysokiego 
ojca" i „szerokiej matki"; „szalonego syna" oraz „ślepej córki" przy rozwiązaniach brzmiących odpowied-
nio: „Dievs" i ziemia; wiatr i noc, ponownie skłania do uznania za desygnat rzeczownika „Dievs" fizycz-
nie pojmowane niebo. 

W języku litewskim fenomen tęczy (vaivorykste) wśród społeczności wiejskich po dziś dzień okre-
ślany jest odmienną nazwą: „dangórykstis" (dangórykśte, dangarykste) albo „dievo rykste88. Pojęcia 
„dangus" (niebo) i „dievas" (bóg) funkcjonują zatem wymiennie w odniesieniu do tego samego zjawiska. 
Drugi element tej nazwy rzeczownik „ryksta" oznacza obecnie rózgę89, wcześniej jednak stosowany by-
wał także gwarowo do opisania sterczącego ogona koguta, czy „psiego chwostu". Stąd też wzięło się 
ludowe ,,dievo rykste" jako określenie komety90, z uwagi na ciągnący po niebie „ogon ognia". Zakładanie 
w tej sytuacji, że „dievas" w połączeniu z tak rozumianym „rykste" znaczy tyle co „bóg", wydaje się 
chyba zbyt śmiałe. Sformułowanie „ogon boga", zwłaszcza chrześcijańskiego Boga Ojca, którego opisuje 
przecież ten sam rzeczownik stosowany jako imię własne „Dievas", przemawia raczej za niebiańską 
interpretacją tego słowa. Oczywiście nie sposób tu wykluczać wyobrażenia „bożej rózgi" lub „miotły 
boga" (dievo śluota), jak równolegle nazywana bywa tęcza, z czym kojarzy się motyw sprawiedliwości 
boga i jego moralnych prerogatyw suwerena. Faktem pozostaje tym niemniej, że i „psi chwost" czy bar-
wny „ogon na niebie" w pełnym fantazji języku kultur chłopskich nie przekreśla idiomatycznego znaczenia 
„rózgi" lub „miotły" w ręku boga. Abstrahując chwilowo od semantyki badanej grupy wyrazów warto, 
jak sądzę, zasygnalizować, że właśnie w kręgu przedstawień towarzyszących fenomenowi tęczy wyraźnie 
czytelna jest ambiwalencja uraniczno-atmosferycznych zjawisk. Wśród wielu ludów bowiem tęcza zesta-
wiana bywa ze smokiem bądź wężem, który wypija — więzi wody, porywa bydło i ludzi zagarniając ich 
często swym ogonem91. Z drugiej strony zaś wielokrotnie nazywana bywa ona „niebiańskim łukiem" 
lub „łukiem boga" (por. bułg. i słow. „nebesny" lub „bożij lik/lok")92, służąc jako oręż bóstwa w kos-
micznej walce z antytetycznym upostaciowaniem chaosu93, „Łukiem Tęczy" władał wedyjski Indra 
gromiąc Vrtrę czy Vala w kosmogonicznym starciu, akcie kreacji świata 94; posługiwali się nim także tacy 
bogowie nieba jak fiński Ukko, Purgine-pasa Mordwinów, burzliwy Pai zachodniosyberyjskich Ostiaków, 
Jum Czeremisów, czy poza kręgiem euroazjatyckim Km'wum (Khmvum) Pigmejów z Afryki Równi-
kowej95. Tęcza była „łukiem Jahwe" u ludu Izraela96; „łukiem Lezy" wśród plemion Bantu z północnej 

87 3>p. BpHB3eMHeKC, o. c., s. 54, nr 290. Por. Latviesu tautas miklas. Sastad A. Anceline, Rîgâ 1954, s. 107, nr 851. 
Podobne warianty tej zagadki wśród południowych Słowian analizuje L. Sadnik, Südosteuropäische Rätselstudien, 
Wiener slavistisches Jahrbuch, Graz 1953, s. 34 nn. 

