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Autorka książki studiowała filologię irańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a 

następnie spędziła kilka lat w Azji, głównie w Afganistanie (1973-76) specjalizując 

się w socjolingwistyce. Szczególnie interesowały ją kultury ludów zamieszkujących 

region Hindukuszu. Lata 1985-89 spędziła na stypendium w Oxfordzie, gdzie konty

nuowała swe badania. Obecnie dr hab. Jadwiga Pstrusińska pracuje w Zakładzie Ira

nistyki Instytutu Filologii Orientalnej UJ, którego pracownikiem jest również autor 

niniejszej recenzji. 

Celem książki dr hab. J. Pstrusińskiej było, jak pisze we wstępie (s. 11, por. 

także s. 24, passim), dostarczenie argumentów potwierdzających przesłankę „that 

in the formation of Old Celtic cultures, the so-called crystallization of Celticity, a 

crucial role was played by so-called Iranian (in the broadest meaning of this word) 

people, or people representing so-called Iranian culture, mainly the so-called Cim

merians, Scythians, Sarmatians or Sauromatians. The relatives and descendants of 

whom abide at present mainly in the Hindukush region and related areas, including 

Pamir and Nuristan." 

Książka ta, wydana, jak się zdaje, bez recenzji wydawniczych (w każdym razie 

żaden recenzent nie jest w niej wymieniony), składa się z czterech rozdziałów. Tytuł 

pierwszego „Why the Celto-Asiatic Seminar? Celtic versus Indo-Iranian" (s. 15-33) 

nawiązuje do seminarium prowadzonego przez dr hab. J. Pstrusińską na jej macie

rzystym uniwersytecie w Krakowie w ciągu ostatnich pięciu lat. Rozdział ten ma 

charakter wprowadzenia do zagadnień omawianych w dalszych partiach książki. 

Po owym wprowadzeniu następują „Ethno-Historical Considerations" (s. 35-78) 

oraz rozdział zatytułowany „Pre-Islamie Cultures of the Hindukush Region as a So-

* Nieco skrócona wersja powyższej recenzji ma się ukazać w języku angielskim w „Zeitschrift fur celti
sche Philologie" (Bonn).
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urce of Parallel Data for Old Celtic Studies" (s. 79-95). Ostatni i najdłuższy rozdział 

(s. 97-164) nosi tytuł: ,,On Some Ethnic and Geographical Names". Jego podział 
wewnętrzny na poszczególne paragrafy zostanie przedstawiony niżej. 

Bibliografia (s. 167-194) jest imponująca. Zawiera ponad 500 (!) tytułów tek
stów opublikowanych w różnych językach. Zapewne przez przeoczenie nie zostali 

umieszczeni na tej liście dwaj autorzy: E.J.W. Barber (cytowany na s. 64) oraz J. 
Pokorny (s. 145). 

Monografia dr hab. J. Pstrusińskiej należy do nurtu studiów interdyscyplinar

nych. Ten właśnie typ studiów jest, być może, jedynym możliwym kierunkiem ba

dań, który - w pewnych przynajmniej dziedzinach wiedzy- może jeszcze posunąć 
do przodu poznawanie rzeczywistości, trudne do osiągnięcia przy stosowaniu do
tychczasowych, ograniczonych do jednej tylko specjalności, metod. Autorka wyko

rzystała dane takich dyscyplin naukowych jak: ,,first of all archaeology, bistory, lin
guistics and last but not least molecular genetics" (s. 35). Takie podejście może istot

nie rzucić światło na pewne trudne, dotąd nierozwiązane problemy. 

Podejmując studia interdyscyplinarne trzeba jednak zachować jak najdalej idącą 

ostrożność odnośnie do dziedzin, które nie są bezpośrednim przedmiotem badań kon
kretnego specjalisty. Trudno jest bowiem nieraz ocenić wagę danych z innych dys

cyplin naukowych: czy mamy do czynienia z odkryciem rzeczywiście sensacyjnym 
czy też, być może, chodzi niekiedy o sprawy banalne. 

Podobieństwa, wyłaniające się niekiedy przy porównywaniu kultur odległych w 

czasie i przestrzeni mogą nieraz mieć charakter uniwersalny (np. niektóre wątki fa

bularne występujące we wszystkich niemal zakątkach świata na zasadzie uniwersal

nych metafor). Takie paralele niekoniecznie muszą świadczyć o materialnej tożsa
mości poszczególnych elementów kulturowych czy też o nie budzącym wątpliwości 

wpływie jednej kultury na drugą. 

