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Pr iekšvārds

Izdevums Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora apspriests Lietu-
viešu valodas institūta Valodas vēstures un dialektoloģijas nodaļā un 
institūta Padomē, kā arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas insti-
tūta Zinātniskās padomes sēdē. Šī izdevuma darba grupa sirsnīgi 
pateicas visiem, kuri darba tapšanas gaitā un apspriešanā ir izteikuši 
vērtīgus priekšlikumus: Dr. habil. Aļģirdam Sabaļauskam, Dr. habil. 
Vītautam Ambrazam, Dr. habil. Ojāram Bušam un citiem.

Sevišķi pateicamies mūsu jaunajiem kolēģiem – Veronikai Ada-
monītei, Paulam Balodim, Daivai Kardelītei-Grinevičienei un Ilonai 
Akmentiņai par precīzajiem tulkojumiem no latviešu valodas lietu-
viski un no lietuviešu valodas latviski, kā arī kolēģēm Aldonai Ma-
tulaitītei un Zuzanai Šiušaitei par tekstu tulkošanu angļu valodā un 
to rediģēšanu. 

Paldies Atlanta māksliniekam Alfonsam Žvilim un kompaktdiska 
programmētājam un dizaineram Laurīnam Liberim. Sirsnīgi pateica-
mies Lietuviešu valodas institūta izdevniecības vadītājai Audronei Bie-
levičienei, maketētājam Sauļum Juozapaitim.

Par finansiālo atbalstu un sapratni paldies Lietuvas Zinātnes pa-
domei, uz kuras atbalstu ceram arī turpmāk.

1 Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas / Atlas of the Baltic Languages. Prospect. Ed. A. Stafecka, D. Mikulėnienė, Rīga–Vilnius, 2009, 180 p. 
ISBN 978-9984-742-49-6.

2 Zigmas Zinkevičius. [Rec.:] Baltu valodu atlants  ̶ Baltų kalbų atlasas  ̶ Atlas of the Baltic Languages. Rīga: Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lie-
tuvių kalbos institutas, 2009, 180 p.  ̶ Gimtoji kalba 1, 2010, 25; Jožica Škofic. [Rec.:] Anna Stafecka & Danguolė Mikulėnienė, ed. Baltu valodu atlants  ̶ Baltų kalbų 
atlasas  ̶ Atlas of the Baltic Languages. Riga / Vilnius, 2009. 184 p.  ̶ Dialectologia et geolinguistica 19, 2011, 119–121; Dorota Kristina Rembiševska. Par Baltu valodu 
atlantu.  ̶ Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 2011, 65. (1./2.), 100–102; Dorota Rembiszewska. [Rec.:] Baltu valodu atlants. Prospekts (Baltų kalbų atlasas. 
Atlas of the Baltic Languages), Riga–Vilnius, 2009, ss. 183.  ̶ Acta Baltico–Slavica 34, 2010, 301–304; [Inform.] Baltu valodu atlants.  ̶ Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, 2010, 64. (3./4.), 139.

Izdevums Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the 
Baltic Languages1 ir guvis atzinīgu starptautisku vērtējumu2. Tāpēc 
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un Lietuviešu valodas 
institūta zinātnieki, vadīdamies pēc tiem pašiem zinātniskajiem un 
metodiskajiem darba principiem, savu projektu turpina.

Šoreiz zinātnes sabiedrībai tiek piedāvāta Leksikas pirmā daļa – 
Flora, kura lasītājus plašāk iepazīstina ar šo baltu valodām raksturīgo 
leksikas grupu. Šajā kompaktdiskā tai veltīts plašs ievadraksts, 16 
leksikas ģeolingvistiskās kartes un to komentāri, kā arī 15 mazās jeb 
atsevišķās kartes, kurās atkarībā no pieejamā izlokšņu materiāla viena 
vai otra auga nosaukumi detalizētāk parādīti tikai Latvijas vai Lietuvas 
teritorijā. Lasītāji tāpat tiek iepazīstināti ar abu valstu zinātnieku veik-
to ģeolingvistisko leksikas pētījumu vēsturi 19. gs. II pusē un 20. 
gadsimtā. 

Tā kā Baltu valodu atlanta Prospekts lasītājiem vairs nav viegli 
pieejams, kompaktdiskā atkārtoti publicētas vairākas kartes ar to ko-
mentāriem un citi teksti, bez kuriem šā diska informācija būtu ne-
pilnīga vai grūtāk saprotama. Dažus no šiem tekstiem autori vai šā 
izdevuma sastādītāji vēl ir papildinājuši vai rediģējuši.
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Latviešu un lietuviešu  valodas leksikas 
ģeolingvistiskie pētījumi 
Dangole Mikulēniene, Anna Stafecka

Līdz šim gan latviešu, gan lietuviešu valodniecības vēsturē ir do-
minējis atsevišķu pētnieku savāktā izlokšņu materiāla deskriptīvais 
apraksts. Autoru izvirzītie atšķirīgie mērķi un dažādās analīzes me-
todes bieži apgrūtina datu sintēzi, neļauj saskatīt spilgtāku kopainu. 

Turpretī attiecīgi sastatīti fakti palīdz labāk izprast baltu valodniecības 
attīstību, novērtēt to plašākā Eiropas kontekstā (sal. Dini 2000). Šādos 
gadījumos uzskatāmi iezīmējas ģeolingvistisko pētījumu paralēles Lat-
vijā un Lietuvā, skat. 1. tabulu1.

LAIKPOSMS LATVIJA LIETUVA

19. gs. beigas 1892. g. – E. Volters un citi Programma tautas gara 
mantu krājējiem (Jelgava)

1886. g. – Э. Вольтеръ. Программа для указанiя особенностей говоровъ 
Литвы и Жмуди (Санкт-Петербургъ)

1886.–1905. g. – Dienas Lapas 
pielikumi Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem

1890.–1898. g. – K. Jauņus izlokšņu apraksti kalendārā Памятная книжка 
Ковенской губернии 

20. gs. pirmā puse 1923. g. – P. Šmits. Programma tautas tradīciju 
krājējiem 

1924. g. – K. Būga. Klausimų lapas (Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3), publicēts kā 
laikraksta Lietuva pielikums 1924. g. 23.–25. jūlijā

1940. g. – V. Rūķe. Programma izlokšņu aprakstiem 1940. (1941.?) g. – A. Salys. Apklausas 1

20. gs. otrā puse2 1954. g. – Latviešu valodas dialektu atlanta materiālu 
vākšanas programma 

1951. g. –Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa (autori J. Balčikonis, 
B. Larinas, J. Senkus; otrais laid. – 1956. g.)

1963.–1992. g. – Palīgs apvidu vārdu vācējiem 
(16 anketas, skat. tekstā) 

1967.–1976. g. – Apvidvārdu aptaujas (7 anketas, 
skat. tekstā)

no 1976. g. – Atlas linguarum Europae (36 izloksnes) no 1976. g. – Atlas linguarum Europae (42 punkti) 

1999. g. – Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika 
(102 kartes, vad. B. Laumane)

1977. g. – Lietuvių kalbos atlasas 1. Leksika (120 kartes, atb. red. K. Morkūnas)

 1983. g. – Kalbos faktų rinkimo programa (leksikai veltītas 5 anketas)

1995. g. – Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa

21. gs. 2009 g. – Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas / Atlas of the Baltic languages. A Prospect. Sastādītājas un ievada 
autores / Sudarytojos ir įvado autorės / Editing and introduction by: A. Stafecka, D. Mikulėnienė, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu 
valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas

1. tabula. Dialektālās leksikas ģeolingvistiskie pētījumi Latvijā un Lietuvā

1 Par pirmo mēģinājumu sniegt latviešu un lietuviešu dialektoloģijas sintētisku ainu laikam jāuzskata XI Starptautiskajā baltistu kongresā „Baltu valodu pagātne, tagadne 
un nākotne” (Rīga, 27.09.2010.–30.09.2010.) Dangoles Mikulēnienes un Annas Stafeckas nolasītais referāts „Baltu valodu atlants”: latviešu un lietuviešu paralēles” 
(Mikulēniene, Stafecka 2010: 118sk.). Atsevišķi publicēta šā referāta pirmā daļa par latviešu un lietuviešu izlokšņu pētniecības aizsākumiem (Mikulėnienė, Stafecka 
2011: 123–133). 

2 Jāpiezīmē, ka sešdesmitajos gados Latvijā un Lietuvā izdoti nozīmīgi dialektoloģijas darbi – Martas Rudzītes Latviešu dialektoloģija (1964) un Zigma Zinkeviča Lietuvių 
dialektologija (ar 75 kartēm, 1966), kas lika pamatus turpmākajām dialektoloģijas studijām abās valstīs.

Lietuviešu un latviešu leksikas ģeolingvistiskie pētījumi saistāmi 
ar pirmajām aptaujām. Šo pētījumu aizsākumi – 19. gs. otrā puse, 
kad Krievijas impērijas ziemeļrietumu daļā, tagadējā Lietuvas un Lat-

vijas teritorijā, tiek uzsākta plaša mēroga folkloras, etnogrāfijas un 
valodas datu vākšana. Šajā nolūkā tika izveidotas pirmās materiālu 
vākšanas programmas.
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Pirmās aptaujas un leksikas jautājumi. 
eduarda Voltera programmas
 
Pirmās lietuviešu un latviešu tautas kultūras un valodas mantoju-

ma vākšanas programmas saistāmas ar Sanktpēterburgas universitātes 
privātdocenta Eduarda Voltera vārdu. Tiesa, tās ir ļoti atšķirīgas: pir-
mā (Программа 1886) ir veltīta tikai lietuviešu valodas izlokšņu fak-
tu vākšanai, turpretī otrā (Programma 1892) aptver visu latviešu tau-
tas etnogrāfisko un garīgo mantojumu (plašāk skat. Mikulėnienė, 
Stafecka 2011: 123skk.). 

PROGRAMMU VISPāRīGāS IEZīMES. Pēc E. Voltera inicia-
tīvas izveidotā programma (1886) uzskatāma par pirmo lietuviešu 
izlokšņu pētīšanas aptauju. Tā ir neliela formāta, plāna (12 lpp.) grā-
matiņa, kurā atrodami vairāk nekā 50 dažādiem valodas līmeņiem 
veltīti jautājumi (Mikulėnienė, Stafecka 2011: 124). Voltera vadībā 
sagatavota arī otrā Programma tautas gara mantu krājējiem (Jelgava, 
1892), kuru sastādījuši daži latviešu studenti3, bet izdevusi Jelgavas 
Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa. Šī programma ir ievērojami 
plašāka (80 lpp.) par pirmo: tajā ir apmēram 950 jautājumu, kas ie-
dalīti nodaļās. Tieši vai netieši ar valodu saistītie jautājumi atrodami 
visās šīs programmas nodaļās. 

Lietuviešu valodai veltītajā programmā nav izsmeļošas ievaddaļas. 
Tikai pirmajos teikumos ir norādīts, ka Imperatoriskā krievu ģeogrā-
fu biedrība lūdz uz norādīto adresi sūtīt atbildes un piezīmes par 
minētajiem jautājumiem4. Grāmatiņas beigās pie atbildēm tiek lūgts 
obligāti pievienot pēc iespējas precīzāk pierakstītus izlokšņu tekstus 
(dziesmas, pasakas vai teikas), kā arī tautas izteicienus par konkrētās 
vietas valodu, izloksni un iesaukām. Lai izlokšņu teksts tiktu pierakstīts 
precīzi, piedāvāts izmantot grāmatiņas beigās ievietotos divus alfabē-
tus: krievu-lietuviešu un latīņu-lietuviešu5. Slāviskā alfabēta izman-
tošanai lietuviešu valodas tekstos kā paraugs tiek minēts Jona Juškas 
dziesmu krājums (Литовскія Народныя Пѣсни, 1867). Lai gan lie-
tuviešu teksti drīkstēja būt pierakstīti krievu burtiem, vārda uzsvaru 
lūgts norādīt ar akūtu un gravi, bet patskaņu garumu tiek piedāvāts 
atzīmēt ar svītriņu virs burta (Программа 1886: 12). 

Latviešu programmas plašajā ievadā tāpat norādīts, ka folkloras 
materiāls jāpieraksta tā, kā to sniedz informanti, neko nedrīkst labot 
vai papildināt. Folkloras materiāls un visas atbildes, piemēram, atbil-
des uz astotajā nodaļā („Dievu un māņu ticiba”) uzdotajiem jautāju-
miem jāpieraksta informanta izrunā, ievērojot Jelgavas Latviešu bied-
rības Rakstniecības nodaļas padomus izlokšņu materiāla vācējiem6. 
Apvidvārdus lūgts paskaidrot7. 

Latviešu programmas ievadā nosaukti visi tās avoti (Programma 
1892: 9). Tie ir: 1) Maskavas universitātes Dabas zinātņu, antropolo-
ģijas un etnogrāfijas draugu biedrības izdotā Программа для собиранiя 
этнографическихъ сведенiй (1887), 2) Imperatoriskās krievu ģeogrā-
fu biedrības Etnogrāfijas nodaļas izdotā Программа для собиранiя 
народныхъ юридическихъ обычаевъ (1887)8, 3) Latviešu draugu bied-
rības publicētā aptauja (Bīlenšteins, Auniņš, Volters 1888), 4) Volte-
ra savāktais materiāls par latviešu mitoloģiju (Programma 1892: 9)9. 

Pēdējos divus avotus varētu uzskatīt par pirmajām, tiesa, ļoti ne-
liela apjoma programmām. Latviešu draugu biedrības anketu veido 
80 etnogrāfijai un mitoloģijai veltīti jautājumi (uz valodu attiecināms 
tikai viens: „Kā vēl citādi sauc varavīksni?”), savukārt laikraksta Die-
nas Lapa 1892. g. pielikumos „Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem” 
publicēto Voltera (Volters 1892) programmu par Līgo svētkiem veido 
151 jautājums, no kuriem daži saistīti arī ar valodu: par Līgo ēdienu 
nosaukumiem (VI, 70), jāņuzāļu nosaukumiem (IV, 5, 34; X, 27), 
vietvārdiem ar Jānis un refrēnu Līgo! (X, 65).

1892. gadā izdotās latviešu programmas ievada beigās ir poētisks 
novēlējums: „Uzņem tad, mūsu lolojum, pirmo reiz savu ceļu, ie-
manto pie līdzšinējiem tautas gara mantu draugiem un cienītājiem 
jaunus klāt; palīdzi jaunās paaudzes sirdīs iedēstīt mīlestību uz sen-
ču mantojumu, jo, viņu pazīdami, mēs visdrīzāki atzīsim, kas mēs 
bijām, kas mēs esam, kas mums ir un kas mums vēl jāiegūst” (Prog-
ramma 1892: 10). Taču pēc ievada pēdējā teikuma – „Trūkstošie 
numuri bija apstākļu dēļ jāizlaiž” – var spriest, ka cenzūra dažus 
jautājumus tomēr izsvītrojusi. To var redzēt arī pēc iztrūkstošas jau-
tājumu numerācijas (piemēram, pēc 102. jautājuma ir 104. jautājums, 
pēc 108. – 110. u. tml.). 

PROGRAMMU UZBūVE. Vairums lietuviešu izloksnēm veltītās 
programmas jautājumu numurēti pēc kārtas (1–41), turpmākie apzī-
mēti ar burtiem (A–L). Jautājumi sīkāk pēc valodas līmeņiem vai kā 
citādi netiek sadalīti, tomēr ikvienam jautājumam seko attiecīgi pa-
skaidrojumi, kuru mērķis - palīdzēt materiāla vācējiem orientēties 
lietuviešu izlokšņu dažādībā. Pēc lietuviešu izlokšņu vākšanas prog-
rammas var secināt, ka sastādītāji bija labi iepazinušies ar pašām iz-
loksnēm, ar tai laikā jau publicētajiem izlokšņu aprakstiem. Skaidri 
redzams, ka izmantotas Augusta Šleihera (Schleicher 1856), Jona 
Juškas (1861), Fridriha Kuršaiša (Kurschat 1876) gramatikas.