88 Lietuvhi kalbos atlasas, t. I, Vilnius 1977, s. 181. 
89 Ibidem. Por. Lietuviij kalbos żodynas, t. I, s. 413. 
90 J. Balys, Lietuviu tautosakos, t. I, s. 40-58; E. Fraenkel , Litauisches etymologisches Wörterbuch, t. I, Heidel-

berg 1962, s. 279 nn.; Lietuvii* Enciklopedija, t. V, Boston 1953, s. 78. 
91 Wyobrażenia tęczy jako smoka: por. M. Granet , La religion, s. 135 i tenże, Dances et legendes de la Chine acienne, 

t. I, Paris 1926, s. 353-356; J. G. Frazer , The Golden Buch, t. II, London 1907, s. 1 i 297; J. Przyłuski , La princesse à 
l'odeur de poisson et la Nâgi dans la traditions de l'Asie Orientale, Paris 1925, s. 265-284; M. Eliade, The Dragon and the 
Shaman. Notes on a South American Mythology, Manchester 1973, s. 210-15; tenże, De Zalmoxis à Gengis-Khan. Etudes 
comparatives sur les religions et le folklore de la Dacie et d'Europe Orientale, Paris 1970, s. 131 nn.; R. Pe t tazzoni , Mite e 
legende I: Africa e Australia, Torino 1947, s. 250 nn. Por. też W. Schmidt , Der Ursprung, t. IV, s. 298 nn. 

92 Por. K. Moszyński , Kultura ludowa Słowian, t. II, 1934, s. 469-72; R. Pet tazzoni , Miti e legende, 1.1, s. 258 nn. 
93 Por. M. Eliade, La naissance, s. 25 nn.; tenże, The Dragon, passim; G. Dumézi l , Heur et malheur du guerrier. 

Aspects mythiques de la fonction guerrière chez les Indo-Europèens, Paris 1969, s. 101-145; K. Moszyński , o. c., s. 472. 
Por. też J. Varenne, Cosmogonies Védiques, Milano 1982, s. 52 n. 

94 G. Dumézil, Heur et malheur, s. 101 iin.jRgvèda t. I, s. 32; t. III, s. 31; t. V, s. 29; t. VII, ś. 18. 
96 W. Schmidt , o. c., t. IV, s. 289 nn.; R. Pet tazzoni , o. c., 1.1, s. 251 nn.; M. Haavio, Raudan synty, s. 170-181; 

I. Paulson — A. Hul tkranz , o. c., s. 26 nn.; U. Harva, Die religiösen Vorstellungen, s. 144 nn. 
96 Genesis IX. 13. 

2* 



12 Jerzy Suchocki 

Rodezji i dorzeczy Zambezi97. Te same wyobrażenia napotykamy zarówno w wierzeniach północno-
amerykańskich Indian językowych grup Algonkini i Atapaska98, jak też u australijskich szczepów z grupy 
Kulin99, gdzie „łuk boga" i „łuk nieba" (czy precyzyjniej „niebiański") sprowadzone zostają do wspólnej 
nazwy z uwagi na ten sam wyraz określający i niebo i boga. 

Czy zatem bałtyjskie „dievo lankas", a więc „łuk,..dievo", kolejna z ludowych nazw tęczy100 i w tym 
wypadku nie pozwala na poszukiwanie podwójnego desygnatu? Spróbujmy pokrótce zreasumować 
wnioski dotyczące pojęć: „dievo rykste", „dievo sluota" i „dievo lankas". Rózga, miotła i łuk mogą stano-
wić atrybuty bóstwa, związane z jego władzą, lecz mogą także, jak pokazują formy „dangórykstis", 
„dangarykste" etc. być atrybutami nieba. Gdy uwzględnimy stary zakres semantyczny słowa „rykste" 
i widzieć będziemy w nim „ogon", naturalnym wydaje się skojarzenie go raczej ze smokiem lub niebem, 
niż z bogiem. W folklorze letto-litewskim znane jest oczywiście wyobrażenie tęczy (a także komety) 
jako węża bądź smoka101. Nigdzie tym niemniej nie napotykamy w odniesieniu do tych zjawisk nazwę 
„slibino rykśte" (ogon, lub rózga smoka), która dokładnie oddawałaby przecież związaną z nimi treść 
mityczną. Zachowała się natomiast dawna forma z zastosowaniem rzeczownika „dievas" i ogólne, zaczer-
pnięte z języka polskiego określenie „smakas"102. Nie przesądzając o interpretacji poczynionych spostrze-
żeń skłonny byłbym jednak, w zestawieniu z przekazami dotyczącymi wędrówki słońca po niebie, zachodu 
słońca i miejsca usytuowania gwiazd, dopatrywać się pierwotnie — szerokiej wartości semantycznej, 
w pozornie już jednobrzmiących pojęciach „dievas" i „dievs" oraz w ich derywatach. 