Autorka omawianej tu książki dokonała ogromnego wysiłku zbierając rozległy 

materiał i jestem pełen uznania dla niej za tę pracę wymagającą naprawdę wielkiej 

wytrwałości. Uczciwie przedstawiła bogatą panoramę różnorakich poglądów, nie
jednokrotnie sprzecznych między sobą i nie zawsze potwierdzających jej własne kon

cepcje. Dotarła do różnych, trudnych nieraz do znalezienia poza Wielką Brytanią, 

źródeł. Mam tu np. na myśli takie publikacje jak książka J. Jacobsthala Early Celtic 

Art., opublikowana w Oxfordzie w 1944 r. 

Inną, godną pochwały zaletą książki dr hab. J. Pstrusińskiej jest wykorzystanie 

przez nią najnowszej literatury naukowej, łącznie z artykułami znajdującymi się jeszcze 

w druku, do których miała niekiedy dostęp podczas przygotowywania swej pracy. W 

wielu miejscach cytuje teksty opublikowane w roku bezpośrednio poprzedzającym 
ukazanie się jej monografii. 

Dr hab. Jadwiga Pstrusińska była wyróżniającą się zdolnościami i niezwykłą pra

cowitością studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy uczyłem ją języka per

skiego pod koniec lat 1960. Również w książce, którą tutaj recenzuję, wykazała ogrom

ną wytrwałość i zapał badawczy. Jednakże obawiam się, iż jej entuzjazm dla najnow

szych idei, nie zawsze stanowiących rzeczywisty postęp nauki, doprowadził ją do 
częściowej utraty kontroli nad badanym materiałem. 
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Swą krytykę rozpocznę od mniejszych niedociągnięć, wynikłych zapewne z po
śpiechu. Autorce brakło prawdopo�obnie czasu, by odnaleźć właściwe strony nie
których tekstów opublikowanych pierwotnie po angielsku ( czasem także po nie
miecku czy francusku) i opiera się na polskich przekładach tych dzieł (w przypadku 
książki T. Burrowa The Sanskrit Language, której oryginał ukazał się w Londynie w 
1973 r., powołuje się na przekład rosyjski). Utrudnia to czytelnikom zagranicznym 
nie znającym języka polskiego ( czy rosyjskiego) sprawdzenie odnośników w orygi
nałach. Dotyczy to książek takich autorów jak: A. L. Basham, M. Boyce, T. Burrow, 
N. Davies. T.W. Moody i F.X. Martin (redaktorzy pracy zbiorowej), L. Frederic (ory
ginał po francusku), A. T. Olmstead, H. Wolfram (oryginał po niemiecku).

Zdarzają się niekonsekwencje w pisowni niektórych nazw własnych, wynikają
ce, zapewne, również z pośpiechu. Na s. 108, 118 mamy np. German zamiast Germa

nie, a na s. 43 odwrotnie: Germanie zamiast German (przed przykładem niemieckim: 
Pferd). Na s. 157 w jednym paragrafie znajdujemy dwie różne formy o tym samym 
znaczeniu: Parthian i Parthish. To samo dotyczy terminów: Scyths (s. 116) oraz 
Scythians (passim). Na s. 118 pomyłkowo występuje niemiecki termin ab/aut za
miast an/aut ( chodzi o „nagłos", początkową pozycję w wyrazie, a nie o „apofonię"). 

Jak wiadomo, pochodzenie Celtów jest problemem wyjątkowo skomplikowanym. 
Toteż nie budzi zdziwienia fakt, że na ten temat formułowano bardzo zróżnicowane, 
nieraz wzajemnie się wykluczające, opinie. Dr hab. J. Pstrusińska przedstawia je na 
s. 15 (passim) swej książki. Sama opowiada się (na s. 16) za kompromisowym stano
wiskiem Petera S. Wellsa ( 1998: 814, p. bibliografia omawianej książki), który sądzi,
iż (w streszczeniu J.P.): ,, the words Celt and Celtic can mean many things, but in
archaeology and history they usually refer to the prehistorie Iron Age peoples of
continental Europe and the British Isles".