Programmas sākumā ir fonētikas jautājumi un samērā izsmeļoši 
to komentāri. Pirmie jautājumi (1.–18.) veltīti patskaņiem un to iz-
lokšņu variantiem (piemēram, pirmais jautājums: „1) Kā tiek izrunāts 
uzsvērtais a? Austrumaukštaišu izloksnēs, anīkščiešu un citās tas tiek 
izrunāts kā o. Kad tas nav uzsvērts, tad tiek saglabāts a. Piem., króš-

3 Kā atzīst Pēteris Šmits (Šmits 1923), lielākais nopelns ir šīs programmas plašā ievada autoram, jurisprudences studentam, vēlāk advokātam Jānim Ansberģim. Ievada 
nobeigumā pieminēti visi, kas palīdzējuši programmas izveidošanā: vispirms izteikta pateicība docentam Volteram, Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas 
darbiniekiem – Kalācim, Stoķetam, Berģim, Kalniņam, Brēdenfeldam. 

4 „Императорское Русское Географическое Общество, желая собрать подробныя свѣдѣнія о литовскомъ языкѣ и племени, покорнѣйше проситъ любителей 
и знатоковъ литовскаго языка и народности сообщать указанія и замѣтки по прилагаемымъ вопросамъ. Общество съ благодарностью приметъ всѣ такія 
замѣтки, которыя могутъ быть высылаемы въ С.-Петербургъ, въ Императорское Русское Географическое Общество, у Чернышева моста, въ домѣ 6-й гимназіи” 
(Программа 1886: 1).

5 „Русско-литовская азбука” (Программа 1886: 11), „Латинско-литовская азбука” (Программа 1886: 12).
6 Šie padomi ar nosaukumu „Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas lūgums tautas garamantu krājējiem” publicēti žurnālā Austrums (1890, 2, 907–909 sleja).
7 Pirmajā latviešu programmas nodaļā arī ir ievietota piezīme, ka pierakstot vārdus, ir jāvērš uzmanība uz izloksnes īpatnībām, uz lauztām, grūstām un stieptām skaņām 

un citiem valodas sīkumiem (Programma 1892: 12).
8 Pēc Aizputes un Grobiņas miertiesnešu sapulces priekšsēdētāja pasūtījuma šī programma tika iztulkota latviešu valodā (Programma tautas juridisku ierašu krāšanai) un 

izdota Liepājā 1892. g.
9 Iespējams, ar to domāta aptauja par Jāņu dienas svinēšanu (skat. Volters 1892).



B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A
6

tas, instr. kraštù; gołas, instr. gałù; otvaras”10 (Программа 1886: 1), 
divi jautājumi (19.–20.) veltīti līdzskaņiem, dzūkošanas parādību ana-
līzei, vēl divdesmit jautājumu (21.–41.) – dažādu morfoloģisko formu 
aprakstam, piemēram, 34. jautājums veltīts darbības vārda vēlējuma 
izteiksmei: „34) Kā beidzas vēlējuma izteiksmes (optatīva) pirmā per-
sona: but’au, but’eu, but’o, buč’au, buč’a vai buče?” [Программа 1886: 
8])11. Pārējie 11 jautājumi veltīti leksikai. 

Latviešu programmas sagatavotāji gandrīz tūkstoti jautājumu sa-
dalījuši desmit tematiskās nodaļās. Tie ir jautājumi, kas saistīti ar: 
1) ģeogrāfiju un vēsturi (I, 1.–33.), 2) antropoloģiju (II, 1.–23.), 
3) ēkām un to daļām (III, 1.–35.), 4) apģērbu (IV, 1.–21.), 5) uzturu – 
ēdieniem un dzērieniem (V, 1.–33.), 6) cilvēka dzīvesveidu un nodar-
bošanos (VI, 1.–67.), 7) ģimeni un paražām (VII, 1.–275.), 8) ticību 
(VIII, 1.–783.), 9) latviešu valodu un rakstniecību (IX, 1.–61.), 10) pa-
ražu tiesībām (X, 1.–132.). 

Latviešu programmā nereti doti vairāki iespējamo atbilžu varian-
ti, piemēram, uz trešās nodaļas 7. jautājumu – „Ar kādu materiālu 
apjumj jumtus?” – iespējamas atbildes: „piem., ar salmiem, lubām, 
dakstiņiem, skaidām utt.” (Programma 1892: 15). Dažreiz iespējamā 
atbilde ir ietverta jau pašā jautājumā – piemēram, 12. jautājums: „Kā 
ziņotāja apgabalā nosauc katru ēku (dzīvojamo, piem., par ērbeģi, 
istabu, kalnu utt.)” (Programma 1892: 15).

LEKSIKAS UN AR LEKSIKU SAISTīTI JAUTāJUMI. Leksikas 
jautājumus un atbildes Volters saista ar lietuviešu tautas etnogrāfiju 
(„для этнографiи литовскаго племени”) (Программа 1886: 9), tā-
dēļ tos numurē atsevišķi, ar burtiem (A–L). Šos jautājumus var ap-
vienot vairākās leksiski semantiskajās grupās. Daži no tiem ir kopīgi 
gan lietuviešu izlokšņu vākšanas programmai, gan latviešu program-
mai, tāpēc tie būtu jāaplūko plašāk. Izdalāmas trīs leksiski semantis-
kās jautājumu grupas.

Vispirms tie ir pašu pētāmo tautību – lietuviešu (un žemaišu), kā 
arī latviešu un viņu kaimiņtautu (baltkrievu, krievu, kuršu) nosauku-
mi (jautājumi A–C, skat. Программа 1886: 9). Komentāros tiek no-
rādīts, ka dažās vietās lietuvietis (Lëtuwis) sevi tā nesauc, bet gan dēvē 
par žemaiti (Жемайтисъ), ka baltkrievs (baltarusis) vēl tiek saukts arī 
par gudu (Гудасъ), krievs (великоруссъ) – par burlaku, liet. burl(i)okas 
(бурлóкас), maskāli, liet. maskolius (масколіус), staroveru, liet. sta-
rovieras (староверас). Šie jautājumi radniecīgi latviešu programmas 
pirmās nodaļas „Jautājumi no ģeogrāfijas un vēstures” jautājumiem: 
kā latvieši sauc sevi, savu zemi, kaimiņus, kā kaimiņtautas sauc lat-
viešus, piemēram, tiek norādīts, ka Vitebskas guberņā latviešus sauc 
par igauņiem (около Риги живутъ чухонцы).Tiek jautāts arī par tau-
tām, kas dzīvo starp latviešiem – krieviņiem12 pie Bauskas, Iršu ko-
lonistiem Liepkalna draudzē13, igauņiem Laicenē, Mazsalacā (Prog-
ramma 1892: 12). Pēc programmas sastādītāju domām, atbildes uz 

dažiem jautājumiem varētu paskaidrot atsevišķu vārdu semantiku, pie-
mēram, vai nosaukums krievi tiek lietots, lai apzīmētu krievu tautību, 
vai arī dienestu armijā (viņš aizgāja krievos) (Programma 1892: 11). 

Pēc būtības sakrīt arī lietuviešu izlokšņu pētīšanas programmas 
jautājumi par apdzīvotās vietas (kaimas, kiemas ‘ciems’, ulyčia ‘iela’) 
vārdiem (D) un mājokļa, viensētas nosaukumiem (E). Vienīgi latvie-
šu programmā tiek lūgts šos nosaukumus aprakstīt daudz sīkāk. Vā-
cēji tiek mudināti pierakstīt teikas par vārdu, uzvārdu, māju, muižu, 
pagastu, draudžu nosaukumu izcelsmi, paskaidrot, vai ir saikne starp 
viensētu nosaukumiem un uzvārdiem, vai mājvārdi tiek lietoti 
vienskaitlī vai daudzskaitlī u. tml. Šajā nodaļā iesaka pievienot biežāk 
lietojamo vārdu, viensētu nosaukumu sarakstu, mudina vākt mikro-
toponīmus (purvu, grāvju, pļavu u.c. nosaukumus). 

Te būtu minami arī daži latviešu programmas trešās nodaļas „Par 
ēkām un to piederumiem” jautājumi par latviešu dzīves veidu (vai 
viņi dzīvojot viensētās vai ciemos). Jautājumi par dzīvojamās ēkas 
daļām, par dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nosaukumiem 
u. tml. saistāmi ar lietuviešu izloksnēm veltītās programmas jautāju-
mu (E): „Kā lietuviešu valodā sauc māju un zemnieka saimniecību? 
Kādi ir mājas daļu nosaukumi? Vai vecas celtniecības mājai nav cits 
nosaukums kā no jauna uzceltai?“14 (Программа 1886: 9). 

Lietuviešu izlokšņu programmā ir jautājumi par varavīksnes, ēnas, 
zalkša un čūskas, stārķa un dzērves nosaukumiem. Tātad uz mitolo-
ģiju var attiecināt sešus jautājumus (F-H, L). Latviešu programmā par 
tautas tradīcijām un mitoloģiju tiek jautāts gandrīz visās nodaļās, bet 
atsevišķi šai tematikai veltīta ļoti plaša astotā nodaļa „Dievu un māņu 
ticība”, kuru veido pat 783 jautājumi. 

Starp latviešu programmas ievadjautājumiem ir arī jautājums par 
varavīksnes nosaukumiem: „Vai kādā apgabalā varavīksni citādi nesauc 
un kā īpaši?” (Programma 1892: 35). Tiek doti iespējamie atbilžu 
varianti: laimes josta, garvērdze, dzelverdze, gardadze, dardadzis, gar-
vēle, garvelce, Dieva josta, Dieva kopis [visticamāk kopls (kuopls) 
‘loks’ – AS], driksna un darva15. Lietuviešu izlokšņu vākšanas prog-
rammā ir minēti tikai daži varavīksnes nosaukumi – orãrykštė, drīgsn‘ä, 
cmokas [būtu jābūt smokas – DM] (смакъ) (Программа 1886: 9). 

Zalkša un čūskas nosaukumi minēti vairāki, tie ir aprakstīti sīkāk: 
„Prūsijā zalkti sauc angis, Suvalku guberņā - анге (anġė); Mēmeles (tag. 
Klaipēdas) draudzē indīgas čūskas nosaukums ir kirmens (червь). Viļņas 
guberņā tam atbilst giwate. Turklāt pasakās lieto vārdu žaltis, želektis, 
žalktis = змѣй.”16 (Программа 1886: 9). Latviešu programmā jautājums 
par zalkti (VIII, 552.) saistīts ar mājlopiem: „Vai un kāda nozīme zaltim 
priekš lopiem (zaltis – kūts gars?)” (Programma 1892: 58).

Kopumā latviešu programmā daudz jautājumu veltīts dažādām 
mitoloģiskām būtnēm (mājas, meža un ūdens gariem, velniem, pū-
ķiem, raganām, vilkačiem, to sakariem ar cilvēku u. tml.). Te ievietots 
arī ļoti sīks svētku un svinamo dienu kalendārs (VIII, 474.–783.): gan 

10 „1) Какъ произносится а ударяемое? Въ говорахъ восточнолитовскихъ, оникштскомъ и другихъ оно переходитъ въ о. Когда на немъ нѣтъ ударенія, то остается 
а. Напр. króštas (край), тв. падежъ kraštù; gołas (конецъ), тв. пад. gałù; otvaras (хлѣбной ужъ)”.

11 „34) Какъ оканчивается первое лицо желательнаго наклоненія (оптатива): but’au, but’eu, but’o, bučau, buč’a или buče?”
12 Tā tika saukti votu (var. vodu) tautas piederīgie, kas 16. gs. kā kara gūstekņi tika nometināti Bauskas apkārtnē. 
13 18. gs. dibinātā vācu zemkopju kolonija Iršu novadā ar mērķi izveidot paraugsaimniecības. 1. pasaules kara laikā kolonistus izsūtīja uz Iekškrieviju (1918. gadā viņi 

atgriezās). 1939. gadā vācieši repatriējās, pagastā palika tikai dažas vācu ģimenes.
14 „Какъ называется по литовски домъ и крестьянскій дворъ? Какія названія существуютъ для отдѣльныхъ частей этого дома? Домъ старинной постройки не 

имѣетъ ли другаго названія, нежели новомодный домъ?” 
15 Šie vārdi (izņemot darva) 20. gs. fiksēti latviešu augšzemnieku dialektā, galvenokārt Latgalē un atspoguļoti Latviešu valodas dialektu atlanta Leksikas daļā 84. kartē 

(skat. komentāru LVDA 192–195). 
16 „Въ Пруссіи ужъ называется angis, въ Сувалкск. губ. анге (anġė); въ Мемельскомъ приходѣ названіе ядовитой змѣи: kirmens (червь). Въ Виленской губерніи 

соотвѣтствуетъ ему giwate. Кромѣ того, въ сказкахъ употребляется слово žaltis, želektis, žalktis = змѣй.”
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latviešu senie svētki (Līgo, Meteņi, Veļu laiks u. c.), gan Baznīcas 
svētki (Zvaigznes diena, Jaunavas Marijas dzimšanas diena, Pelnu 
diena, Lielā Piektdiena u. c.) (Programma 1892: 54–67). 

Šajā latviešu programmas daļā ir daži interesanti jautājumi par 
valodu: piemēram, kuri vietu nosaukumi un vārdi atsauc atmiņā senos 
latviešu dievus un citas mitoloģiskās būtnes (175); kā radusies valoda 
(198), kas iemācīja cilvēkiem runāt (200); kādā valodā pirmie cilvē-
ki runāja savā starpā, ar Dievu un dzīvniekiem (201). 

Latviešu programmas izstrādātāji vairāk iedziļinājušies tautas pa-
saules skatījumā un uztverē, tāpēc tajā ir salīdzinoši maz jautājumu 
par dabu, piemēram, reljefu, gadalaikiem, dažādām dabas parādībām, 
augiem un dzīvniekiem. Lietuviešu izlokšņu programmā ir tikai pa 
vienam jautājumam par zemes reljefa (ielejas) nosaukumiem (I) un 
mājlopu (tostarp vērša, buļļa, teļa) nosaukumiem (K), sīkāk skat. 
Программа 1886: 9–10. 

Latviešu izlokšņu pētīšanas vēsturē nozīmīga ir latviešu program-
mas devītā nodaļa („Valoda un rakstniecība”). Vācēji tiek aicināti 
iesūtīt vārdus latviešu valodas vārdnīcai, ieteikts izveidot vārdu sa-
rakstus par radniecīgam tēmām – dabas parādībām, augiem, dzīvnie-
kiem, dzīvojamām un citām telpām, saimniecības darbarīkiem, ap-
ģērbu u.c.17 Ieteicams vākt frazeoloģismus, tēlainus izteicienus, salī-
dzinājumus, norādīt, kad tos lieto (piemēram, ēdot, spēlējot kārtis 
u. tml.), pierakstīt aizguvumus no krievu un vācu valodas. Ieteicams 
pierakstīt kristāmvārdus, māju un vietu nosaukumus, īpašu uzmanību 
pievērst vārdiem un konstrukcijām, kas parādās tautasdziesmās, bet 
kas nav dzirdamas sarunvalodā. Jāvāc arī sinonīmi, pie katra vārda 
dodot teikumu, kas parāda tā nozīmi. Lūgts pievērst uzmanību tautas 
etimoloģijām, tabu vārdiem: kuru dzīvo vai mītisko būtņu (velna, 
vilka, čūskas u. tml.) vārdus izvairās lietot, ar ko tos aizstāj. 

Daži programmas jautājumi ir ar vēlmi noskaidrot, vai, piemēram, 
ilgi tiek saglabāta izloksne, ja runātājs pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi 
apvidū, kur runā citā izloksnē (IX, 18.), kāds ir latviešu skatījums uz 
cittautiešu runāto latviešu valodu (IX, 18.)18 u. tml. (Programma 1892: 
69). Tādējādi ir skaidrs, ka, lai gan programma netika īpaši izstrādā-
ta, lai vāktu valodas faktus, atbildēs uz etnogrāfijas jautājumiem, bez 
šaubām, bija jābūt ietvertām arī izlokšņu leksikas (bieži vien arī fo-
nētikas un morfoloģijas) bagātībām. 

PROGRAMMU NOZīME. Kā jau minēts iepriekš, abas program-
mas bija paredzētas dažādiem mērķiem: valodas programma – lietu-
viešu izlokšņu faktu vākšanai, latviešu – galvenokārt etnogrāfijas un 
mitoloģijas materiālu vākšanai. 

Latviešu programmu ir pārstrādājis un vēlreiz publicējis Pēteris 
Šmits (Šmits 1923). Ievadā viņš uzsver, ka vecā, E. Voltera vadībā 
izstrādātā programma jau ir novecojusi, kļuvusi par bibliogrāfisku 
retumu, turklāt kā tāda, kas nav izturējusi laika pārbaudījumus, tā ir 
jāpārstrādā. 