Na zakończenie tej części rozważań jeszcze jedna dygresja. W Chinach od czasów przedhistorycznej 
dynastii Hia, z całą pewnością zaś od fazy Shang-Yin, a więc najpóźniej 1 poł. II tys. p.n.e. — cesarz 
nosił tytuł „t'ien tseu" oznaczający „Syn Nieba"103. W mitologii staroindyjskiej okresu wedyj-
skiego poczesne miejsce zajmowali „divo napata": „synowie nieba", czy boga nieba Dyausa, uosabiający 
we wczesnym stadium wierzeń planetę Wenus i zespół wyobrażeń towarzyszących zjawiskom świetlnym 
„bliźniaczych gwiazd" Porannej i Wieczornej104. Tej grupie mitycznych przedstawień odpowiadają 
greccy „Dios kouroi" (Aióę xoupoi), których etymologię sprowadzić można do nazwy „dzieci (lub) 
chłopcy — boga (lub) nieba"105. Nie wdając się w dalsze, pozajęzykowe paralele, odwołajmy się w tym 
miejscu do mitologii bałtyjskiej, czy precyzyjniej jej ludowego już wydania, w którym zachowały się. 
analogiczne pojęcia „Dieva deli" i „Dievo suneliai". Pierwsza z nazw odpowiada synom łotewskiego 

97 For. A. M. Dale, The IIa — speaking Peoples of Nortern Rhodesia, t. II, London 1920, s. 197-212; E. Damman, 
Die Religionen Afrikas, s. 171. 

98 Por. J. M. Cooper, The Norhen Algoquin, s. 46 nn.; J. Bierhorst , The Ring in the Praire. A Shawnee Legends, 
New York 1970, s. 54 nn.; R. B. Hassrick, Das Bach der Sioux, Köln 1985, s. 235 nn. Por. tez B. Johnston, Und Manitou 
erschuf die Welt. Mythen und Visionen der Ojibwa, Köln 1984, s. 11 nn. H. Cour lander u. St. D ömpke, Hopi — Stimmen 
eines Volkes, Köln 1986, s. 11 nn.; J. N. Hewit t , Iroquocian Cosmology I, Boston — New York 1903, s. 137 nn. 

99 H. Nevermann - E. A. Worms, Die Religionen der Südsee, s. 144-175, 198-216, 221-276. 
100 Lietuviu kalbos, t. I, s. 182. 
101 Por. J. Balys, Lietuviu tautosakos, s. 40-58; Litauische Volksmärchen, hrsg. H. J. Range, Köln 1981, s. 62-90; 

Sagen des preussischen Samlandes, 2 Aufl., hrsg. R. F. Reusch, Königsberg 1863, s. 55-89; Die Mythen, Sagen und Legen-
den der Zamaiten (Litauer), hrsg. E. Veckenstedt , t. I, Heidelberg 1983, s. 239 n.; t. II, s. 147 n. Por. tez M. Davaino-
-Silvestraicio, Pasakos, sakmes, oracijos, Vilnius 1973, s. 110 nn. oraz A. J. Greimas, o. c,, s. 232-236. 