Dr hab. J. Pstrusińska podziela pogląd tych uczonych, którzy praojczyzny In
doeuropejczyków dopatrują się w Azji Środkowej. W odniesieniu do spraw języ
kowych uważa, że: ,,the Proto-Celtic, moving from Central Asia together with some 
other Proto-Indo-European languages reached the vicinity of central Europe by the 
end of the third millennium or the beginning of the second" (s. 38). Jednakże w 
przeciwieństwie do tradycyjnych poglądów kojarzących Praceltów raczej z zachod
nią i środkową Europą (tzw. kultura halsztacka była prawdopodobnie związana z 
obecnością Celtów) niż z wschodnią, dr hab. J. Pstrusińska jednoznacznie łączy 
początki Celtów ze znacznym, jej zdaniem, udziałem elementów orientalnych, w 
szczególności irańskich. Z tego właśnie powodu zatytułowała swą książkę Old Celtic 

Cultures from the Hindukush Perspective. Zdaniem autorki Irańczycy przybywali 
do Europy z Azji w następujących po sobie falach poczynając od drugiego tysiąc
lecia przed nar. Chr. 

Zapoznawszy się z dokonaną przez dr hab. J. Pstrusińską prezentacją różnych 
opinii na temat pochodzenia Celtów (s. 23) całkowicie zgadzam się z zacytowaną 
tam konkluzją prof. Karla Horsta Schmidta zawartą w jego artykule o łacinie i języku 
praceltyckim (,,The Bulletin of the Board of Celtic Studies", vol. 38, 1991, s. 19): 
,,new discoveries rather seem to show, though this should be stated with all caution, 
that in prehistory Celtic was more closely associated with east IE languages like lndo-
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Iranians and Greek than !talie". Obawiam się jednak, iż właśnie owej ostrożności, o 
którą apeluje prof. K. H. Schmidt, brakuje - niestety - na wielu stronach książki dr 
hab. J. Pstrusińskiej. 

Dowiadujemy się z niej (na razie przytaczam tylko fakty nie podlegające dysku
sji), że na niektóre celtycko-afgańskie (w węższym sensie: nuristańskie) paralele kul
turowe wskazywano już w XIX w. (D.F.L. Roget de Belloguet, H. W. Bellew). W sto 
lat później zostały one potwierdzone przez Karla Jettmara, który poczynając od 1960 
r. prowadził intensywne badania w regionie Hindukuszu.

Na s. 84-93 książki dr hab. J. Pstrusińskiej znajdujemy argumenty mające świad
czyć o związkach łączących starożytnych Celtów z ówczesnymi przodkami współ

czesnych mieszkańców Nuristanu. Chodzi o trudno dostępną część gór Hindukusz w 
Afganistanie, położoną na płn. wschód od Kabulu. Region ten zwany był dawniej 
Kafiristanem, tj. ,,krainą niewiernych". Islam zapanował tu stosunkowo niedawno, 
bo dopiero pod koniec XIX wieku. Nowa nazwa Nuristan to „kraina światła", se. 
wiary. 

Nie wszystkie z tych argumentów są przekonujące. Np. bogowie przedstawiani 
w postaciach zwierząt byli czczeni wśród wielu ludów, m. in. w Egipcie, a nie tylko 
przez Celtów i wschodnich Irańczyków. To samo odnosi się do takich cech ludzkiego 
charakteru jak waleczność (s. 88), która przecież nie wyróżniała bynajmniej tylko 
starożytnych Celtów i przodków Nuristańczyków. Kult „świętych kamieni" był rów
nież zjawiskiem uniwersalnym. Itd. 

Przejdźmy obecnie do bogatego materiału językowego wykorzystanego przez dr 
hab. J. Pstrusińską. Możemy np. czuć się zaskoczeni zestawieniem galijskiego i goc
kiego wyrazu kelikon „wieża" z afgańskim (paszto) kalah „forteca z wieżyczkami 
obserwacyjnymi" (s. 93). I to bynajmniej nie z powodu jakichś zasadniczych obiek

cji wobec możliwości istnienia językowych paralel celtycko-irańskich (sam bym tu 
wymienił np. ciekawe paralele w zakresie fonetyki międzywyrazowej łączące języki 
celtyckie z osetyńskim), lecz ze względu na fakt, że pasztuński wyraz jest zapożycze
niem z arabskiego qatca „twierdza" ( częsty element toponimiczny na Bliskim Wscho
dzie, por. także nazwę stolicy Dagestanu na płn. wschód od Kaukazu: Machacz-kała 