Gandrīz pusi no pārstrādātās programmas veido mitoloģijas daļa, 
jo pats Šmits, pirms tam daudz strādājis pie šīs daļas sagatavošanas, to 
papildinājis ar jauniem jautājumiem un precizējis vecos. Tā kalendāra 
nodaļā radies vairāk seno latviešu un kristīgo svētku, kā arī piemiņas 
dienu, piemēram, Sv. Agatas, Sv. ījāba, Sv. Vīta, Septiņu brāļu diena, 
Sv. Barbaras diena u. c. Ar mitoloģijas jautājumiem papildinātas no-

daļas par ēdieniem, dzērieniem, ģimenes paražām. Citās nodaļās pa-
pildus tiek jautāts, vai cilvēki atceras seno cilšu nosaukumus, kādi 
bijuši pagasta daļu un seno baznīcas draudžu nosaukumi u. tml. 

Šmits pilnībā ir atmetis otro – antropoloģijas – nodaļu. Nemainī-
ta palikusi tikai pēdējā nodaļa par paražu tiesībam. Ievērojami redi-
ģēta arī iepriekšējās programmas valoda: daži izlokšņu vai sarunvalo-
das vārdi aizstāti ar literārās valodas vārdiem (piemēram, tupeņu vie-
tā rakstīts kartupeļi, vīzes vietā – kārtība u. tml.). Taču Voltera lieto-
tā uzvārds vietā Šmits lieto pavārds.

Nodaļa par valodu, kas Šmita aptaujā nosaukta „Valoda un tautas 
dzeja”, salīdzinājumā ar Voltera aptauju, ir saīsināta gandrīz uz pusi. Pēc 
autora domām, ar valodu saistītie jautājumi arī ir novecojuši, jo „valodas 
pētīšana un dziesmu krāšana jau ir gājusi tik tālu uz priekšu, ka atkārtot 
gluži elementārus jautājumus vairs nav vajadzīgs”. Tajā vairs nav iekļauti 
jautājumi, kas saistīti ar vārdu vākšanu vārdnīcas vajadzībām, tematisko 
vārdu sarakstu veidošanu, aizguvumiem, frazeoloģiju.

Tātad Voltera latviešu kultūras mantojuma vākšanas programma, 
tiesa, pārstrādāta un atjaunināta, turpināja pastāvēt. To nevar teikt par 
krieviski izdoto lietuviešu izloksnēm paredzēto aptauju. Lai gan jau-
tājumi un to komentāri bija formulēti salīdzinoši precīzi un atspogu-
ļoja tā laika lietuviešu izlokšņu pētīšanas līmeni, lietuviešu ģeoling-
vistikā Volters palika izolēts un nesagaidīja sekotājus. Šā iemesla dēļ 
viņa izstrādātā programma līdz šim plašāk nav apskatīta arī lietuviešu 
valodniecības vēsturē. 

Tomēr jau pirmajās latviešu un lietuviešu programmās iezīmējas 
kopīgas leksikas semantiskās grupas. Savukārt vispusīga šo program-
mu analīze rada nosacījumus turpmākiem latviešu un lietuviešu iz-
lokšņu pētīšanas paralēļu meklējumiem. 

20. gs. pirmās puses izlokšņu leksikas 
vākšanas programmas Latvijā un Lietuvā 
Par otro izlokšņu leksikas programmu izstrādes laikaposmu Lat-

vijā un Lietuvā tiek uzskatītas četras pirmās 20. gs. desmitgades (līdz 
Otrā pasaules kara beigām). Latviešu valodniecības vēsturē tas saistāms 
ar Jāņa Endzelīna un Veltas Rūķes vārdu, Lietuvā – ar Kazimiera 
Būgas un Antana Saļa darbību. 

Tā kā pirmajā latviešu izlokšņu materiāla vākšanas un izlokšņu 
apraksta programmā, ko izstrādāja un 1912.–1913. g. žurnālā Druva 
publicēja Jānis Endzelīns, kā arī izlokšņu aprakstos, kas publicēti 
1920.–1940. g. izdotajā žurnālā Filologu biedrības raksti, uzmanība 
galvenokārt pievērsta nevis leksikai, bet fonētikai un morfoloģijai, tad 
baltu izlokšņu leksikas vākšanas programmu vēsturē kā pirmais ne-
apšaubāmi jāmin Kazimiers Būga. 

KAZIMIERA BūGAS JAutāJumu LAPAS (Klausimų lapai) 
(NR. 1, NR. 2, NR. 3). Jaunais lietuviešu valodas programmu laika-
posms saistāms ar 20. gs. sākuma nacionālās zinātnes atdzimšanu 
neatkarīgajā Lietuvā19. Kazimiers Būga, kurš lasīja lietuviešu dialek-
toloģijas lekcijas Vītauta Dižā universitātes Humanitāro zinātņu fa-
kultātē, aicināja pētīt izloksnes, vākt izlokšņu datus un šim mērķim 
izstrādāja četras Jautājumu lapu anketas (Pupkis 2010: 315). Tiesa, kā 

17 Šeit minēta norāde uz laikraksta Dienas Lapa 1891. g. Nr. 61, kur publicēta instrukcija materiālu vācējiem. 
18 Tas pats 18. numurs minēts pie diviem programmas jautājumiem. 
19 Jāpiebilst, ka sistēmiskas lietuviešu izlokšņu pētīšanas nozīmi pirmais uzsvēra Filipa Fortunatova skolnieks, valodnieks Nikolajs Sokolovs 1912. g. Lietuviešu zinātņu 

biedrības kopsapulcē (sīkāk sk. Palionis 1975: 47skk.; Sabaliauskas 1979: 131skk.; Mikulėnienė 2009: 40). 
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laikraksta Lietuva pielikumi 1924. g. tika publicētas tikai trīs no tām 
(Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3). Spriežot pēc anketu uzbūves un jautājumu vei-
da, redzams, ka Būga nav balstījies uz Voltera programmu.

Anketa, ko Būga pats sauc par fonētikas un vārdu ģeogrāfijas 
anketu, sākas ar metodiskiem norādījumiem „Par valodas pētniecību” 
(„Kalbos tyrimo reikalu”). Tiek ieteikts materiālu vākt no „tipiskiem” 
vietējās izloksnes pārstāvjiem, cilvēkiem 30–50 gadu vecumā. Aptau-
ja jāveic aptuveni divās trijās vietās vienā pagastā. Biežāk var jautāt 
tad, ja pamanāma izlokšņu atškirība. 

ANKETU UZBūVE. Visu Būgas anketu uzbūve ir vienāda. An-
ketas augšā lapas kreisajā pusē norādīts prof. K. Būgas uzvārds un 
adrese (Kauņa, Viļņas iela 2). Anketas labajā pusē lūgts norādīt ap-
taujas veicēja uzvārdu, vārdu, dzīves vietu un nodarbošanos (profe-
siju), vietu (t. i., ciemu, pagastu, apriņķi), kur šī „lapa jautāta” („la-
pas klausinėtas”). Tāpat lūgts norādīt aptaujātās personas uzvārdu, 
vārdu, vecumu un nodarbošanos. Anketas lapa vertikāli sadalīta uz 
pusēm: kreisajā pusē atrodas numurēti jautājumi, labajā – atstāta 
vieta atbildēm. 

Jautājumu lapu Nr. 1 veido 106 jautājumi, precīzak, – 106 vārdu 
rindiņas. Pēc tām var secināt, ka Būgu visvairāk interesēja izlokšņu 
fonētika: kā tiek izrunāta viena vai otra skaņa atšķirīgās vārda pozīci-
jās: piemēram, uzsvērts un neuzsvērts patskanis [i·] vārda sākumā – yla, 
ylelė (17.), uzsvērts un neuzsvērts patskanis [i·] vārda beigās – šį, akį 
(16.), uzsvērts krītošais (un kāpjošais) [i·] – dygti, dyvai (18.)... Līdz-
skaņiem atvēlēti vien daži piemēri, pārsvarā iespējami atšķirīgā afri-
kātu izruna: jaučiai, žodžiai, stačias, gaidžio, mačiau, vedžiau (89.), čia, 
čiaudėti (103.), līdzskaņu asimilācija: džiaugsmas (102) vai nelietuvis-
ku līdzskaņu kopu izruna: ščiūrys (104)... Daži jautājumi paredzēti 
morfonoloģijai – piemēram, iespējamiem priedēkļu variantiem izlok-
snēs: ant, andėti (96), ažeiti, ažlipti, užeiti (ušeiti), užlipti (ušlipti) (99), 
apnešti, apineša (100)...

LEKSIKAS JAUTāJUMI. Līdzīga uzbūve ir arī izlokšņu leksikas 
Jautājumu lapai Nr. 2 un Jautājumu lapai Nr. 3. Pirmajā lapā jautājumi 
tiek iedalīti vienpadsmit atšķirīgās grupās: 1) trobesiai ʻēkas’; 2) me -
džiai ir krūmai ʻkoki un krūmi’; 3) Daržovės ʻdārzeņi’; 4) Gyvuliai 
ʻdzīvnieki’; 5) Žuvys ʻzivis’; 6) Ropuoliai ʻrāpuļi’; 7) Vabzdžiai ʻku kai-
ņi’; 8) Oras ʻlaika apstākļi’; 9) Paukščiai ʻputni’; 10) metų laikai 
ʻgadalaiki’; 11) Kita (Varia) ʻdažādi’. Tātad var secināt, ka tie aptver 
dzī vojamās telpas (1), dabas un tās parādību (8, 10), augu (2, 3) un 
dzīv nieku (4, 5, 6, 7, 9) leksikas semantiskās grupas. 

Katras grupas jautājumi tiek apzīmēti ar burtiem – piemēram, 
sadaļa Dārzeņi: a) bulbės ‘kartupeļi’, b) morkos ‘burkāni’, c) runkeliai 
‘bietes’, d) gručkai, sėtiniai ‘kāļi’. Lapas labajā pusē materiāla vācējiem 
bija jāieraksta attiecīgie dārzeņu nosaukumi izloksnē. 

Jāvērš uzmanība uz to, ka ne visas Jautājumu lapas Nr. 2 jautāju-
mu grupas ir vienāda apjoma – Koku un krūmu grupā ir pat 14 no-
saukumi (a–o piemēri), bet Dārzeņu sadaļā – tikai 4. Dzīvnieku gru-
pā iekļauti gan mājdzīvnieki (avis ‘aita’, katė ‘kaķis’, šuo ‘suns’, kalė 
‘kuce’), gan arī meža dzīvnieki (kiškis ‘zaķis’, ežys ‘ezis’, kurmis ‘kur-
mis’, šeškas ‘sesks’, ūdra ‘ūdrs’). Jautājumi, kas saistīti ar mitoloģiju, 
ticību, paražām, apvienoti Varia sadaļā: piemēram, c) raupai ‘bakas’, 
d) strazdanos ‘vasaras raibumi’, h) prietėma ‘krēsla’, i) aitvaras ‘pū ķis’, 
k) velnias ‘velns’, p) bažnyčia ‘baznīca’... Jautājumu lapā Nr. 2 iekļauts 
vairāk nekā simt jautājumu. 

Jautājumu lapa Nr. 3 it kā papildina pirmo anketu. Te minēti pēc 
kārtas sanumurēti 58 jautājumi, no kuriem tikai divi pirmie iedalīti 
tematiskajās grupās. Tie ir pirkstu nosaukumi: a) nykštys ‘īķšķis’, b) smi-

lis ‘rādītājpirksts’, c) didysis ‘vidējais pirksts‘, d) bevardis ‘zeltnesis‘, 
e) mažasis ‘ma zais’ (1.) un matu krāsas nosaukumi: a) raudoni ‘sarkani‘, 
b) šviesūs ‘gaiši’, c) tamsūs ‘tumši’, d) rudi ‘brūni’, e) žili ‘sirmi’, f) bal-
ti ‘balti’ (2.). Papildus lūgts norādīt arī dzīvnieku krāsu, galvenokārt 
zirgu, liellopu, kaķu krāsas nosaukumus. Citi jautājumi saistīti ar cil-
vēku, piemēram, aklas ʻakls’ (6.), žvairas ʻšķielējošs’ (7.), viņa ķermeņa 
daļām: akies vokas ʻacs plakstiņš’ (3.), antakis ʻuzacs’ (4.), blakstie na 
ʻskropsta’ (5.) vai ar cilvēka veiktām darbībām: žiovauti ʻžāvāties’ (8.), 
spjaudyti ʻspļaudīt’ (10.), čiaudėti ʻšķaudīt’ (11.), mikčioti ʻstostītiesʻ (14.)... 
Papildus iekļauti darbarīku nosaukumi, piemēram, šieno šakė ‘siena 
dakšas’ (26.), kaponė ‘gaļas kapājamais dēlītis’ (27.), pjūklas ‘zāģis’ (28.), 
ratu daļu nosaukumi, piemēram, stebulė ‘rumba’ (23.), stipinas ‘spieķis’ 
(24.), geležinis ratlankis ‘dzelzs riteņa stīpa’ (25.) u.c. Vēl ar dažiem 
jautājumiem tiek papildināta Jautājumu lapas Nr. 2 anketa, piemēram, 
žebenkštis ‘zebiekste’ (31.), voverė ‘vāvere’ (30.) papildina Dzīvnieku 
sadaļu, blusa ‘blusa’ (32.), blakė ‘blakts’ (33.), utėlė ‘uts’ (34.) – Kukai-
ņu (?) sadaļu, bet mēnešu nosaukumi (55.) – Gadalaiku sadaļu. 

Atbildēm uz pēdējiem trešās anketas jautājumiem K. Būga atstājis 
vairāk vietas, jo lūdzis pierakstīt: ciema (apkaimes) vietu, upju, ezeru, 
purvu, kalnu, mežu u. c. vārdus (56), sen ciemā (apkaimē) dzīvojošu 
cilvēku uzvārdus (57) un suņu vārdus (58). No šī viedokļa Būgas iz-
strādātā anketa neatšķiras no iepriekš aplūkotajām latviešu aptaujām. 

VELTAS RūķES PROGRAMMA. 20. gs. 30. gados J. Endzelīns 
izvirzīja latviešu valodas izoglosu atlanta ideju. Viņa iedrošināta, Lat-
vijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu bied-
rība Ramave izstrādāja izoglosu atlanta projektu, kas netika realizēts 
(Rūķe 1947: 63). Sal.: „Pēc tam, kad izloksnes būs pamatīgi izpētītas, 
varēs un vajadzēs nospraust izoglosas (t. i., robežas atsevišķām izlok-
šņu īpatnībām) un grupēt izloksnes. Tādas izoglosas pie tam jāno-
sprauž ne tikai gramatikas, bet arī leksikas īpatnībām, jo, kā zināms, 
ne visi vārdi ir sastopami visās izloksnēs. Rezultātā mums tad radīsies 
latviešu valodas dialektoloģija un lingvistisks atlants. Sekojot A. Bī-
lensteina paraugam, derētu reizē ievākt ziņas par materiālās kultūras 
formām (piem., par dažādajām sētu vai žogu formām), kas atšķir 
apgabalus citu no cita. Šādi dati tad varētu noderēt arī seno cilšu 
robežu nospraušanai” (Endzelīns 1980 [1933]: 105). 

1940. g. iznāca V. Rūķes izveidotā Programma izlokšņu aprakstiem, 
kas faktiski arī bija viens no priekšdarbiem latviešu valodas dialektu 
atlanta izveidei. Katram dialektam bija paredzēti jautājumi, kuru at-
bildes parādītu tikai tiem raksturīgās īpatnības. Šajā programmā vis-
vairāk uzmanības pievērsts fonētikai un morfoloģijai; no 118 lappusēm 
tikai nedaudz vairāk par vienu lappusi veltīts leksikai (91 jautājums). 

1941. g. V. Rūķes vadībā Latviešu valodas dialektu atlanta sagata-
vošanas darbi sākti Latviešu valodas krātuvē. 1941. g. tika izveidota 
500 jautājumu leksikas aptauja (Rūķe 1947: 95–98), bet līdz 1944. g. 
sagatavotas arī apmēram 200 izmēģinājuma kartes.