102 Lietuviu kalbos, t. I, s. 182, Por. E. Veckenstedt , o. c., t. II, s. 147. 
103 H. Maspero, La Chine antique, s. 30 nn.; M. Granet , La religion, s. 42-65; W. Eichorn , Die Regionen, 

s. 21 nn. 
101 J. Gonda, Die Religionen Indiens, 1.1, Stuttgart 1960, s. 91 nn.; tenze, Triads in the Veda, Amsterdam 1976, s. 60 nn.; 

J. Przyluski , o. c., s. 129 nn.; N. Wagner, Dioskuren, Jungmannschaften und Doppelkönigtum, Zeitschrift für deutsche 
Philologie (1960) s. 225 nn. Por. L. R. Farnei l , Greek Hero Cults and Ideas of Immortality, Oxford 1920, s. 175 nn.; J. Va-
renne, Cosmogonies Vediques, s. 16 nn.; V. Vader, The twin gods Asvinau, The Indian historical quarterly (1932); S. Sha-
stry, The Asvins, Quartely Journal of the Mythic Society, London-New York 20 (1929); E. Ghosh, The Twin — gods 
Asvins of the Rig-Veda, The Indian historical quarterly 6 (1930) i M. Schneider , Das Morgenrot in der vedischen Kosmo-
gonie, Symbolon 5 (1966). 

105 Por. R. L. Farne l l o. c., s. 175 n.; C. G. Jung — K. Kerenyi , Einföhrung in das Wesen der Mythologie, Am-
sterdam-Leipzig 1941, s. 11 nn.; M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 1.1, München 1941, s. 112 nn.; S. Ei-
trem, Die gütlichen Zwillinge bei den Griechen, Skrifter utgivne af Videnskabsselskabet i Christiania (1902); L. Sternberg, 
Der antike Zwillingskult im Lichte der Ethnologie, Zeitschrift für Ethnologie 61 (1929). 



.Niebiańskość" czy „boskość"? 13 

Dievsa, druga lit. Dievasa, a zatem ponownie stajemy przed dylematem: li tylko „Synowie Boga", czy 
też „Synowie Nieba" ? Celowo pomijając cały kompleks wyobrażeń związanych z tymi postaciami, wy-
daje się, że na bazie czysto lingwistycznych przesłanek, także w tym przypadku, możemy doszukiwać się 
podwójnego znaczenia słów „dievs-dievas". Folklor łotewski bowiem operuje wymiennie z pojęciem 
„dieva deli", jednoznaczną formą „Debess deli" czyli „Synowie Nieba"106. 

W języku litewskim jednak nie napotykamy już tę oboczność i nazwie „Dievo suneliai" nie towarzyszy 
zastępcze „Dangus suneliai". Litewskie „dievas" w zestawieniu z obu formami łotewskimi z całą pewnością 
więc rozporządza szerszym zakresem semantycznym. Podobnie zatem chińskie „t'ien...", skr. „divo", 
gr. „dios...", bałtyjskie „dievs, dieva, dievo..." (Gen. Sg.) dziś jeszcze nawiązywać mogą do swych 
najstarszych desygnatów. Tak długie utrzymywanie się w tradycji ludowej podwójnych znaczeń badanej 
grupy wyrazów zmusza do zweryfikowania poglądów tych historyków religii, którzy jak F. M. Müller, 
L. von Schröder, czy też krytyczna wobec nich S. St. Hopkins utrzymywali zgodnie, że już u schyłku 
wspólnoty indoeuropejskiej słowo to powszechnie oznaczało boga107. Sprowadzając różnicę stanowisk mię-
dzy S.Hopkins a zwolennikami Schrödera do ustaleń dotyczących etymologii form wyjściowych i naj-
wcześniejszych znaczeń wyprowadzanego rdzenia, zauważyć możemy, że wspólnym mianownikiem 
ich badań było właśnie zdecydowane datowanie zjawiska personifikacji. Tymczasem, już z faktu, że ugro-
fińskie określenie nieba: „taivas", „tevas", „daivas" przyjęte zostało z kręgu bałtyjskiego, mamy prawo 
wnioskować o dłuższym czasie trwania pierwotnych znaczeń niż okres poprzedzający indoeuropejskie 
migracje108 i przebiegający w „obrębie tzw. wspólnoty" rozwój mitycznej postaci uranicznego boga. 
Przemawiają za tym, jak sądzę, nawet przedstawione tu wątpliwości dotyczące semantyki tych pojęć 
w folklorze. 

