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Baltų mitonimų kilmė:  
vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius ir kt.); 

lie. maselis

Pranešimas skirtas XVI a. pradžios vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinyje Sūduvių knygelė minimos mi-
tologemos Pargrubij (A, B), Pargrubius (B, C) ir jos variantų (Grubrium [A], Gubrium [C], Pergrubrius [d, ε] ir kt. 
[trumpinių reikšmes žr. Kregždys 2009]) bei lietuvių Užgavėnių personažo įvardijimo maselis (lKže) faktografinei 
bei etimologinei analizei aptarti.

naujausias mėginimas įminti visiškai neaiškios kilmės (žr. Balsys 2006: 57–60) mitonimo Pargrubij etimo-
loginę raidą (žr. Blažekas, Běťáková 2014: 345–356), deja, taip pat nėra sėkmingas, mat spėjimo autoriai klaidingai 
interpretuoja sembos tarmei būdingus dialektinius ypatumus: „The root *grub- might come from the Baltic root 
*grāb-…“ Šiai dialektinei zonai būdinga kaita bl. *ā > ū būdinga tik po l ū p i n i ų  ir g o m u r i n i ų  priebalsių (Būga 
III 106; Mažiulis 2004: 17–18), o ne po sonantų (resp. r, l). Be to, šaknies vak. bl. *grāb- rekonstrukcija negalima, 
mat pr. wosigrabis ‘ožekšnis’ e 611 reflektuoja trumpąjį antrojo dūrinio sando šaknies -ă- resp. vak. bl. *grăbas 
‘skroblas’ (Pež IV 265). dėl šių priežasčių, hipotezės autorių pasiūlyta prūsų mitologemos sąsaja su italikų teonimu 
*Grbovius yra negalima.

aptariamą mitonimą siūloma interpretuoti kaip tatpuruṣa tipo dūrinį, suponuojantį vieno pagrindinių baltų 
dievų epitetą.

Rytų aukštaičių panevėžiškių Šeduvos apylinkėse užfiksuotas Užgavėnių šventės dalyvio – persirengėlio 
įvardijimas maselis, priešingai lKže autorių nuomonei, aiškinamas kaip lietuvių kalbos semitizmas, o ne paveldė-
tosios leksikos reprezentantas, t. y. šis žodis siejamas su semitų kilmės pavarde Masel (plg. avd. Sam Massell, Jr. [eJ 
XIII: 667] < vak. jdš. massel / maššel ‘laimė, sėkmė; žvaigždynas’ / ryt. jdš. mazal ‘t. p.’ < v. hebr. mazzāl ‘planeta; 
žvaigždynas; sėkmė; turtas’ [stern 2000: 129; Jastrow II 755]), ilgainiui dėl antonomazijos tapusia personažo var-
du – šventės metu buvo dėvimos ir šios tautos atstovus imituojančios kaukės (pvz., prekeivio [Beresnevičius 2005: 
397]). Iškeliama prielaida, kad avd. lie. Masẽlis (lPž II 171) taip pat galėtų būti ir semitų kilmės.
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