LEKSIKAS JAUTāJUMI. Šīs programmas leksikas jautājumi ne-
tiek iedalīti tematiskās grupās, taču pēc satura var izšķirt šādas gal-
venās leksikas semantiskās grupas: 1) dabas objekti un dabas parā-
dības (akmens, auksts, lietus, pērkuons, tumšs, varavīksne utt.); 2) augi 
un ar tiem saistītā leksika: te tiek šķirti savvaļas augi un koki (alk-
snis, avene, bērzs, kļava, liepa, paeglis, pīlādzis u. c.), kā arī kultūrau-
gi (ābuoliņš, ērkšķogas, kālis, kaņepe, kvieši u. c.); 3) dzīv nie ki – pie 
šīs grupas pieder arī kukaiņi, gliemeži, rāpuļi (ķirzaka, muša, varde, 
zalktis), putni (stārķis), plēsēji (lapsa), grauzēji (žurka), mājdzīvnie-
ki (aita); 4) cilvēks un ar to saistītā leksika (azuote, bārda, delna, 
kreilis, sauja, pierast, seja, uzvārds); te iekļauti arī ar apdzīvoto vietu 
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saistītie nosaukumi: ciems, pilsēta, kaimiņš u. tml.; 5) ar materiālo 
kultūru saistītā leksika: šajā grupā ietilpst lauku darbi (rudzu stati, 
linus plūc, sienu grābj), darbarīki (rati), saimniecības priekšmeti (ka-
ruote, pulkstenis), ēkas un to daļas (apcinknis, istaba, pagalms, kluons), 
žogi, mājlopu novietnes (aizgalds), ēdiens un tā gatavošana (aizdars, 
kartupelis, paniņas, pienu kāst, putraimi, rausis, salds u. c.), apģērbs 
(lakats, piedurkne u. c.).

Viegli pamanāms, ka dažu reāliju nosaukumi atšķiras tikai fonētis-
ki, piemēram, alksnis, elksnis (LVDA 8. karte), vai morfoloģiski, pie-
mēram, kļava, kļavs (LVDA 4.A), liepa, lieps (LVDA 4.B). 

ANTANA SAļA (AntAnAS SALyS) 1. APtAujA (AP KLAu-
SAS). Būgas nāve (1924. g.) neļāva lietuviešu izlokšņu materiāla 
vākšanu Lietuvā izvērst plašumā. Tikai 20. gs. 30. gados, pēc filolo-
ģijas studijām Leipcigā atgriezies Lietuvā, Antans Salis, Jurģa Ģeru-
ļa (Georg Gerullis) mudināts, vēlreiz ķeras klāt sistemātiskai lietuvie-
šu izlokšņu materiāla vākšanai. 

Varētu domāt, ka tā ir bijusi kolektīva iecere – pēc valodnieka 
Mindauga Šinkūna (mindaugas Šinkūnas) nesen atklātā avota var 
spriest, ka tā laika Lietuvas valodnieki plānojuši izdot līdz šim mums 
nezināmu Lietuviešu valodas izlokšņu apkopojumu (Lietuvių kalbos tar-
mynas) (Schrijnen 1933: 77)20. 

Iespējams, ka Saļa publicētā leksikas anketa Aptaujas lapa Nr. 1 
ir šīs ieceres daļa, lai gan vairāk ziņu par plānoto izdevumu Lietuvie-
šu valodas izlokšņu apkopojums pagaidām nav. Tā kā anketa numurē-
ta ar pirmo numuru, var domāt, ka šādu anketu ir bijis vairāk vai arī 
tās ir bijušas iecerētas vairākas. Norādīts anketas mērķis – „vārdu 
ģeogrāfijai”. Spriežot pēc Lietuviešu valodas institūtā saglabājušās at-
bilžu reģistrācijas grāmatas, visi dati savākti jau kara gados, salīdzi-
noši īsā laikā – 1942.–1943. g.21

Šīs anketas metodiskie norādījumi Paskaidrojumi aptaujas atbilžu 
sniedzējiem (Paaiškinimai apklauso atsakytojams) doti atsevišķā ieliktā 
lapiņā, kurā paskaidrots šā darba mērķis („vārda ģeogrāfija tiek no-
teikta pēc [...] vārda lietojuma izplatības”)22. Par aptaujātājiem tiek 
aicināti „izglītības darbinieki un skolu jaunatne”23 – ģimnāziju un 
proģimnāziju lietuviešu valodas un dabas zinību skolotāji kopā ar ve-
cāko klašu skolniekiem, sākumskolas skolotāji un augstskolu studenti. 
Ieteikts izvēlēties „tipisku” izloksnes pārstāvi, aptaujāt tikai vienu cil-
vēku, nevis vairākus reizē, lai nesajauktas dažādas izloksnes. Tātad „uz 
aptaujām atbild tikai tie, kas prot savu izloksni”24. Vācot atbildes uz 
anketas jautājumiem, tiek lūgts: 1) labi izskaidrot pašus jautājumu 
jēdzienus, tāpēc pie jautājumiem minētas citu valodu atbilsmes, pie-
mēram: gegutė (lat. Cuculus canorus, vā. der Kuckuck, kr. ку кушка, 
po. kukułka); 2) pievērst uzmanību tam, ka vienam un tam pašam 
vārdam izloksnēs var būt dažādas nozīmes; 3) dažus augus un dzīv-
niekus var saukt vienā vārdā. Tātad viens un tas pats nosaukums var 
tikt rakstīts vairākās anketas atbilžu ailēs.

Atbildes lūgts pierakstīt: 1) izloksnes formā literārās valodas alfa-
bēta burtiem (vajadzības gadījumā ieteikts izmantot Folkloras vācēja 

rokasgrāmatu (tautosakos rinkėjo vadovas; 2. izd., Kauņa, 1940); 2) iz-
lokšņu formas literārajā valodā netulkot; 3) vārdiem salikt akcenta 
zīmes (ja intonācija ir neskaidra, pasvītrot akcentēto zilbi)25.

A. SAļA 1. APTAUJAS UZBūVE. Anketa sastāv no 12 vienā 
burtnīcā saspraustām lapām, vienpadsmit burtnīcās doti 92 jautājumi, 
ar papildjautājumiem – 97 (Geržotaitė 2011: 13sk.). Jautājumi dru-
kāti tikai vienā lapas pusē (otra puse un 12. lapa atstāta tukša – pie-
zīmēm). Anketas augšpusē, kreisajā lapas pusē norādīts: LMA26, Lie-
tuviešu valodas institūts, Dialektoloģijas sekcija. 

Pēc anketas nosaukuma tiek lūgts ierakstīt aptaujājamā uzvārdu, 
vārdu, nodarbošanos, izloksnes vietu (ciems, pagasts, apriņķis), no-
rādīt adresi un anketas aizpildīšanas datumu. Tāpat jānorāda arī ziņas 
par anketas pārbaudītāju (vārds, uzvārds, nodarbošanās, adrese). 

Tāpat kā Būgas anketas, Saļa 1. Aptaujas lapas vertikāli sadalītas 
uz pusēm: kreisajā pusē doti numurēti jautājumi, labajā – atstāta vie-
ta atbildēm. 

LEKSIKAS JAUTāJUMI. Visi jautājumi sadalīti astoņās lielās 
grupās: 1) Dzīvnieki (1.–7.)27; 2) Putni (8.–25.); 3) Rāpuļi (26.–29.); 
4) Abinieki (30.–31.); 5) Zivis (32.–41.); 6) Bezmugurkaulnieki (42.–
58.); 7) Augi (59.–83.); 8) Sēnes (84.–92.). Tātad 1. Aptauja aptver 
tikai divas – augu un dzīvnieku – leksikas semantiskās grupas. No šā 
viedokļa Saļa anketa ir šaurāka par Būgas sastādīto, taču ir acīmre-
dzams, ka pārējām leksikas semantiskajām grupām bija paredzētas 
Aptaujas citas burtnīcas. 

Tāpat kā Būgas anketā, arī šeit ne visas jautājumu grupas ir vie-
nāda apjoma: Abinieku grupā ir tikai divi jautājumi – kurkuļa (30) un 
krupja (31) nosaukumi, Rāpuļu grupā – četri – ķirzakas (26), čūskas 
(27), glodenes (28) un žalkša (29) nosaukumi. Šajā Saļa anketā vairs 
netiek ņemts vērā šo dzīvnieku nosaukumu mitoloģiskais traktējums; 
tiek skarts tikai nosaukumu ģeogrāfiskais aspekts. 

Grupas, kurās ir vairāk jautājumu, neatšķiras no mazajām grupām: 
jautājumi netiek papildus grupēti, tie doti alfabēta secībā – piemēram, 
Augu grupas jautājumu secība: asiūklis ʻkosa’ (59), ąžuolas ʻozols’ (60), 
bulvė ʻkartupelis’ (61), burokas ʻbiete’ (62), dilgėlė ʻnātre’ (63), dur na-
ro pė ʻvelnābols’ (64) u.c. Ja papildus lūgts norādīt dzīvnieka vai auga 
veidu, piemēram, burokas ‘biete’: cukrinis ‘cukurbiete‘, cviklas, baršti-
nis, pašarinis ‘lopbarības biete’, sviklas..., tad arī šī atbilde tiek lūgta 
pie tā paša jautājuma, to atsevišķi nenumurējot. Jāuzsver, ka A. Saļa 
Aptaujā, tāpat kā V. Rūķes programmā, kopā ar leksiku fiksēti arī visi 
iespējamie fonētiskie (cviklas, sviklas...) vai morfoloģiskie (zuikis, 
zuikys...) atbilžu varianti.

Tā kā Otrā pasaules kara gados savāktie Saļa 1. Aptaujas izlok šņu 
dati ir tikai sākti pētīt (Pranskūnaitė 1993, 1994, 1997; Geržotaitė 
2011), pašlaik vēl ir grūti objektīvi novērtēt A. Saļa nopelnus lietu-
viešu ģeolingvistikā. Taču viens jau ir skaidrs – Saļa un viņa līdzgait-
nieku izveidoto izlokšņu tīklu, kas izveidots uz pirm skara Lietuvas 
administratīvi teritoriālā iedalījuma pamata, ir izmantojuši gan Lie-
tuviešu valodas atlanta veidotāji, gan pētnieki (Mikulėnienė 2012). 

20 Autores sirsnīgi pateicas Dr. Mindaugam Šinkūnam, kas dalījās ar šo svarīgo informāciju, un Dr. habil. Jolantai Gelumbeckaitei par Vācijas bibliotēkās atrasto avotu. 
21 Par to var spriest arī pēc anketas  Aptauja Nr. 1  (Apklausas 1) izdošanas datuma: pirmās lapas apakšā sīkiem burtiem rakstīts: „izd. „Švyturys“, Viļņa – 1942”. 
22 „žodžio geografija nustatoma iš [...] vardo vartojamojo ploto”.
23 „švietimo darbininkai ir mokyklinė jaunuomenė”.
24 „ãpklausus atsako tik mokantieji savo tarmę”.
25 Akcentējuma paradigmas noteikšanai lūgts norādīt trīs locījumus: vsk. akuzatīvu, vsk. ģenitīvu, dsk. akuzatīvu, piemēram, griežl, griežls, grežles. 
26 Lietuvos mokslų akademija (Lietuvas Zinātņu akadēmija). 
27 Šeit norādīti jautājumu numuri.
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20. gs. otras puses ģeolingvistiskie izlokšņu 
leksikas pētījumi Latvijā un Lietuvā
Kopš 20. gs. 40. gadiem leksikas ģeolingvistiskie pētījumi Latvi-

jā un Lietuvā būtībā ir saistāmi ar nacionālo dialektu atlantu veido-
šanu. Sagatavošanās posms abās bijušajās padomju republikās ilga 
vairāk nekā divdesmit gadu (Lietuvā 1951.–1977. g., Latvijā 1954.–
1999. g.). 

LiEtuViEŠu VALoDAS AtLAntS. 1950. g. tika izstrādāta Lie-
tuviešu valodas atlanta materiāla vākšanas programma (Lietuvių kalbos 
atlaso medžiagos rinkimo programa, 1. izd. – 1951., 2. izd. – 1956.; 
autori: Jozs Balčikonis (Juozas Balčikonis), Boriss Larins (Borisas La-
rinas), Jozs Senkus (Juozas Senkus). 1954. g. izdots arī programmas 
pielikums – Lietuviešu valodas atlanta materiāla vākšanas instrukcija 
(Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo instrukcija [LKA MRI]) 
(2. izd. – 1958.), sīkāk skat. Mikulėnienė 2009: 4128. Līdz 1970. g. 
viss materiāls bija savākts un tika sākts kartografēt, ievērojot 1968. g. 
pilnībā apstiprināto Atlanta izstrādes prospektu un instrukciju (Atlaso 
rengimo prospektas ir instrukcija; autori: Elena Grinaveckiene (Elena 
Grinaveckienė), Aldona Jonaitīte (Aldona Jonaitytė), Kazis Morkūns 
(Kazys morkūnas), Aloīzs Viduģiris (Aloyzas Vidugiris)29. 

Leksikas sējumu tāpat kā pārējos atlanta sējumus veido karšu kom-
plekts (120 karšu) un karšu komentāru grāmata (1977, autori: E. Gri-
na veckiene (E. Grinaveckienė), A. Jonaitīte (A. Jonaitytė), Jonina Lips-
kiene (Jonina Lipskienė), Kazis Morkūns (Kazys morkūnas), Marija 
Raz mukaite (marija Razmukaitė), Birute Vanagiene (Birutė Vanagienė), 
Aloīzs Viduģiris (Aloyzas Vidugiris), atb. red. K. Morkūns)30. Lietu-
viešu valodas atlanta materiāla vākšanas programmā lietuviešu izlokš-
ņu leksikai veltīti 114 jautājumi (98 pamatjautājumi un 16 papildjau-
tājumi). Atbildot uz leksikas jautājumiem, tika ieteikts iepazīties ar 
priekšmetiem un izmantot instrukcijā iekļautos rasējumus, vajadzības 
gadījumā pašiem pētniekiem zīmēt shematiskus zīmējumus, norādīt 
priekšmeta vai tā daļu lielumu u. tml., dot vismaz īsus priekšmetu 
izgatavošanas un lietošanas skaidrojumus un, pats svarīgākais, pieraks-
tīt vārdu (terminu) teikumā, kurā būtu atklāta tā nozīme. Ja viena un 
tā paša priekšmeta nosaukšanai tiek izmantoti vairāki vārdi, jānorāda 
to izplatības pakāpe (LKA MRI 71–72). 

Visu pirmo leksikas jautājumu formulējums ir vienāds, piemēram: 
Kaip vadinasi pas jus ‘Kā pie jums sauc’: 1. Gyvenami namai? ‘dzī-
vojamās mājas?’ 2. Gyvenamųjų namų dalys ‘dzīvojamo māju daļas’: 
a) stogas ‘jumts’, b) pamatas ‘pamati’, c) lubos ‘griesti’, d) grindys ‘grī-
da’ (lentų ‘dēļu’), asla ‘klons’ (molio ‘māla’), e) priesienis ‘priekštelpa’ 
(priemenė ‘priekšnams’, prieangis ‘lievenis’), f) priebutis (gonkas) ‘lie-
venis’? (Programa 1951: 12). 

Atsevišķās leksikas semantiskajās grupās leksikas jautājumi netiek 
sīkāk iedalīti, lai gan ir sakārtoti noteiktā kārtībā, piemēram, dzīvo-
jamā māja un tās daļas, citas ēkas, to daļas (1.–20.); iedzīves priekš-
meti, darbarīki un to daļas (21., 23.–34.); ēdienu nosaukumi (22.); 

apģērbu nosaukumi (35.–36.) u. tml. Visvairāk jautājumu veltīts dzīv-
niekiem (19.), nedaudz mazāk – augiem (15.), dabas parādībām (5.) 
u. tml. Pētniekiem lūgts pierakstīt, kā tiek saukti vai dzīti dažādi 
dzīvnieki (92.–93.), piemēram, a) zirgi (kòš-kòš, kùzi-kùzi), b) govis 
(tprùke-tprùke, prù-prù), c) aitas (bu-bu, bùre-bùre, bàs-bàs, bàse- 
-bàse)..., i) suņi (ciù-ciù, ciùce-ciùce, na-na), j) kaķi (kàc-kàc, kc-kc). 

