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BBC žurnalistas Will Mawhood nukeliavo į Lietuvą ir ją 
aprašė. Jam nuostabą kėlė du dalykai: lietuvių meilė 
bitėms ir tai, kad lietuvių kalba tokia sena. 

 
 
 
 
 
 

Bitė. (15min.lt 
nuotr.) 
 
 
 
Lietuvių meilė 

bitėms atsispindi pačioje jų kalboje, pavyzdžiui:  
 
- Bičių grupių nevadina kolonijomis, kaip daro 
angliakalbiai, o šeimomis.  
 
- Visi kiti gyviai nugaišta, padvesia, pastimpa. Tik bitės 
miršta kaip žmonės.  
 
- ,,Bičiulis” reiškia geras draugas. Žodžio ,,bičiulis” 
šaknis yra ta pati, kaip žodžio ,,bitė“ – ,,bit-“.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitininkas Gediminas Žilinskas. (sirvinta.net nuotr.) 
 
Bitininkas Gediminas Žilinskas aiškina, kad yra visokių 
– ir piktų ir ramių bičių. Jo prižiūrimos bitės yra ramios. 
Jos kilusios iš Kaukazo ir Italijos. Gediminas gali drąsiai 
jų avilį kilnoti be apsaugos. 

Bitininkas Vytautas užmigdo bites dūmais ir dėvi apsaugą. 
(medauskalnas.lt nuotr.) 

 
 
Bitės bei bičių produktai yra svarbūs lietuvių liaudies 
medicinoje. Pavyzdžiui, bičių nuodai naudojami 
gydyti angių įkandimams. 

Bitė pasiruošusi įgelti ir įleisti nuodus. (delfi.lt nuotr.) 
 
Mawhood stebisi lietuvių kalba. Lietuviai, rusai, anglai, 
ispanai ir kiti senovėje kalbėjo ta pačia indoeuropiečių 
prokalbe. Kalbininkai bando tą indoeuropiečių prokalbę 
atkurti.  

Indoeuropiečių kalbos. (wikipedia žml.) 
 
Čia padeda lietuvių kalba. Mat iš visų indoeuropiečių 
kalbų lietuvių kalba mažiausiai pasikeitė ir yra 
panašiausia į indoeuropiečių prokalbę. 
 
Pasak vieno prancūzų kalbininko: ,,Jei nori išgirsti, kaip 
skambėdavo indoeuropiečių prokalbė, nuvyk į Lietuvą ir 
pasiklausyk, kaip kalba lietuviai.” 
 
Ar tau buvo įdomu skaityti Mawhood įspūdžius apie 
Lietuvą? 
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Žodynėlis 

BBC: didžiausias pasaulio transliuotojas, įsikūręs Jungtinėje Karalystėje. Korporacija turi televiziją, radiją ir interneto 
portalą; British Broadcasting Corporation  

žurnalistas: žiniasklaidos darbuotojas, kuris renka, rengia ir teikia informaciją apie įvykius, problemas, tendencijas, 
žmones; journalist 
 
nuostaba: nusistebėjimas, nustebimas; wonder, amazement 
 
Kaukazas: regionas tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų; Caucasus 
 

Kaukazas (imhoclub.by žml.): 
 
avilys: bičių būstas; hive 
 
liaudis: paprastieji žmonės; folk  
 
angis: nuodinga gyvatė; viper 
 
kalbininkas: mokslininkas, kuris studijuoja 
kalbų struktūrą, istoriją ir pan.; linguist 
 
prokalbė: teoriškai atstatyta giminiškų kalbų pirminė kalba; proto-language 
 