„Heavenliness" or „divinity"? Reflexions upon ethymology and semantic range of baltic 
terms: deivas (old Prussian), dievas (Lithuanian) and dievs (Latvian) 

In the middle of the 19th century F. Max Miiller and A. K u h n payed their attention to the reci-
proke ethymologic connection between the Indo-European nations defining heaven with the Sanskritic 
words dyaus, transferring this correlation also in the sphere of myths. Already in 1855 Miiller remarked 
a close connection of the Sanskritic Dyaus with the Greek Zeus, derving goth words from a common 
root *dyu. Searching for primary meaning of the *dyn derivatives he carried out a wide analysis of 
Wedic texts and fixed the semantic range of word, whose designate could have been heaven —'day or 
god. From the fact of sporadic appearance of god called Dyaus in Rigweda hymns he concluden, that 
already at the decline of the hypothetic Indo-European community this god was the highest one of fair 
lighty heaven. Father of Gods. 

The theory was developed by L. von Schroder , who attributed the moral prerogatives of a good 
just judge to the person defined this way. Abstracting from the penetrating critic of those conceptions 
carried out by O. G r u p p e and J. Wackernagel (and other authors) and from a very critical opinion 
expressed by S. St. Hopkins, all those researchers agreed, that about the turn of the 3ar and 2nd mille-
nium b. Ch. in the period of the wave-like dispersion of European people, the complex of derivatives 
from *dyu became semantically limited to images of god. 

That's why an analysis of the Baltic terms deivas, dievas and dievs, maintained in the folkloric tran-
smissions, gained particular importance. It proved namely that irrespectively the autonomous notions 

106 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches, t. I, s. 854: J. Endzel ins , Senprüsu, s. 156; E. Fraenkel , Li-
tauisches etymologisches, t. I, s. 88-89. Por. H. Biezais, Baltische Religion, w: Biezais und Ström: Germanische und Balti-
sche Religion, Stuttgart 1975, s. 346 nn. 

107 Por. S. S. Hopkins, Indo-European, s. 10: „The facts above quoted show that it was already established in the 
meaning 'god' at the close of the Indo-European period", por. też s. 77. 

108 Por. J. Kal ima, Itämerensuimalsisten kielten, s. 163; U. Haarva, Ilmarinen, i tenże Suomalasten muinaisusko, 
Porvoo 1948. Por. też L. Adamovics, Dizä debesu seta latviesu mitologijä, Acta Universitatis Latviensis, Riga 1940, s. 381 
oraz A. Sennas, Zu litauisch „dievas" 'Gott' und finnisch „taivas" 'Himmel', Die Sprache (1949) s. 8 nn. 



14 Jerzy Suchocki 

defining heaven (dangus, debess) and day (deinan, diena), which function in the Letto-Lithuanian lan-
guages, also the noun dievs, dievas doesn't restrict itself exclusively to the designate „god" but still 
at the end of the 19th century (!) has a semantic value of the word „heaven". As well Latvian folk songs 
as riddles or names of natural phenomena like comet or rainbow used in Baltic dialects, carry conviction. 
A precise dating of the personification process of a supreme god common for all the Indo-European cul-
tures seems thus to be very problematic. The above doubts are fully justified by the fact, that the terms 
taivas, tevas and daivas defining heaven in the Finno-Ugric languages were loaned from the Baltic circle, 
while the idea of god is expressed by the Finno-Ugrians by a particular noun jumal (and the ones relative 
to it). 
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