Atlanta leksikas aptaujas otra daļa saistīta ar retāku vārdu izplatību: 
Ar žinomi šie žodžiai ir ką jie reiškia? ‘Vai ir zināmi šie vārdi un ko tie 
nozīmē?’: 99. Geinys ‘dzeinis’. 100. Drevė ‘dobums’... 114. Bičiulis 
‘kaimiņš, draugs’. Visvairāk jautājumu saistīts ar radniecības terminiem 
(101. Avynas ‘mātes brālis’. 102. Anyta ‘vīramāte’. 103. Šešuras ‘vīra-
tēvs’. 104. moša ‘svaine’. 105. Dieveris ‘dieveris, vīra brālis’. 108. mar-
ti ‘vedekla’). 

Tāda pati kārtība ievērota arī Atlantā – gan karšu, gan to komen-
tāru izkārtojumā. Pirmajā Atlanta sējumā ir 119 leksikas kartes, pēc 
satura gandrīz puse no tām (58) atspoguļo tikai vienu reāliju, pārējās 
rādīti divu vai vairāku reāliju nosaukumi. Pavisam kartografēti 190 
reāliju un jēdzienu nosaukumi, komentāros aplūkoto ir vēl vairāk, jo 
ne visi nosaukumi kartografēti (LKA I 13). 

No tematiskā viedokļa Lietuviešu valodas atlanta leksikas kartes gal-
venokārt rāda dažādu tās pašas nozīmes vārdu, t. i., sinonīmu, ģeogrāfi-
ju un ir pilnā tipa kartes, kas atspoguļo nosaukumu dažādību visā lietu-
viešu valodas teritorijā. Diferencētā tipa kartēs dots tikai konkrētajās 
izloksnēs lietotais nosaukums, bet vārdi, kas sakrīt ar literārās valodas 
normu, parasti netiek kartografēti (LKA I 13). Gan komentāros, gan 
karšu atslēgās (leģendās) izlokšņu vārdi transponēti literārajā valodā.

Leksikas kartes atšķiras arī no grafiskā viedokļa: nosaukumu iz-
platība rādīta ar atšķirīgām figūrām, svītrojumiem, atsevišķām līni-
jām – izoglosām – vai arī jauktā tehnikā (izmantoti vairāki no iepriekš 
minētajiem apzīmējumu veidiem). Zīmēm, svītrām, izoglosu līnijām 
ir stingri noteikta kārtība un spilgtums (LKA I 13). Ar pildītām zīmēm 
tiek rādīti nosaukumi, kas sakrīt ar literārās valodas normu, tukšās 
zīmes izmantotas dialektālo parādību attēlošanai. Aizgūtai leksikai un 
hibrīdiem arī ir attiecīgas zīmes (LKA I 13). Būtībā uz šo tradicionā-
lo kartografēšanas kārtību balstīts arī prospekts Baltu valodu atlants, 
lai gan krāsainā poligrāfija sniedz vēl lielākas iespējas, sīkāk skat. 
Mikulėnienė, Stafecka 2009: 46. 

Visi leksikas jautājumu komentāri rakstīti, ievērojot kopīgus prin-
cipus, tādēļ to struktūra ir vienāda: komentāra ievaddaļā skaidrota 
kartes tēma, īsi raksturota reālija, sniegta svarīgākā etnogrāfiskā in-
formācija, norādīti augu un sīkāku dzīvnieku nosaukumi latīņu valo-
dā; īpašā komentāru daļa veltīta valodas (un, ja nepieciešams, etno-
grāfijas) materiālam, kas aprakstīta, ievērojot kartes leģendas secību. 
Komentāru beigās minēti svarīgākie bibliogrāfiskie avoti. 

Bez leksikas kartēm un to komentāriem pirmajā Atlanta sējumā 
vēl ietilpst lietuviešu izlokšņu karte, apdzīvoto vietu (punktu) saraksts 
un leksikas karšu leģendās un komentāros minēto lietuviešu valodas 
vārdu reģistrs. Sējuma saturs dots trijās – lietuviešu, krievu un vācu – 
valodās. 

28 Izlokšņu materiāli tika vākti piecpadsmit gadus saskaņā ar jau iepriekš sastādītu plānu no vairāk nekā 800 apdzīvotajām vietām (oficiāli Lietuvas teritorijā bija paredzēts 
pētīt 704 apdzīvotās vietas).  Vākšanas laikā ierakstīts vairāk nekā 30 000 metru magnetofona lenšu, citi materiāli  savākti vairāk nekā 15 000 rokraksta lappusēs. 
Atlanta materiālus vāca vairāk nekā 600 personu. 

29 Balstoties uz savākto materiālu, tika sastādīta Lietuviešu valodas izlokšņu hrestomātija (Lietuvių kalbos tar mės) (1970) un izdoti trīs Lietuviešu valodas atlanta (Lietuvių 
kalbos atlasas) sējumi (Leksika, 1977; Fonētika, 1982; morfoloģija, 1991).

30 Pavisam Lietuvas valodnieki uzzīmējuši un komentējuši 376 Atlanta kartes. Tajās atspoguļots vairāk nekā 560 dažādu lietuviešu valodas parādību. Taču, ja tam pievie-
notu arī komentāru tekstus, sanāktu vairāk nekā divi tūkstoši visdažādāko valodas faktu. Par šo nozīmīgo valodniecības darbu galvenajiem tā autoriem un sastādītājiem 
tika piešķirta Lietuvas Republikas zinātnes prēmija (1994). 



I E VA D S 

Dangole Mikulēniene, Anna Stafecka 
Latviešu un lietuviešu valodas leksikas ģeolingvistiskie pētījumi

11

LAtViEŠu VALoDAS DiALEKtu AtLAntS31. Latviešu valodas 
atlanta ideju, kā jau iepriekš minēts, pirmais izvirzīja J. Endzelīns. 
1946. gadā viņa vadībā Latviešu valodas dialektu atlanta veidošana 
atsākās Valodas un literatūras institūtā. Praktisko darbu veica galveno-
kārt Elfrīda Šmite. 1947. gadā tika izstrādāta Leksikas aptauja ar 254 
jautājumiem, bet 1954. gadā iznāca Latviešu valodas dialektu atlanta 
materiālu vākšanas programma (Programma 1954), kuras pamatā ir 
E. Šmites apkopotie jautājumi. Atlantu sākotnēji gatavoja E. Šmite un 
Milda Graudiņa. 1962. gadā darbā iesaistījās Benita Laumane, kura no 
1977. gada vadīja šo darbu. Atlanta Leksikas daļas galīgo redakciju 
izstrādājušas Brigita Bušmane, B. Laumane un Anna Stafecka. 

Latviešu valodas dialektu atlanta materiālu vākšanas programmā 
leksikai veltīti 300 jautājumu (371.-670.). Atšķirībā no Lietuviešu va-
lodas atlanta latviešu Leksikas daļas programmas visi jautājumi ir for-
mulēti vienādi, un programma sastādīta pēc principa jēdziens un tā 
apzīmējumi. Tumšākiem burtiem dots attiecīgā jēdziena vai reālijas 
nosaukums latviešu literārajā valodā, līdzās tam ir daži tajā laikā zi-
nāmie varianti izloksnēs, piemēram, 402. jaut.: pelašķi, peļaste, ai-
tašķi...; 416. jaut.: kālis, grieznis, sprūte...; tajā ir maz papildjautājumu 
vai paskaidrojumu, piemēram, 396. jaut.: ābuoliņš, dābuols, amuols... 
(„pļavā aug ābuoliņš”), 470. jaut.: putēt, kūpēt... („ceļš put”). Pēc prin-
cipa jēdziens un tā apzīmējumi veidotas arī kartes.

Leksikas daļā iekļautas 102 kartes, no tām leksikai veltītas 100 
kartes. No 300 leksikas daļas jautājumiem kartografēti un komentēti 
119. Lielākajā daļā karšu atspoguļots tikai viens jēdziena vai reālijas 
nosaukums, 19 kartēs rādīti 2 jautājumi, bet vienā – trīs. Savukārt 
pīlādža nosaukumiem vien veltītas trīs kartes (5.–7.). Visas Leksikas 
kartes ir krāsainas. Valodas parādības tajās atspoguļotas ar krāsainiem 
laukumiem un speciālām zīmēm. Kartēs izmantotas arī izoglosas. 

Atlanta materiālu vākšanas programmā leksiski semantiskās grupas 
atsevišķi nav izdalītas, tomēr jautājumi sakārtoti asociatīvā saistībā – 
vienkopus doti dažādu tematisko grupu jēdzienu un reāliju nosauku-
mi. Arī kartografētajā materiālā izdalāmas vairākas leksiski semantiskās 
grupas: 1) dabas parādības (atkala (86. karte), kalva ‘sala’ (31.B k.), 
timss ‘tumšs’ (83.A k.), salts ‘auksts’ (83.B k.), varavīksne (84. karte) 
u.c.); 2) augi un ar tiem saistītā leksika (tajā ietverti savvaļas augi, 
ogas, augļu koki, kultūraugi u.c.); 3) dzīvnieki (kukaiņi, tārpi, rāpuļi, 
putni, zivis, plēsēji, grauzēji, mājlopi); 4) ar cilvēku saistītā leksika 
aptver gan jautājumus, kas saistīti ar cilvēku gan kā fizisku būtni (krei-
lis (91. k.), kūds ‘vājš’ (87.B k.), plaušas (90. k.), smaganas (88. k.), 
zods (87. k.) u.c.), gan sabiedrisku būtni (vuicīt ‘mācīt’ 87.A k.), slinks 
(93.A k.), pierast (97.A k.), iet raudzībās (95. k.) u.c.); 5) visplašākā 
ir ar materiālo kultūru saistītā grupa. Tajā atspoguļoti darbarīki, saim-
niecības piederumi un ar tiem saistītā leksika (abra (77.B k.), atspo-
le (82. k.), grābeklis (65.A k.), spīļarkls (64. k.), stelles (81. k.), mal-
ku zāģēt (98. k.) u.c.), lauka darbi un ar tiem saistītā leksika (darbu 
dzīvot ‘strādāt’ (97.B k.), grūds ‘grauds’ (56.B k.), papuve (62. k.), 
stirpa (69. k.), linus plūkt (79.A k.) u.c.), ēkas, lopu mītnes un ar tām 
saistītā leksika (apcirknis (56.A k.), akas grodi (61. k.), klons (59. k.), 
ķieģelis (60. k.), tvans (76. k.) u.c.), uzturs, tā gatavošana (biezpiens 
(71. k.), dradži (73. k.), jaunpiens (70. k.), sviestu taisīt (72.k.)), no 
apģērba rādīti tikai sieviešu svārku nosaukumi (94. k.). 

Komentāru struktūra daļēji līdzīga Lietuviešu valodas atlantam. Ko-
mentāros sniegtas vispārīgas piezīmes par attiecīgā nosaukuma izpla-
tību, etimoloģijas norādes, reģistrējumi rakstu avotos u.c. Atšķirībā no 

LKA tālāk seko viss kartē rādītais materiāls, kas atbilstoši intonācijām 
sadalīts šķirkļos, kuros rādīti izlokšņu numuri, aiz kuriem iekavās daž-
kārt dots attiecīgās izloksnes ilustratīvais materiāls, kas liecina par 
vārda lietojumu senāk un tagad, atspoguļo etnogrāfiskas ziņas vai tau-
tas ticējumus. Komentāru šķirkļos un karšu atslēgās (leģendās) izlok-
šņu vārdi transponēti literārās valodas skaņu sastāvā.

Leksikas sējumā vēl dotas divas kartes, kurās rādīti latviešu valo-
das dialekti un intonācijas. Komentāru sējumā iekļauti izlokšņu ap-
zīmējumi un izlokšņu rādītājs, komentāros sastopamo vārdu rādītājs, 
kā arī materiālu vācēju un informantu saraksts. 

Atlanta ievaddaļas un komentāru kopsavilkumi doti arī angļu un 
krievu valodā.

CITAS LEKSIKAS VāKŠANAS PROGRAMMAS. Latvijā ar mēr-
ķi vākt izlokšņu materiālus apvidvārdu vārdnīcai XX gadsimta otrajā 
pusē (no 1963.–1992. gadam) tiek izstrādāti un atsevišķās brošūrās 
publicēti 16 Palīgi apvidu vārdu vācējiem jeb metodiskie norādījumi 
ar izvērstiem jautājumiem par dažādām izlokšņu leksikas tematiskajām 
grupām Lopkopība (sast. S. Raģe, 1963); Zemkopība (sast. E. Kagaine, 
1964); Zvejniecība (sast. B. Laumane, 1964); Vērpšana un aušana (sast. 
E. Kagaine, 1965); noskaidrojamie vārdi (1–5, sast. D. Zemzare, 1966); 
Apģērbs, tekstīlijas, apavi (sast. E. Kagaine, S. Raģe, 1966); Apgais-
mošana (sast. B. Bušmane, 1968); Ēdieni (1–2, sast. B. Bušmane, 
1969); izsauksmes vārdi (sast. D. Zemzare, 1971); Skaņu vārdi (sast. 
D. Zemzare, 1971); Daba. Cilvēks (sast. B. Bušmane, 1984); Apdzī-
votās vietas. iedzīvotāju ģimenes un sabiedriskā dzīve (sast. B. Bušma-
ne, 1992).

Savukārt no 1967. gada līdz 1976. gadam publicētas 7 Apvidvār-
du aptaujas: Sēnes (sast. D. Zemzare, 1967); Zivis (sast. B. Laumane, 
1967), noskaidrojamie augu nosaukumi (sast. I. Ēdelmane, 1969), 
Aizguvumi no Baltijas somu valodām (sast. S. Raģe, 1969);  Zemkopī-
bas darbarīki (sast. Dz. Liepiņa, 1970); Putni (sast. L. Smagare, 1971); 
Aizguvumi no ģermāņu valodām (sast. O. Bušs, 1976). Kopumā aptau-
jās ietvertais jautājumu loks ir visai plašs, taču dažas tematiskās gru-
pas tajās ietvertas fragmentāri, piemēram, amatniecības leksika, ar 
svētkiem un tradīcijām saistītā leksika. 

20. gs. pēdējā desmitgadē Lietuvas dialektologi ir sagatavojuši Va-
lodas faktu vākšanas programmu (Kalbos faktų rinkimo programa [KFRP], 
1983). Tās autori: Antans Balašaitis, Alekss Girdenis, A. Jonai tīte, Vits 
Labutis, Adele Laigonaite, Vitalija Macie jauskiene, K. Morkūns, Ma-
rija Razmukaite, Adele Valeckiene, Aleksandrs Vanags, A. Viduģiris, 
Vītauts Vitkausks, Zigms Zinkevičs. Tajā izlokšņu leksikai veltītas pat 
piecas dialektoloģijas anketas, kas ietver apmēram 900 jautājumu: 
1) Radniecības termini (121 jautājums); 2) Dzīvnieku nosaukumi (87 
jautājumi); 3) Ķermeņa daļu nosaukumi (219 jautājumu); 4) Augu no-
saukumi (173 jautājumi); 5) Dažādi leksikas jautājumi (300 jautājumu), 
plašāk skat. KFRP 57–128. 

Otrajā, trešajā un ceturtajā dialektoloģijas anketā jautājumi iedalīti 
nodaļās – piemēram, Dzīvnieku nosaukumu anketā tiek izdalīti: I. Zīdī-
tāji (1.–17.); II. Putni (18.–43.); III. Rāpuļi (44.–47.); IV. Zivis (48.–
57.); V. Bezmugurkaulnieki (58.–87.), plašāk skat. KFRP 71–76. Augu 
nosaukumu anketā jautājumi tiek iedalīti vēl sīkāk, piemēram, I. Kul-
tūraugi: a. Augļu koki un augļu krūmi; b. Dārzeņi; c. Labība, šķiedrau-
gi un lopbarības augi; d. Dārza puķes un dekoratīvie krūmi. e. istabas 
augi u. tml. (KFRP 92.–116.). 

31 Plašāk par Latviešu valodas dialektu atlanta tapšanas gaitu skat. Laumane 1999.
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Atsevišķi jākomentē piektā dialektoloģijas anketa, kas, pēc autoru 
domām, ir veidota pēc Latviešu valodas dialektu atlanta materiāla vāk-
šanas programmas leksikas nodaļas (KFRP 116). Anketa ar trim sim-
tiem jautājumu uzskatāmi liecina ne tikai par lietuviešu un latviešu 
valodas atlantu izlokšņu materiāla vākšanas atšķirībām, bet arī par 
vēlmi nākotnē strādāt kopā. Baltu valodu atlanta prospekts šo vēlmi 
ir īstenojis.