itp.). 
Również pasztuńskiego kheyl (xeyl) ,,plemię" nie należy zestawiać z zachodnio

irańskim sufiksem -garl-gal (s. 133), jako że pasztuński wyraz jest również zapoży
czeniem arabskim ( o pierwotnym znaczeniu: ,,konie"), które dotarło do Pasztunów 
zapewne za pośrednictwem języka perskiego. Zdziwienie może budzić użycie przez 
dr hab. J. Pstrusińską nowoperskiego (!) wyrazu magh „mag" (częściej zresztą wy
mawianego dziś: mogh) dla zestawienia go z celtyckim magi (s. 86), skoro poświad

czona jest staroperska (!) forma tego wyrazu magu- (VI wiek przed nar. Chr.), bar
dziej odpowiednia do celów porównawczych. 

Materiał języków Nuristanu (z grupy indo-irańskiej) nie ma tej wartości porów

nawczej, co materiał języków staroirańskich (awestyjskiego i staroperskiego), ponie
waż znane nam formy nuristańskie są młodsze od staroirańskich o mniej więcej 2500 
lat. Uległy one nieraz znacznej ewolucji, toteż porównywanie ich ze starożytnym 
materiałem celtyckim jest ryzykowne i najprawdopodobniej mało wartościowe. 
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Przedstawione tu zastrzeżenia nabierają jednak innego wymiaru, gdy zapoznamy 

się z niektórymi wypowiedziami ą,utorki recenzowanej książki. Oto np. na s. 102 

czytamy: ,,Studies on macrofamilies (macrophyla) constantly develop. And at pre

sent we should perhaps already rethink such so-called chance similarities like En

glish woman and Old Japan(ese) womina - 'woman'". 

W świetle powyższego cytatu staje się jasnym, że dr hab. J. Pstrusińska odrzuca 

podstawy tradycyjnego językoznawstwa porównawczego, które bazuje na regular

nych i powtarzających się odpowiedniościach fonetycznych istniejących pomiędzy 

spokrewnionymi językami. Czy jesteśmy w stanie wykryć „regularne i powtarzające 

się" odpowiedniości fonetyczne pomiędzy językami angielskim i japońskim? Warto 

przy tym zauważyć, iż staroangielski wyraz, który mógłby tu być punktem wyjścia 

dla poszukiwań ewentualnych paralel, był notowany wif-mann (z takiej formy wy

wodzi się współczesny angielski rzeczownik woman). Forma ta znacznie mniej przy

pomina starojapońskie womina. 

Dr hab. J. Pstrusińska najwyraźniej uległa fascynacji niektórymi prądami współ

czesnego językoznawstwa odpowiadającymi uniwersalnym skłonnościom ludzkim 

do odrzucania wszelkich autorytetów. Obecnie często można zaobserwować tenden

cję do interpretowania jakichkolwiek ograniczeń (także reguł naukowych!) w kate

goriach „zamachu na wolność", która stanowi - i tutaj nie mamy wątpliwości - jedną 
z podstawowych wartości ludzkiego życia. Sytuacja staje się dramatyczna: nauka 

(humanistyka również !), która wyrzeka się precyzji, przestaje być nauką. 

Dr hab. J. Pstrusińska cytuje (na s. 100 swej książki) D. Ringe'a (et al.): ,,What 

we need is a method as rigorous as the traditional one, but without its limitations". 

Czy nie jest to aby postulat typu „kwadratura koła"? 

Dla makrorodzin żadne ścisłe odpowiedniości fonetyczne nie zostały udowod

nione (w przeciwnym wypadku okazałoby się, że mamy do czynienia z rodzinami w 

tradycyjnym rozumieniu tego terminu). Jest to raczej niemożliwe ze względu na okres 

wielu tysięcy lat dzielących nas od rozpadu hipotetycznego języka wyjściowego, z 

którego miałyby się rozwinąć takie języki jak praindoeuropejski, prasemicki, prau

grofiński, prakaukaski ? (i, być może, jeszcze inne prajęzyki). Wszelkie paralele ety

mologiczne (nie chodzi tu, oczywiście, o zapożyczenia i „wyrazy wędrowne" o nie

ustalonym pochodzeniu) obejmujące materiał odrębnych rodzin językowych są moc

no wątpliwe. 

Relatywizm najwyraźniej objął także językoznawstwo. Dr hab. J. Pstrusińska na 

s. 100-101 swej książki cytuje prof. W. R. Schmalstiega: ,,There is no way ofbeing

certain that any two or more phenomena observed in language change are connected

... Therefore I doubt that we can demand truth for any of our reconstructions ... it

seems to me that one should follow the truth as one sees it whatever the unpleasant

consequences might be". Innymi słowy (tak przynajmniej rozumie powyższy cytat

autor niniejszych słów): ,,nic się nie liczy, wszystko jest dozwolone" (por. znaną kon

kluzję G. Feyerabenda: ,,anything goes").

Z przykrością stwierdzam, że dr hab. J. Pstrusińska doprowadziła owe relatywi

styczne przesłanki do absurdu. Przyjmuje w praktyce (s. 139, passim) za udowod

nione idee R. Festera przedstawione w jego książce pod wiele mówiącym tytułem 
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(zwłaszcza jego druga część nakazuje ostrożność) Sprache der Eiszeit. Die ersten 

sechs Worte der Menschheit (Miinchen-Berlin, 1980). Pomysły R. Festera przypomi
nają, do pewnego stopnia, idee N. J. Marra, który twierdził (oczywiście wychodząc z 
całkiem innych przesłanek ideologicznych), że zna ... cztery pierwsze wyrazy ludz
kości: sal, ber,jon, rosz (za czasów Stalina długo nikt nie miał odwagi spytać prof. N. 
J. Marra, jakie było źródło jego wiedzy).

R. Fester dopatruje się wspólnego pochodzenia, opartego na „symbolu KALL",

takich wyrazów jak np. angielskie gal (=girl) ,,dziewczyna", hebrajskie gai/ ,,dziew
czyna", jidisz kalle „stara kobieta", tybetańskie cal 'ba „kobieta", angolańskie n 'go

la „matka" itd. (p. książka J. Pstrusińskiej, s. 139). 
Przyjmując bezkrytycznie tezę R. Festera o „very ancient archetypal KALL-sym

bol connected initially with everything that has a hollow, cavity, recess and so with 
woman, human being, all bom, river, valley etc." (Fester 1980: 19, 125-171, tu w stresz
czeniu J.P. w jej książce na s. 139) autorka omawianej tu monografii wierzy, iż ów 
„archetypiczny symbol" opierał się skutecznie poważniejszym zmianom fonetycznym 
przez całe tysiąclecia, i stara się znaleźć możliwie liczne przykłady potwierdzające 
jakoby pierwotną tożsamość wspólnych rzekomo elementów typu kal, gal itp. konty
nuujących owo pierwotne KALL w najróżniejszych toponimach i nazwach krajów ta
kich jak: Kalisz (s. 130), Galia, Galicja, Ga/way, Angl_ia (s. 131), Gitan (prowincja w 
Iranie, s. 135), Benggl_(s. 136), tureckie appellativum gijl ,jezioro" (s. 137), Bajkał (s. 
138) i z powrotem, na zachód, do islandzkiego lodowca Vatnajokull (s. 138).

Powołując się na R. Festera dr hab. J. Pstrusińska (s. 139) uważa, że pierwotna
sylaba (kall)lgal-lgel-(gol-) zachowała się w takich etnonimach jak Celt (Kelt), MongQ]_ 

czy Lak (naród z grupy płn. wsch. kaukaskiej; tu miała nastąpić metateza: *kal> lak). 

Również w nazwie dynastii Jagiellonów mamy, zdaniem autorki omawianej książki, 
do czynienia z tym samym pradawnym „leksemem" (s. 130-131 ). 

Dr hab. J. Pstrusińska włącza tu, na zasadzie „wariantu" owego „archetypiczne
go" symbolu kall/gal, także greckie hals „sól", w którym, jak wiadomo, nagłosowe 
h- kontynuuje p.i.e. *s- a nie zwartą spółgłoskę welarną, i śmiało oświadcza: ,,the
origin of the application of this lexem clearly goes beyond the Indo-European family
and even beyond Eurasia" (s. 140). Nieco dalej (na tejże stronie) pisze: ,,What was
written in this chapter is the proposed explanation of the ethnonym Gaul which, it
seems, is not so unique and European, when examining from the Hindukush perspec
tive, as one might suspect."