1990. gadā pēc patstāvīga Lietuviešu valodas institūta atjaunošanas 
sagatavota Lietuviešu valodas dialektu un to mijiedarbības pētīšanas prog-
ramma (Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa), kas pir-
mām kārtām bija veltīta perifērajām un zūdošajām lietuviešu izloksnēm 

32 Pasaules debess puse uz austrumiem: austrumi, blāzma, saullēkts. 

(au tori – K. Morkūns, Laima Grumadiene, Dangole Mikulēniene, 
A. Vi duģiris, Valerijs Čekmons, Bonifacs Stundža). Atsevišķās grāma-
tās ir izdotas sociolingvistikas, leksikas, akcentuācijas un morfoloģijos 
daļas. Šī programma deva iespēju perifērās izloksnes pētīt kā lielā 
lietuviešu valodas izplatības areāla turpinājumu, tādēļ arī leksikas prog-
ramma (Programma 1995, sast. A. Viduģiris) ir izlase. To veidojot, 
mēģināts neatkārtot iepriekšējo programmu jautājumus (to pavisam ir 
415). Jautājumi tiek doti kopā ar iespējamām atbildēm, piemēram: 21. 
Pasaulio šalis į rytus: rytai, žaros, saulėtekis u. c.32 (19). 

Abu lietuviešu jaunāko programmu izlokšņu dati tikai sākti dato-
rizēt un kartografēt.
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Kopīgā baltu valodu leksika: flora
Rolands Kregždis

AUGU NOMENKLATūRAS BIOLOĢISKā KORELāCIJA. Fi-
tonīmu darināšana parasti atspoguļo augu strukturālās pazīmes (pēc 
iekšējās un ārējās morfoloģijas), kā arī to biosfēro lokalizāciju (topo-
nīmisko vai endonīmisko resp., ģeogrāfisko izplatības areālu un siner-
ģētisko resp., augu apvienošanu grupās pēc sugas pazīmēm). Abi šie 
sistēmiskās analīzes principi, iedalot augus atsevišķās grupās, tiek 
izmantoti, balstoties uz zviedru botāniķa Karla Linneja (Carl von 
Linné) izveidoto metodiku (plašāk skat. LE I 400, XVI 245skk.), sal. 
kannas (Canna), kannu (Cannaceae) dzimtas daudzgadīgu zāļaugu 
ģints auga, aprakstu:

CANNA.
Indica.
1. Canna foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. Roy. lugdb. 11. 

Fl. zeyl. 1. Hort. ups. 1.
Canna spatulis bifloris. Hort. cliff. 1.
Arundo indica latifolia. Bauh. pin. 19.
Habitat inter tropicos Asiæ, Africæ, Americæ. ♃ angustifol.

2. Canna foliis lanceolatis petiolatis nervosis.
Canna foliis lanceolatis petiolatis. Hort. cliff. 1.
Arundo indica florida angustifolia. Moris. hist. 3. p. 250. s. 8. t. 14. f. 6.
Habitat inter tropicos Americæ: Umbrosis spongiosis. ♃ glauca.

3. Canna foliis lanceolatis petiolatis enervibus. Roy. lugdb. 11.
Canna foliis enervibus. Virid. cliff. 104.
Cannoides. Hort. cliff. 488.
Canna Acorus glaucophyllus, ampliore flore, iridis palustris facie. 

Dill. elth. 69. t. 59. f. 69.
Habitat in Carolina ? ♃ (plašāk skat. Linnaeus 1753: 10).

FITONīMU LINGVISTISKā ANALīZE. Augu nosaukumu ana-
līze ir heteroģēniska, jo bez minētā iedalījuma balstās uz vairāku 
veidu leksiskās diversifikācijas sistēmām. Vispirms baltu valodu vārdi 
tiek grupēti saskaņā ar temporālo atribūciju. Tā ir: 1) senā indoeiro-
piešu leksika; 2) kopīgā baltu un slāvu leksika; 3) tikai baltu valodām 
raksturīgā leksika; 4) tikai lietuviešu (resp. latviešu, prūšu) valodai raks-
turīgā leksika.

Etniskā valodu piederības identifikācija ir cits, īpaši svarīgs lek-
sikas diferenciācijas veids. Balstoties uz to, leksēmas tiek iedalītas 

2 grupās: 1) mantotā leksika un 2) aizgūtā leksika (aizguvumi). Pē-
dējie tiek iedalīti grupās vēl pēc aizguvuma piederības: 1) Baltijas 
jūras somu aizguvumi; 2) slāvismi; 3) ģermānismi; 4) letismi vai li-
tuānismi; 5) aizguvumi no citām valodām. 

Fundamentālajā darbā Lietuviešu valodas leksika (Lietuvių kalbos 
leksika) Aļģirds Sabaļausks (1990) fitonīmus iedala atsevišķās gru-
pās pēc minētās lietuviešu valodas vārdu klasifikācijas sistēmas. 
Baltu valodu atlantā (turpmāk BVA) tiek atspoguļoti visi minēto 
leksikas apakšgrupu piemēri, tomēr neskaidrās cilmes dēļ dažu 
vārdu iedalījums kādā no nosauktajām sistēmiskajām apakšgrupām 
ir īpaši komplicēts. Tādēļ šajā darbā pēc detalizētas analīzes dažas 
no leksēmām tiek minētas citā apakšgrupā, nekā līdz šim bija 
parasts. 

Senā indoeiropiešu leksika
Šajā leksikas slānī iekļaujamie vārdi pēc savas cilmes ir vissenākie 

baltu valodu mantotie vārdi, kas tiek datēti ar ide. pirmvalodas laiku1. 
Hronoloģiskais leksēmu iedalījums tiek balstīts uz morfoloģiski (bie-
ži vien arī uz semantiski) atšķirīgu ide. valodu vārda pirmatnējās 
formas identiskumu. Senajā indoeiropiešu leksikā galvenokārt tiek 
iekļautas neatvasinātā jeb vienkāršā celma leksēmas, lai gan sastopa-
mi arī pirmatnējā celma reprezentanti, kuru sufiksācija bieži tiek at-
tiecināta uz daudz vēlāku laika posmu nekā vārda leksiskā pamat-
morfēma – sakne.

Atšķirīgu leksisko celmu sastatījums pēc gramatiskās vārdšķiras ir 
iespējams, tikai rekonstruējot protosemēmu, nevis izveidojot vienam 
leksiskajam slānim piederīgo bāzi. Tādēļ šai laikposmā iekļaujamo 
vārdu derivatīvajam statusam jābūt korelatīvam attiecībā pret visu 
sastatāmo atšķirīgo ide. valodu piemēru morfoloģisko tipu: nomeniem 
(nomina substantiva / adjectiva / numeralia / pronominalia), verbiem 
(nomina verbalia), adverbiem (nomina adverbia) u. c.

1. tabulā doti ide. pirmvalodas laika posma leksikas slānī iedalāmo 
fitonīmu nosaukumi, daži no tiem, kas līdz šim tradicionāli tikuši 
uzskatīti par itin arhaiskiem, balstoties uz jaunākajiem etimoloģiska-

1 BVA specifikas dēļ šī leksikas slāņa vārdi netiek iedalīti ide. pirmvalodas korelatīvajās apakšgrupās: 1) izveides (t.i., etioloģiskās sākotnes); 2) stabilas lietošanas; 3) sadalī-
šanās dialektos laika posma. Ar saīsinājumu ide. tiek apzīmēts indoeiropiešu pirmvalodas laika posma konverģents jēdziens.
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jiem pētījumiem, būtu uzskatāmi par vēlāka laika mantotiem vārdiem, 
tāpēc BVA tie tiek minēti pie attiecīga laikposma leksiskā mantojuma 
piemēriem (piem., la. riẽksts, dial. riekša (gen. sg.) / lie. ríešutas, dial. 
ríešutìs, ríešas, riešutỹs, ruošutỹs kā baltu un slāvu segregāts [skat. 4 
tabulu – par to cilmi skat. PKEŽ I 163sk.], nevis ide. laikposma 
leksikas relikts [sal. Sabaliauskas 1990: 43]). Tiesa, Sabaļausks (1990: 
121) šī vārda skaidrojumu min divreiz, resp., ‘riekstu’ apzīmējošās 

leksēmas iedala gan ide. laika posmā, gan kopīgajā baltu un slāvu 
leksikā.

Citu fitonīmu klasifikācija īpašas problēmas nerada, lai gan ne visu 
vārdu etimoloģiskā attīstība ir pilnīgi skaidra (piem., senīr. lín ‘lins 
(Linum usitatissimum)’, senang. līn ‘t.p.’ šobrīt tiek interpretēti nevis 
kā mantoti ide. pirmvalodas vārdi, bet gan kā kultūraizguvumi no 
latīņu valodas – skat. Matasović 2009: 240).

BALTU VALODU PIEMĒRI SLāVU 
VALODU 
ATBILSMES

ĢERMāņU 
VALODU 
ATBILSMES

ITāLISKO 
VALODU 
ATBILSMES

GRIEķU 
VALODAS 
ATBILSMES

INDOIRāņU 
VALODU 
ATBILSMES

CITU IDE. 
VALODU 
ATBILSMESLATVIEŠU LIETUVIEŠU PRūŠU

1. àlksnis(2), 
aksnis2, alksnis, 
alkšnis, aluksnis, 
aksis2; eliksnis, 
elikšnis, eleksnis, 
elekšnis, elèkš-
nis2, elēkšnis, 
èlksnis(2), 
eks nis(2), 
elksnis, èlkšnis2, 
elkšnis, elsnis; 
ulksnis; 
akškuôks2, 
akšņkuôks2

alìksnis (>), 
aksnis, aksnỹs; 
eksnis, eksnys

abskande ↔ 
*aliksnas

senkr. óльхá, 
dial. ёлха, 
po. olcha / olsza, 
bu. елхá u. c. 

sav. elira / erila, 
jav. Erle, 
senisl. ǫlr / alr

lat. alnus maķ. ἄλιζα

2. àuza avižà wyse ↔ *avizē 
< *avizā

senkr. овьсъ, 
kr. овёс, 
ukr. овéс, 
po. owies, 
bu. овéс u. c.

lat. avēna

3. brzs, brza, 
bẽrze, bērze, 
bērzis

béržas, béržė, 
beržỹs

berse ↔ *berzē kr. берёза, 
po. brzoza, 
bu. брéза, serb.- 
horv. brȅz(a) u. c.

sav. birihha, 
senisl. bjǫrk

lat. fraxinus skr. bhūrjáḥ, 
oset. bærz, 
bærzæ

dāk. top. Bers-ovia

4. apse, apsa ãpùš, ẽpuš / 
ãpušìs, ẽpušìs, 
apušỹs, lãpušė

abse ↔ *apsē senkr. осина, 
kr. осна, 
bu. оска, 
po. osa / osina, 
augšluž. wosa / wosy-
na, lejasluž. wósa u. c.

sav., sensakš. aspa, 
slv. espe, 
jav. Wespe

5. iẽva ievà iuwis ↔ *ivas kr., bu. ва, 
po. iwa, 
serb. ìva u.c.

sav. īwa, 
vav. īwe, 
senisl. ýr

ὄα, οἴη senīr. eó, 
vval. ywen, 
vbret. ivin, 
arm. aygi

6. jãvas, 
(pl.) javaĩ

ζεά, ζειαί skr. yávaḥ, 
av. yava-, 
pers., kurd. ǰaw, 
oset. jæw, 
dial. xwar

7. kļavs, kļava, 
kļavis, kļȩvs, 
kļȩva

klẽvas, kliãvas kr. клён, 
bu. клен, serb.-
horv. клȅн, 
po., augšluž. klon u. c.

senisl. hlynr maķ. κλινό-τροχον, 
senkorn. kelin, 
kim. kelyn

8. kvìesis, 
(pl.) kvìeši

kviẽtis, kvietỹs, 
(pl.) kviečiaĩ

go. ƕaiteis, 
senisland. hveiti, 
sav. (h)weizi / weiz, 
vav. weiz(z)e / weiz, 
vā. Weizen, 
angl. wheat u. c.

9. lazds / lazda, 
lazde, lagzds / 
lagzda, lagzde, 
lȩgzds, lȩgzda, 
lȩzds / lȩzda

lazdà laxde ↔ 
*lagzdē

sensl. ëîzà, 
bu. лозá, 
serb.-horv. lȍza, 
slov. lóza, 
slovā. dial. lodza, 
(sen.) po. łoza, 
(baznsl.) kr. лозa u. c.

alb. lajthi, lakthi
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BALTU VALODU PIEMĒRI SLāVU 
VALODU 
ATBILSMES

ĢERMāņU 
VALODU 
ATBILSMES

ITāLISKO 
VALODU 
ATBILSMES

GRIEķU 
VALODAS 
ATBILSMES

INDOIRāņU 
VALODU 
ATBILSMES

CITU IDE. 
VALODU 
ATBILSMESLATVIEŠU LIETUVIEŠU PRūŠU

10. lins, 
(pl.) lini

lìnas, 
(pl.) linaĩ

lino ↔ *linā bu. лен, 
serb.-horv. лȁн, 
po. len, kr. лён u. c.

sav. līn lat. līnum λίνον senīr. lín

11. âbels / 
âbele(2), âbēle2, 
ábele, ābēle, 
ábels, ábēls, 
âbẽls, âbḕls2, 
ábēla, âbuõls / 
âbuõlis, âbuole, 
abuls, ábule, 
ābule, ábulis, 
ābulis, vâbèle2

obelìs / obel, 
óbalas / obalỹs, 
óbelas / obelỹs, 
vobel; (gen. pl.) 
obel(i), obil(i)

wobalne ↔ 
*ābalnis

bu. аблáн / яблáн, 
serb.-horv. jȁблан, 
slov. jáblan, senkr. 
яболонь, kr. яблоня 
u. c.

lat. Abella (pil-
sēta Kampānijā, 
slavena ar sa-
viem augļiem)

senīr. aball

12. papade, 
papardis, pa-
pade, papârde, 
paperde, papar-
da, papards, pa-
pardis, paports, 
paparnīte; 
paperkstīte, 
paparkstina, 
paparkśtena, 
paparkši, 
paparškis, 
papark(s)ts, 
paparkste, 
papaksne

pãpártis / pa-
pa tis, papartỹs, 
papartė, po par-
tis, pãparnikas

top. Paparthen 
↔ *Papartjai

serb.-horv. paprat, 
pȁprȃti, prȁprot, 
slovā. paprad’, 
če. paprad / kaprad, 
slov. paprad (masc.), 
-de (fem.), po. 
paproć, bkr. 
пáпараць, 
пáпаратнiк u. c.

sav. farn skr. parṇám, 
Av. parǝna

senīr. raith, 
vbret. raden

13. pûri, pûŗi, 
pūŗi, pūri

pras, (pl.) 
praĩ, prai

pure ↔ *pūrē kr. пырéй, po. perz, 
serb.-horv. nȕp, 
slov. pr, če. pýr

senang. fyrs (σ)πυρóϛ

14. pušìs, pùšė; 
(dat. pl. dial.) 
pušm(s), pùšėm

peuse ↔ 
*pjausē

sav. fiuhta / fiehta, 
vav. viehte, 
sensakš. fiohta / fiuhtia

πεύκη

15. rãcenis, rā-
cenis, rãcēnis, 
rācienis, rācins, 
rãcinis, rācinis, 
rãcīnis, rãciņš, 
rãcis

róp bu. рпа, (austr.) 
baznsl. рѣпа, 
kr. рéпа, 
serb.-horv. рȅпа, 
po. rzepa u. c.

sav. râba, ruoba lat. rāpum, 
rāpa

ράπυς, 
ράφυς

16. rudzis, (pl.) 
rudzi

rùgis, rugỹs, 
(pl.) rugiaĩ

ruggis ↔ 
*rugis

bu. ръж, 
senkr. rъžь, 
kr. рожь, 
po. reż u. c.

senisl. rugr, 
senang. ryʒe, 
sensakš. roggo, 
sav. rocko

trāķ.-maķ. βρίζα

17. sėmuõ, (pl.) s-
menys, smen(e)s, 
sėmenaĩ, sė mi-
niaĩ, smenės

semen ↔ 
*sēmen

sensl. ñjìÝ, 
(gen.pl.) ñjìåíú, 
bu. céме, 
serb.-horv. сjȅме u. c.