Najbardziej żenujący jest, moim zdaniem, przykład ze s. 131-132. W poszukiwa
niu sylab gel-lgal-/gol- dr hab. J. Pstrusińska cytuje takie rosyjskie nazwy geogra
ficzne jak lfeeińd'fifz (w łacińskiej transliteracji pisze błędnie: Gellespond zamiast 
Gellespont) i Aieerźac·, które są transkrypcjami, przy użyciu cyrylicy, greckiego 
Hellespontu i nazwy własnej Holandii. Jak wiadomo, południowi Rosjanie (podob
nie jak Ukraińcy) literę a <g> wymawiają jak dźwięczny spirant laryngalny i stąd 
często stosują taką właśnie transkrypcję: obce <h> = rosyjskie a <g>. Jest zatem 
rzeczą oczywistą, że cytowane przez dr hab. J. Pstrusińską rosyjskie transkrypcje są 
wtórne i nie mogą być w żadnym wypadku używane do jakichkolwiek porównań „na 
poziomie makrorodzin". 
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Nie chcę tutaj ostro potępiać mej koleżanki. Raczej obwiniam zwolenników rela

tywizmu {p. wyżej) i „komercyjnf' tendencje do mnożenia liczby najprzeróżniej

szych towarów (nie zawsze potrzebnych człowiekowi) dla zwiększania zysku pro
ducentów. Tendencje te przenikają także, niestety, do środowisk uniwersyteckich. 

Również od naukowców oczekuje się coraz obfitszej „produkcji", za którą nieko

niecznie idzie w parze wysoka jakość. 

Pluralizm stał się wartością samą w sobie. Przypominam sobie np. pewien pod

ręcznik języka angielskiego dla cudzoziemców (opublikowany w Anglii), w którym 

infonnacja o istnieniu aż 400 wyznań religijnych w Wielkiej Brytanii była podana w 

kontekście wartościującym ten fakt jednoznacznie pozytywnie. Tu z kolei nasuwa się 

skojarzenie (z racji zabawnej zbieżności liczb) z 400 gatunkami sera, z której to licz

by dumni są Francuzi oferujący konsumentom (własnym i obcym) aż tak bogaty wybór. 

Wydaje się, iż niektórzy uczeni hołdują zasadzie: ,,im więcej prób objaśnienia 

jakiegoś problemu, tym lepiej". Jedna z tych prób (czasem kilka) może faktycznie 

prowadzić do celu, jakim jest (czy przynajmniej powinno być) poznanie prawdy. Co 

do tego nie ma wątpliwości. Jednakże cena osiągnięcia postępu może się nieraz oka

zać wysoka: wielość fałszywych rozwiązań (nie zawsze przecież każde rozwiązanie 

jest prawidłowe) rodzi zamęt. Jeśli mamy np. kilkadziesiąt prób objaśnień jakiegoś 

problemu, to znaczy, że nasz faktyczny stan wiedzy o danym zagadnieniu jest nikły. 

Innym elementem, który pragnąłbym również wytknąć autorce omawianej książ

ki, jest jej nadmierne, moim zdaniem, przywiązanie do terminu „euro-azjatycki", któ

rego wielokrotnie używa jako swoistego znaku rozpoznawczego (hasła) najnowszych 

tendencji w językoznawstwie porównawczym. Weźmy przykład ze s. 107: ,,We can 

convincingly support ... that a Euro-Asiatic dichotomy does not exist" (za J.P. Mallo
ry'm, 1998: 175). Zdaniem autorki i wielu innych badaczy Eurazja stanowi całość 

nie tylko w sensie geograficznym, ale i kulturowym. Trudno temu zaprzeczać. Zasta

nawiam się, dlaczego dr hab. J. Pstrusińska tak gorliwie tępi dychotomię Europa -

Azja, głoszoną kiedyś faktycznie ( choćby np. przez R. Kiplinga i innych Europejczy

ków), lecz obecnie nie tak już mocno eksponowaną, jak w dobie kolonializmu. Być 

może chodzi tu o wykazanie się swoistą „poprawnością polityczną" nastawioną na 

zrekompensowanie dawnej pogardy okazywanej przez wielu Europejczyków „bar

barzyńskim" rzekomo Azjatom. 

Można się dopatrywać wpływów ideologii w krytycznych postawach takich ba

daczy jak np. Victor H. Mair, który (według J.P., s. 40): ,,writes on the previously 

applied methodology that it was applied due to the excesses of imperialism". Zdaję 

sobie sprawę, że do dziś istnieje w Europie i Ameryce problem rasizmu, któremu 

trzeba się przeciwstawiać, ale mam wątpliwości, czy właściwą drogą jest w tej kwe

stii rekompensowanie owych „ekscesów imperializmu" głoszeniem poglądów, iż 

Europa zawdzięcza niemal wszystko Azji (a gdzież postulowana jedność euro-azja

tycka?) i że jesteśmy bardziej „azjatyccy" (także genetycznie), niż to nasi przodko

wie mogli sobie wyobrazić. 

Nie sprzeciwiam się zasadniczo poglądom dr hab. J. Pstrusińskiej na temat stałe

go wpływu Wschodu na Europę (sformułowanie Lux ex Oriente jest przecież bardzo 

stare i od dawna bogato udokumentowane). Ze wstępu G. Dumezila do jego przekła-
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du osetyńskiego eposu (Le livre des Heros. Legendes sur /es Nartes, Paris 1965, s. 
1 O) dowiaduję się, że we Francji istnieją nazwy miejscowości typu Sermaize < Sar

maticum świadczące o obecności irańskich Sarmatów nawet w zachodniej Europie. 
Wiadomo również (hasło: ALANOWIE w Nowej encyklopedii powszechnej PWN, 

tom I), że część Alanów, po rozbiciu ich przez Hunów w połowie IV w. wywędrowa
ła na Półwysep Iberyjski. Jednakże sądzę, iż dr hab. J. Pstrusińska przesadnie traktu
je te wpływy. W swej książce pragnie koniecznie udowodnić, że niemal wszyscy 

Europejczycy są bardziej „irańscy" (zarówno pod względem genetycznym jak i od
nośnie do korzeni kulturowych), niż to sobie wyobrażają (jeśli w ogóle takie idee są 
w Europie rozpowszechnione). 

Zdaniem dr hab. J. Pstrusińskiej znaczna część nazw krajów europejskich po
wstała pod wpływem (indo-)irańskim. Pogląd ten jest rozwijany w szczegółowych 

komentarzach do poszczególnych nazw. Komentarze te składają się na ostatni roz

dział recenzowanej książki i zawierają wiele cennych informacji na temat różnych 
poglądów wypowiadanych przez naukowców dawniejszych i współczesnych. 

Paragrafami owego ostatniego rozdziału są kolejno: ,,Eriu, aire and Arya" (s. 

110-116), ,,Keltoi versus Scolotoi" (s. 116-124), ,,Gaul, Gaili, Galatae" (s. 124-144),
,,Cym1y" (s. 144-149; nazwa ta, odnosząca się do Walijczyków, zdaniem J.P. odpo

wiada nazwie starożytnych Kimmerów, ludu - być może - irańskiego pochodzenia),
,,Desi and Dasa" (s. 149-154), oraz „Parisi" (s. 157-164).

Być może wiele z tych paralel jest prawdziwych, chociaż nie mogę np. uwierzyć, 
że nazwa Paryża (według informacji otrzymanej od prof. K. H. Schmidta wywodzą
ca się od nazwy celtyckiego, gallijskiego plemienia Paris ii) ma być tożsama etymo

logicznie z nazwą własną Persów (ich starożytna kolebka nosiła nazwę własną Par

sa-). Mam też poważne wątpliwości, czy nazwy takich ludów jak „Galla in Sri Lanka 

or Galla (Oromo people) in Ethiopia, AngQla and Senegru in Africa" (s. 138-139, 
podkreślenia moje, A.P.) mogą mieć ze sobą cokolwiek wspólnego z powodu posia
dania „wspólnej" sylaby gal/gol. 

Głównym obiektem mojej krytyki zawartej w niniejszej recenzji jest błędna me
toda, jaką dr hab. J. Pstrusińska stosuje posługując się materiałem językowym. Stara
łem się wykazać, iż w metodzie tej nie widać, jak sądzę, jakichkolwiek wyraźnych 

reguł, którymi się autorka kieruje. Okoliczność ta znacznie zmniejsza wiarygodność 
jej wywodów, które - być może - są, do pewnego przynajmniej stopnia, słuszne. 

Bliskie całkowitej niemal dowolności sugerowanie przez dr hab. J. Pstrusińską 

materialnej tożsamości wielu etnonimów i nazw geograficznych (p. także niżej) re

prezentujących różne rodziny językowe może się przyczynić do nieuzasadnionego 

podważania wiarygodności wielu danych językowych, których prawdziwość została 
udowodniona i jest powszechnie akceptowana. 