sav., sensakš. samo lat. sēmen

18. uôsis úosis, vuosis woasis ↔ *āsis bu. сен, serb.-horv. 
jȁсȇн, slov. jásen, 
kr. сень u. c.

sav. asc, senisl. askr lat. ornus ὀξύη, 
ἀχερ-ωίς

alb. ah, arm. hac‘i, 
senkorn. onnen, 
vdīr. onn

19. vîksna, 
vìksna2, vīksna, 
vîksne, vìksne2, 
vîksnis, vìkšņa2, 
vìkšņis2, višne / 
višņa, vìšne2 / 
vìšņa2

vìnkšnà, 
vìnkšnas, 
vinkšnė, 
vìnkšnis

wimino ↔ 
*vinksnā

senkr. вязъ, kr. вяз, 
serb.-horv. вȇз, slov. 
vȇz u. c. 

alb. vidh, 
(pl.) vidha

20. ziņis, (pl.) 
ziņi

žìrnis, (pl.) 
žìrniai

syrne ↔ *zirnē sensl. zðüíî, 
bu. зр но, 
senkr. зьрно, 
kr. зер нó, 
po. ziarno u. c.

go. kaúrn, 
sav. corn / kerno, 
jav. Korn u. c.

lat. grānum senīr. grán, 
vval. gronyn, 
vbret. greun

1. tabula. Baltu valodu fitonīmi, kas iedalāmi senās indoeiropiešu leksikas slānī
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Alkšņa nosaukumi
Pragmatiskie (ģenētiskie) šādu vārdu sakari lielākoties tiek moti-

vēti ar cilmes caurspīdīgumu, kas nosaka attiecīgā laika posma ide. 
valodu segregatīvo leksisko vienību piederību kādai apakšgrupai, 
piem., baltu valodu savvaļas bērzu (Betulaceae) dzimtas koku un krū-
mu ģints auga alkšņa (Alnus), kuram Latvijas un Lietuvas teritorijā 
ir izplatītas divas sugas (baltalksnis [A. incana mnch., Willd.], melnalks-
nis [A. glutinosa Gaertn.]), nosaukumi (la. àlksnis ‘alksnis’, lie. aksnis 
‘t.p.’, pr. abskande ‘Erle’ E 602) ar citu ide. valodu atbilsmēm, pirmām 
kārtām, saistīti pēc morfoloģiskās struktūras identiskuma principa 
(skat. 1. tabulu): rietbalt. *aliksna-↔ austrbalt. *aliksna- / *eliksna- // 
*aliksna- / *eliksna- < balt. *e(a)liksna- // *e(a)liksna- < balt. 
*e(a)lisna // *e(a)liksna- (ar epentētisko -k- un suf. *-nŏ-) < balt. 
*e(a)lisa- // *e(a)lisa- ↔ sl. *e(a)lisā (> pirmsl. *jelьха / *оlьха) // 
*e(a)lisā (> pirmsl. jelьša / *olьša) ↔ sav. elira (< *alizō) (sīkāk skat. 
PKEŽ I 46).

Fitonīma lietojums latviešu valodas izloksnēs ir sīki aprakstīts (skat. 
LVDA 45sk.): visplašāk izplatīts la. alksnis, kas ir ne tikai latviešu 
literārās valodas vārds (Llvv I 160), bet arī visbiežāk sastopamais šā 
auga nosaukums dialektos (citus fonētiskos šā fitonīma nosaukumus 
skat. 2. tabulā).

Lietuviešu valodas teritorijā, kā arī latviešu valodā, tiek lietoti šā 
auga fitonīmi ar divējādu sākumburtu: 1) lie. aksnis 2 K, Krtn; SD 
225, alksnỹs 4 K. Būg (Dv, Lz [ME I 68; Būga Aist. Stud. I 51 – 
LKŽK]) ‘bērzu dzimtas koks (Alnus)’ J, LBŽ, Dkš, Tt, S. Dauk, LTR 
(Vlkj), Žg, Sr (LKŽe); 2) lie. eksnis 2 ‘bērzu dzimtas koks (Alnus)’ 
K, Nm, Jrb; C I 553, R, Erž, Gs (LKŽe). Tiek uzskatīts, ka šo abu 
formu cilme ir ļoti arhaiska, resp., tiek rekonstrētas kvalitatīvās pat-
skaņu mijas divējādas pakāpes formas ide. *ĕl- / *ŏl- (PKEŽ I 47).

Līdz šim austrumbaltu valodās lieto īpaši senas morfoloģiskās 
struktūras formas lie. alìksnis 2 ‘bērzu dzimtas koks (Alnus)’ An, 
Km, Brž, Ut, Kp, Rk, Pn (LKŽe); Aln, Pnm, Ds, Jž, Slm (LKŽK), 
Žl2, la. dial. eliksnis ‘t.p.’ 427, 479, elikšnis 491, 501-2,-5,-11 (LVDA 
46) (skat. arī 1 un 2 tabulu), tiek rekonstruēta arī pr. *aliskande / 
*aliskands (↔ pr. abskande ‘alksnis’) ⇦ pr. *aliskans < pr. *aliksnas 
(PKEŽ I 44sk.), no kā izriet rietbalt. *aliksna- ‘alkšņa-’, austrbalt. 
*e/aliksn()a- ‘t.p.’ (< balt. *e/alisksn()a- ‘t.p.’ < balt. *e/alisn()a- 
‘t.p.’ < balt. *e/alis()a- ‘t.p.’ < bl.-sl. *e/alis()- ‘t.p.’ < ide. dial. *e/

alis()- ‘t.p.’ > gal. top. Alisia, jav. Elsenz; sav. elira u. c. [IEW 302; 
PKEŽ ibd.]).

Atsevišķi būtu jāmin kolektīvā formanta *-ā atvasinājumi lie. 
álksna 1) Grk, alksnà, 4) K. Būg, Š ‘vieta, kur aug alkšņi, alkšņiem 
noaugusi vieta, alksnājs’ Skd, Smln, J, Als, Vdk, VšR, Grg; ‘purvs, 
leja, ieleja’ Mžk, BB 1 Mak 9,45 (LKŽe) ↔ la. àlksna 337 / àlksne / 
alkšņa 410 ‘alkšņiem noaugusi vieta, alksnājs’, àlksna2, aluksna ‘staig-
na, purvaina vieta, īpaši laukos’ r. av. (ME I 67), kā arī virkne kopī-
gas saknes atvasinājumu: 1) lie. adj. alìksninis 1 Ktk; SD1 113 ‘alkšņa 
koka’ Ds, An, BM 209; ‘tādas šķirnes (par ābelēm)’ Ds (LKŽe), 
alksnnis, -ė 2 Jnšk, aksninis 1 Ut ‘alkšņa koka’ OG 174, Kp, Grž, J; 
‘tādas sugas (par ābelēm)’ Rm (LKŽe) (alksnìnis ‘t.p.’ K, Tvr, M, Ds 
[LKŽK]) ↔ la. àlkšņaîns ‘ar alkšņiem aizaudzis’ (ME I 68); elksnìnis, 
-ė 2 R ‘alkšņa-, alkšņu-’‚ K I 366, Gs; ‘alksnājā augošs’ Gs, alksnalìngas, 
-a 1 ‘ar alkšņiem aizaudzis’ P (LKŽe); 2) subst. lie. dial. aliksniõ kas 2 
‘alksnītis, niecīgs alksnis’ Ds, alìksnynė J. Jabl, alksnìnas 2 ‘neliels, 
vidēja lieluma alksnis’ SD 225, Grg, alksnìnis, -ė 2 Rdm ‘tumši brūns 
cilvēks’ Tvr, Ig (LKŽe) ↔ la. alksnene / alksnīte / alksnītis, elksnene 
r. av. / eksnene2 / êlksnene2 337, 397 / ẽlksnine2 426 ‘alksnene (Lac-
tarius rufus)’ r. av., ‘meža malva’ r. av. (ME I 68, 567; EH I 368); 
alks nýnas 1 Brsl, 3 Š, SD 225 ‘alkšņu mežs, alksnājs’ Mrs, Grg (LKŽe) / 
alksnỹnas ‘t.p.’ K (LKŽK) /elksnỹnas 1 ‘t.p.’ K; R, Skr (LKŽe) ↔ la. 
àlksniens BW 19488,2, 19877,11 (∼ la. dial. aksniens2 43, r. av. [EH 
I 68]), àlksnājs (∼ la. ȩlksnājs BW 18911 [EH I 364])/ àlksnāja r. av. / 
àlksnaîne r. av., alksnene, lksnaine 337, èlksniens / elkšnaĩne / êlkšnājs 
BW 11623 ‘t.p.’ (ME I 68, 567) ∼ la. alksneņinš BW 19488,2 (EH I 
68); aliksnỹnė 2 ‘ar alkšņiem aizaugusi vieta’ Užp, alksnỹnė 2 J ‘alk-
šņiem aizaugusi vieta’ Kp (LKŽe), ‘vieta, kur daudz alkšņu’ Kp, Do-
vīdēni, Grž (LKŽK), alksnýtė 1 Šd, Rgv, Rs, alksnỹtė 2 Š, K. Būg 
‘alkšņu krūmi, alksnājs’ Klov, Pg, J. Jabl, J (LKŽe), Rm, Ssk, Iš, Kp 
(LKŽK) ↔ la. alksnĩte, aksnīte2 64 ‘alkšņu mežs, alksnājs’ (EH I 68) 
∼ la. àlksnîši / alksnesīši BW 25950, èlkšņuši2 465 ‘nelieli alkšņi’ (ME 
I 68, 567); alksnótas 1 ‘alkšņu mežs, alksnājs’ J I 96b (LKŽe), Rs 
(LKŽK) ↔ adj. la. êlkšņuôts ‘ar alkšņiem aizaudzis’ r. av. (ME I 567); 
alksnėnìnis, -ė 2 Alk ‘no Alksnēniem’ Gs, alksninùkas 2 T.Ivan ‘(zool.) 
žubīšu dzimtas putns (Carduelis spinus)’ Bd (LKŽe), ‘mazs putniņš’ 
Bd, Db, ‘tumši brūns cilvēks’ Ig (LKŽK), alksnaitė ‘mazu krūmiņu 
mežs’ Pšl, J, alksnalingas ‘vieta, kur aug alksnīši’ P 427, alksninãlis, 
-ėlis Grg, Yl, alksnãlė Grg (LKŽK).

2 Lietuviešu valodas institūta Leksikogrāfijas centra pētnieces dr. Ritutes Petrokienes personīgā informācija.

LATVIEŠU VIDUS DIALEKTS LīBISKAIS DIALEKTS AUGŠZEMNIEKU DIALEKTS

Z DK V KDZLI KNLI VLI LDCAI DZLI NLI DZSI NSI LAYAŠ

alksnis 40,-
5-8, 53-7,-
9, 99-101,-
3,-5-18,-
32-3,-5-7,-
9,-45-50,-3
-8,-61-67

alksnis 
15-39, 
41-44,-
49-53,-8-
60, 88-
98, 102,-
4,-23

alksnis 124-31,-4,-8,-
40-4,-51-2,--9-60,-8-
9,-86,-92-3,-6-7,-9-
200,-3-6,-8-14,-19,-
22-38,-40-44,-47-8,-
56-9,-61-97,-99-302,-
4-6,-9-10,-12-17,-19-
21,-31,-8,-74-81,-96

alksnis 
1-7, 62-
7,-9

alksnis 8-13, 
68, 70-87, 
90, 119-
121;

alksnis 
170-1,-3-
185,-7-
191,4-5,-8, 
249-255, 
260

alksnis 14, 
192-3,-6, 
222-3,-7, 
344,-52

alksnis 384-
391,-3,-5, 
401, 462-9,-
71

alksnis 
382-3,-
92,-7, 
400,-10

alksnis 
359-60, 
371, 460, 
509

alksnis 318,-
24,-6,-33-4,-
40-1,-7-8,-52,-
57-8, 403,-9,-
14,-16,-24,-9-
30

alksnis 
222,-7,-31-
2,-40-1,-7, 
331,-8

alkšnis 483, 
502,-7

alkškuoks 
63
alksis 63

aluksnis 384, 
462,-5-8
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LATVIEŠU VIDUS DIALEKTS LīBISKAIS DIALEKTS AUGŠZEMNIEKU DIALEKTS

Z DK V KDZLI KNLI VLI LDCAI DZLI NLI DZSI NSI LAYAŠ

alkšņkuoks 8 alkšņkuoks 
180

eleksnis 440,-
52,-89, 502

eleksnis 414

elekšnis 481,-
6-8,-92-500,-
2-5

ulksnis 368
elkšnis 439,-
44-5,-47,-50,-
52,-71,-8,-
87,-91-2, 
502,-6-7

elkšnis 442-
3,-9

elksnis 
101,-7,-9-
10,-32-3,-
46,-8-9,-
50,-5-6,-
63-65,-7

elksnis 
50, 80,-
9, 91,-
4-5

elksnis 129-30,-4,-8,-
40-2,-4,-51,-9-60,-
8,-93,-7, 226,-33,-
42,-4-8,-66,-73,-7,-
93,-6, 300-17,-19-
23,-30-1,-8,-44-5,-
74-5,-96

elksnis 79, 
80,-4

elksnis 170-
1,-3,-5,-
83-4,-7,-
94-5,-8, 
254

elksnis 193, 
201,-22-3,-
7, 344-5,-
8,-50-1

elksnis 384,-
8-9,-93-5, 
401-2,-25-
7,-33-4,-6-9,-
44-7,-50-1,-
65,-70-80,-2-
5,-90,-5,-8, 
501,-3

elksnis 
382,-92,-
7, 400,-
10

elksnis 
356,-9-
63,-5-73, 
414,-21,-
32,-5-6,-
41-3,-8-
9,-54,-8-9
elsnis 417

elksnis 318,-24-
2-9,-32-7,-9-
43,-6-55,-7-8,-
64,-98-9, 403-
9,-11-6,-8-20,-
2-4,-8-31
elsnis 332, 346

elksnis 222-
3,-7,-31-
2,-9,-40-
1,-5-7, 
323,-31,-
8,-44-5

elēkšnis 452, 
504
eliksnis 427, 
479
elikšnis 491, 
501-2,-5,-11

2. tabula. Latviešu fitonīmu, kas nosauc Alnus, izplatība dialektos (pēc izloksnēm kartē) [[bez norādes] pēc LVDA datiem; 1 pēc ME datiem, 2 pēc EH datiem; Z – 
Zemgales; DK – Dienvidkurzemes; V – Vidzemes; KDZLI – Kurzemes dziļās lībiskās izloksnes; KNLI – Kurzemes nedziļās lībiskās izloksnes; VLI – Vidzemes lībiskās 
izloksnes; LDCAI – Citu areālu izloksnes ar lībiskā dialekta iezīmēm

Gadās arī salikteņi: lie. dial. alìksniabudė 1 ‘(bot.) parastās skald-
lapītes dzimtas sēne, kas aug uz koku (parasti uz alkšņu) stumbriem 
(Schizophyllum commune)’ Ds / alksniãbudė 1 ‘t.p.’ LBŽ (LKŽe), 
alksnialenkė ‘alkšņu mizas groziņš’ Dglš (LKŽK), aksniapievė 1 ‘alk-
šņiem aizaugusi pļava’ Ds (LKŽe); la. dial. akškuôks2, akšņkuôks2 
(LVDA 46).

Papardes nosaukumi
Papardes nosaukumi: la. papade, papardis, papade, papârde 

‘Dryopteris filix-mas’ u. c. ; lie. papártis, papatis, papartỹs, pãpartis, 
papartė, popartis ‘t.p.’, pr. top. Paparthen.

Salikteņi šai ide. pirmvalodas (vai tās sašķelšanās dialektos) lai-
ka posmā ir īpaši reti sastopamas leksikona formas un satura vieno-
tību veidojošas leksiskās vienības. Viens no šāda tipa piemēriem – 
fitonīma paparde nosaukums (balstoties uz jaunu tā cilmes aprakstu 
[skat. tālāk]).