Czytając, iż zagadnienie ewentualnej tożsamości takich etnonimów jak Keltoi, 

Galatai i Galii ,, ... can be explained only against a Euro-Asiatic background, chec
king carefully the relevant lexems on the macrofamily level" (s. 108, podkreślenie 

moje, A.P.), obawiam się, na podstawie licznych fragmentów książki dr hab. J. Pstru
sińskiej, iż zamiast słusznie postulowanej przez autorkę ostrożności, czytelnik znaj

dzie tu nieraz, wprost przeciwnie, beztroskie zestawianie wyrazów z różnych rodzin 
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językowych, nie trzymające się żadnych ścisłych reguł komparatystycznych i oparte 
na subiektywnie wyłanianych, przypadkowych i czysto zewnętrznych podobieństwach 
wyrazów. 

Jak bardzo ważnym postulatem metodologicznym językoznawstwa porównaw
czego jest ostrożność, widać choćby z takiego przykładu, jak imię Heleny z wojny 
trojańskiej, którego podobieństwo do etnonimu Hellen „Grek" jest, zdaniem filolo
gów klasycznych, czysto przypadkowe. 

Odrzucenie w praktyce ścisłych zasad rozwoju fonetycznego języków może nie
kiedy prowadzić do wręcz fantastycznych (moim zdaniem) interpretacji. Przytoczę, 
jako przykład, jeszcze jeden fragment z książki dr hab. J. Pstrusińskiej. Na temat 
scytyjskiego plemienia Rumnici pisze ona: ,,We can suspect that the term run ( chodzi 
o pismo runiczne, A.P.) might as well as the term Rome (Persian Rum), perceived
usually as Etruscan, be somehow in relation to this ethnic designation. Let's note also
among Semitic languages e.g. in East Chadic Migamarum- 'child'; Bidiya ram 'son',
rum 'daughter'; Jegu ran 'my son'; Bedanga of Sokoro rumi 'brother "' (s. 45). Tylko
nieznacznie uspokaja mnie następne zdanie: ,,The question requires, however, fur
ther investigation".

W nawiązaniu do długotrwałych wędrówek koczowników Karl Jettmar ( 1998) 
„predicts that linguists would need many years to become accustomed to the new 
situation, and perhaps in this case, ... shock therapy might be sa/utary" (s. 62 książki 
J.P.; zdanie wyróżnione kursywą jest cytatem z K. Jettmara). Być może. Wcale nie 
jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość językoznawstwa. Jednakże, na razie przy
najmniej, wygląda na to, że „terapia szokowa" przydałaby się raczej zwolennikom 
językoznawstwa „wyzwolonego" ze starych „ograniczeń" ( czyli ścisłości, por. wyżej 
cytat z D. Ringe'a et al. na s. 100 książki J.P.). 

I jeszcze jedna sprawa. Dr hab. J. Pstrusińska jest entuzjastką badań genetycz
nych, które faktycznie mogą rzucić światło na niejeden nierozwiązany dotąd pro
blem. Ale na razie metody badań molekularnych są jeszcze dalekie od doskonałości i 
niekiedy nawet drobna niedokładność może zniekształcić wyniki badania. Poza tym 
nie jestem przekonany, czy ilość materiału analizowanego np. w Afganistanie (na

wet jeśli były prowadzone także wśród emigrantów) była dostatecznie reprezenta
tywna dla wysuwania wniosków o szczególnej bliskości genetycznej mieszkańców 
Afganistanu z ... Ormianami (por. badania L. L. Cavalli-Sforzy, na które się powołuje 
J. P. w swej książce na s. 68-69). 

Na marginesie powyższych uwag krytycznych pozwalam sobie, kończąc, na 
wyraźne stwierdzenie, iż nie wszystko, co jest najnowsze musi być koniec,znie naj
lepsze. W szczególności jestem nieufny wobec badań językoznawczych na pozio
mie „makrorodzin", zwłaszcza jeśli mają one prowadzić do takich dowolności, ja
kich przykłady w książce dr hab. J. Pstrusińskiej występują niestety zbyt często. 
Monografia ta faktycznie „constitutes a wealth of reference materiał", jak czytamy 
na jej tylnej okładce, jednakże winna być czytana krytycznie i z dużą ostrożnością. 