Lie. papártis/papatis ‘sporveidīgs, neziedošs augs; Filix’, dial. 
papartỹs (gen. pãparčio) ‘t.p.’ (sal. Būga I 473) un dial. pãpartis3 cilmes 
skaidrojums nav plaši analizēts. Ernsts Frenkelis (LEW 538) aprobe-
žojas ar radniecīgu leksēmu apvienojumu vienā leksiskā ligzdā, ne-
minēdams ticamus argumentus, kas atklātu šī vārda cilmi. Vienīgi 
tiek konstatēts, ka tā ir reduplikatīvā darināšanas tipa refleksija; re-
konstruējams nepilnās (daļējās) reduplikācijas tips (par šādiem deri-

3 Pēc dr. Klementinas Vosīlītes ziņām (personīgā informācija), šāda forma tiek lietota Alizavā.
4 Sistemātiskajā lietuviešu valodas vārdnīcā tas tiek iedalīts sporveidīgo augu apakšklasē (SLKŽ 210).
5 Saskaņā ar Zigma Zinkeviča (1966: 217) datiem, šāda forma ir pazīstama Seinu, Leipaliņģes, Subačus, Svēdasu, Dusetu, Dotenēnu, Adutišķu, Tverečus apkārtnē.

vatīvajiem modeļiem sīkāk skat. ИЯ 219skk.). Tā nav Frenkeļa ori-
ģināla doma. Šo hipotēzi jau pirms tam ir izvirzījis Holgers Pedersens 
(1909: 91), uz to balstījies Reinholds Trautmanis (1923: 206), Kazi-
miers Būga (I 342), Aleksandrs Brikners (1957: 395) u. c. Tomēr daži 
fakti, īpaši akcentoloģijas un semantikas interpretācijas nepilnības rada 
šaubas par šādu cilmes skaidrojumu. 

Neziedošs platlapu augs – paparde Lietuviešu valodas vārdnīcā 
(LKŽ) tiek raksturots kā ‘sporveidīgs augs ar lielām, plūksnainām 
lapām (Dryopteris)’ (IX 349)4. Šāda nozīme ir pazīstama no senajiem, 
kā arī vēlāka laikposma rakstiem (SD 241, Q 173, R, pēc Jurģa Am-
brazieja Pabrēžas pētījumiem). Vairāk nozīmju LKŽ netiek norādīts. 
LKŽ kā pirmā tiek minēta otrās akcentējuma grupas vārda forma lie. 
papatis ‘t.p.’, ko lieto Jonišķēļos (LKŽK šādu lietojumu atrast neiz-
devās, izņemot Jonišķi – iespējams, tā ir korektūras kļūda), Daukšos, 
Paparčos un Ērišķos (vēl skat. ZnŽ II 330; KlŽ 201), kā otrā tiek 
minēta pirmās akcentējuma paradigmas forma lie. papártis ‘t.p.’, vē-
lāka laikaposma rakstos to min F. Kuršaitis un Antans Juška, šādu 
formu lieto arī lietuviešu dialektos (Gs, Tlž, Kv, Klk, Erž, Vl). Trešā 
vārdforma norādīta kā 3b akcentējuma paradigmas papartỹs, -čio, ko 
lieto rietumu un austrumu aukštaišu izlokšņu apgabalos (Prgn, Dglš, 
Tv [paparčs – Otrębski 1934: 226], Klvr)5.

Balstoties uz LKŽK datiem, var apgalvot, ka šo formu lieto ievē-
rojami plašākā areālā: [RAU] Ds, Smlv, Lln, [RAK] Kp, Alz, [RAV] 
Gvk, Dv. Iespējams, no austrumaukštaišu viļniešu teritorijas šāds ak-
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centējuma modelis varēja izplatīties arī dienvidaukštaišu izloksnēs, 
bet vēlāk arī citu izlokšņu apgabalos, izņemot žemaišu izloksnes: 
papartỹs, pãparčio (3b) Kbl, Mrk, un no turienes arī perifērajās iz-
lokšņu grupās – papartỹs, -čio Sn, kā arī Kauņas apgabalā (Nvn).

Lietuviešu valodas vārdnīcā (LKŽ) minēts, ka dialektos sastopami 
arī sieviešu dzimtes formu lietojuma gadījumi. Pēdējā leksēmas lig-
zdā iedalāmā lie. dial. forma papartė (fem.) ‘t.p.’ tiek minēta bez 
intonācijas zīmes. Šī forma reģistrēta tikai Ģiedraičos (LKŽ IX 349). 
Jāpiebilst, ka Pabrēža norāda formu Papárčiai ‘Felices’ (Bot. 17. gs.), 
bet no nenorādītiem avotiem jāmin vēl arī forma papartis (fem.)  

DIALEKTI, IZLOKSNES, 
IZLOKŠņU APAKŠGRUPAS

KRīTOŠI 
INTONĒTā SAKNE 

KāPJOŠI 
INTONĒTā SAKNE 

Aukšta iš i 
Rietumaukštaiši: 

kaunieši
+ +

šaulieši +

Austrumaukštaiši: 
panevēžieši +

kupišķieši +
anīkščieši + +
utenieši +
viļnieši +

Dienvidaukštaiši +
Žemaiš i : 

Ziemeļžemaiši 
kretingieši

+

Dienvidžemaiši: 
varnieši

+

raseinieši +
Per i fērās  iz loksnes: 

Pelēsa
+

Tilzīte, Ragaine +

3. tabula. Lie. papatis/ papártis lietojums izloksnēs

1. att. Lie. papatis u. c. akcentējuma formu izplatība izloksnēs ( apzīmē 
formas papatis,  – papártis, £ – pãpartis,  – papartỹs izplatības areālus)

(LKŽK [LKŽ (IX 349) netiek norādīts, kur šādu formu lieto vai 
kādos senākos vai vēlāka laikposma rakstos tā minēta]), Papārtis 
(masc.), pl. Papārtey ‘Filix’ (PŽ II 19), kā arī papàrtis/popartis (MLLG 
II 137).

Pirmo divu piemēru darināšana un cilme joprojām ir neskaidra. 
Tiek diskutēts arī par papardes nosaukumu pirmformas akcentējuma 
rekonstrukciju. Balstoties uz LKŽ atrodamo materiālu, var apgalvot, 
ka forma ar kāpjošu zilbes intonāciju ir sastopama biežāk nekā ar 
krītošu zilbes intonāciju. Citās domās bija Georgs Ģerulis (1922: 237) 
un Trautmanis (1923: 206), kuri norādīja tikai darinājumu ar krītošo 
intonāciju. Līdzīgi arī Būga (I 342, 473), kas metatoniski nosauc lie. 
papatis (II 412). Formu ar kāpjošo zilbes intonāciju ir aizmirsis pie-
minēt arī Prans Skardžus (I 23sk.).

Vispirms vajadzētu precīzi noteikt katra šī varianta lietojuma are-
āla robežas (dati no LKŽK, LKŽKP). Žemaišu izlokšņu apgabalā ir 
zināma tikai forma ar krītošo zilbes intonāciju papártis. To lieto zie-
meļžemaiši kretingieši (Slnt), dienvidžemaiši varnieši (Kv; vēl sal. 
DūnŽ 238) un raseinieši (Erž). Rietumaukštaiši šo vārdu izrunā pēc 
2. un 1. akcentējuma paradigmas: [VAK] papatis Dkš, papártis Ddv, 
Vl; [VAŠ] papártis Jnš, Bsg, Jsv. Austrumaukštaiši lieto abas formas 
(dažās izlokšņu apakšgrupās sastopami arī paralēli lietojami varianti): 
utenieši lieto tikai 2. akcentējuma grupas formu: papatis, paparčiùs, 
papačiams (2) Sld, Ds, bet anīkščieši šo vārdu izrunā trejādi: papatis 
(2) Sb, papártis (1) Sb, pãpartis6 Sb (LKŽKP). Kupišķieši, kā arī 
anīkščieši, lieto otrās akcentējuma paradigmas formu papatis (2) Kzl 
un pirmās akcentējuma grupas formu pãpartis Alz. Panevēžieši un 
viļnieši lieto otrās akcentējuma grupas formu papatis (2) Slč, Dv. 
Pēc otrās akcentējuma paradigmas šo vārdu lielākoties izrunā arī da-
žos dienvidaukštaišu apgabalos: Pv, Ppr, plg. papatis, -čiù ‘dzērāja 
iesauka’ Dvrč.

Perifērajās izlokšņu apakšgrupās fiksēta forma tikai ar krītošo zil-
bes intonāciju papártis (1) – Pls, Tlž, Rgn. Te lieto arī vārdu pã par-
ni kas ‘paparde’ Lz, kam ir skaidra slāviska izcelsme ~ bkr. пáпараць 
‘paparžu dzimtas augs’, пáпаратнiк ‘t.p.’ (ЭСБМ VIII 154). Līdzīgi 
lietojuma gadījumi ir fiksēti arī Pasvalē un Jurotišķos: pãparnin kas, 
pã parninko ‘paparde’ (LKŽK).

Saskaņā ar 3. tabulas un 1. attēla datiem, var apgalvot, ka saknes 
ar kāpjošo zilbes intonāciju lēkājošās paradigmas formu lieto rietu-
maukštaišu un dienvidaukštaišu, sevišķi bieži austrumaukštaišu areālā. 
Pirmās akcentējuma paradigmas forma ar krītošo saknes zilbes into-
nāciju dominē žemaišu izloksnēs, kā arī perifērajās Mazās Lietuvas 
izloksnēs, šādu formu sastop arī Pelēsā. Sporādiski šī forma sastopa-
ma Kauņas un Anīkšču izlokšņu grupā. Pirmās akcentējuma grupas 
formu pãpartis vēl joprojām lieto Anīkšču un Kupišķu izlokšņu are-
ā lā, bet papartỹs – dienvidaukštaišu un austrumaukštaišu izlokšņu 
apakšgrupās, kā arī perifērajā Seinu izlokšņu apakšgrupā. Ticams, ka 
pēdējo divu formu sakars ir derivatīvs, t.i., formas papartỹs akuzatīvs 
varēja būt pastāvīgās akcentējuma paradigmas formas lie. dial. pãpartis 
pamatā, lai gan iespējams, ka tieši šī forma ir visarhaiskākā (prefik-
sālā uzsvara dēļ, skat. turpmāk).

Analizējot lie. papatis un papártis atšķirīgās akcentuācijas formas, 
vispirms jāpieskaras metatonijas fenomenam. To, interpretēdams šos 
piemērus, analizējis arī Būga (II 412), tikai nav skaidrs, kura no šīm 
formām ir metatoniska.

6 Kartītē, kurā raksturota šī forma, Lietuviešu valodas institūta darbinieku norādīta pãpartis → papatis korekcija. Kā apgalvo Petrokiene, tā var būt nepareizi pierakstī-
ta lie. dial. papartỹs forma (personīgā informācija).
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Pamatojoties uz Bonifaca Stundžas (1981: 61sk.) konstatēto li-
kumsakarību – „[...] austrumaukštaišu Utenas izlokšņu grupā atvasi-
nāto lietvārdu kāpjošās intonācijas metatonija atspoguļo senāku stā-
vokli nekā analoģiska rietumaukštaišu vai žemaišu parādība”7 – ir 
zināms, ka žemaišu un rietumaukštaišu izloksnēs ir tendence vispā-
rināt variantu ar kāpjošo zilbes intonāciju; tas ir saistīts ar pamata 
vārdu paradigmu, kas lielākoties (salikteņu – otrie komponenti) bija 
2., 3., 4. akcentējuma paradigma. Tādēļ, nosakot analizējamās leksē-
mas seno akcentējuma paradigmu, vispirms ir jāanalizē austrumaukštai-
šu uteniešu izlokšņu apakšgrupā lietojamie papardes nosaukumi. Lai 
noteiktu seno modeli, tikpat svarīgi ir arī dienvidaukštaišu dati (Mi-
kulėnienė 1994: 126; 1998: 59).

Jau minēts, ka austrumaukštaišu Utenas izloksnēs lieto otrās pa-
radigmas formu papatis, paparčiùs, papačiams (2) Ds, Sld. Dusetās 
sastopama arī ŏ celma forma papartỹs, -čio. Par pēdējās formas ak-
centēšanas īpatnībām ir ieminējies Zinkevičs (1966: 217): tās akcen-
tēšana un galotņu izvēle izloksnēs ir diezgan jaukta. Būga (I 437) 
apgalvo, ka tā ir vissenākā, ide. pirmvalodas forma.

Jāuzsver, ka austrumaukštaišu Utenas, Viļņas un dienvidaukštaišu 
apgabalos nav fiksētas formas ar krītošo zilbes intonāciju (tikai pēc 
LKŽK datiem, Dialektu arhīvā vārda lietojuma areālā pētījuma ma-
teriālu nav), Dangole Mikulēniene, nosakot temporālo sakaru starp 
salikteņu formām ar krītošo un kāpjošo intonāciju – „Salikteņi, kas 
atšķiras ar kāpjošās intonācijas metatoniju, nav tik seni”; „[…] salik-
teņi, kas atšķiras ar kāpjošās intonācijas metatoniju ir samērā jauni 
un pārveidoti no lēkājošās paradigmas vārdiem […]”8 (1998: 59sk.), 
balstās uz metatonijas gadījumiem žemaišu un rietumaukštaišu iz-
loksnēs (1997: 99).

Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, vai iepriekš izklāstītais minējums par 
lie. papártis krītošās intonācijas cilmi atbilst lietuviešu valodas atva-
sinājumu ar prefiksu pa- akcentējuma likumsakarībām (par prefiksu 
pa- skat. tālāk).

Mikulēniene (1994: 118), izanalizējusi prefiksa pa- atvasinājumu 
akcentēšanu, secina, ka šādiem atvasinājumiem ir raksturīgs lēkājošais 
uzsvars, lai gan sastopami arī pastāvīgā akcentējuma piemēri – visos 
gadījumos atvasinājumi agrāk tika akcentēti pēc pastāvīgā akcentēju-
ma paradigmas. Viņa izsaka minējumu, ka priedēkļa akcentējums 
šādos atvasinājumos acīmredzot saistāms ar pamatvārda lēkājošo uz-
svaru – F. Kuršaitis tā akcentē derivātus, kas atvasināti no lietvārdiem, 
kam ir kāpjošā saknes zilbes intonācija vai kam ir īsā sakne (Mi-
kulėnienė 1994: 122). Balstoties uz Mikulēnienes (1994: 126) izvir-
zīto hipotēzi, formas ar kāpjošo zilbes intonāciju ģenēzi varētu saistīt 
ar uzsvara novirzi pa labi: pãpartis > papatis > papartỹs. Tādēļ šāda 
forma būtu sekundāra senākās formas ar krītošo zilbes intonāciju 
papártis vietā.

Šāds skaidrojums patiešām būtu pieņemams, ja analizējamā no-
mena izplatība sakristu ar areālo kāpjošās intonācijas metatonijas ap-

gabalu un ja vārds būtu semantiski skaidrs, taču tā nav (skat. 1. att.). 
Lai varētu atrisināt šo problēmu, ir jāiesaista latviešu valodas piemē-
ri, kas visbiežāk tiek akcentēti ar lauzto intonāciju: papade9 (triju 
intonāciju apgabalā): Cirgaļos, Drustos, Jaunpiebalgā, Raunā, Valmie-
rā, Vecpiebalgā (ME III 80)10, Drustos, Raunā (Būga II 412), bet 
lauztās intonācijas cilme saistāma ar uzsvara atvilkšanu no saīsinātas 
galotnes uz krītoši akcentētu zilbi lēkājošas paradigmas vārdos (En-
dzelīns 1971: 126skk., 200skk.; Stundžia 1981: 62). Turklāt šī latvie-
šu intonācija nav obligāti saistāma tikai ar krītoši intonētu zilbi – tā 
var būt sekundāri radusies senās krītošās zilbes vietā tajās izlokšņu 
apakšgrupās, kur sakrīt lauztā un krītošā intonācija (Endzelīns 1974: 
152): papade2 – Rūjienā, Mazsalacā, Limbažos, Aizpute, Nīgrandē, 
Dzirciemā, Bauskā; papade2 – tāmnieku izlokšņu grupā (ME III 80). 
Būga (II 412) norāda arī kāpjošās intonācijas piemēru: papade.

Taču pastāv noteiktas dialektālās īpatnības, kas jāapskata sīkāk. Būtu 
jāsāk ar latviešu dialektālā materiāla apskatu. Skaidrojot latviešu lauz-
tās intonācijas izveidošanās iemeslus šajā vārdā, jāuzsver, ka drustē-
niešu izloksne atrodas pie sēlisko un latgalisko izlokšņu saskarsmes 
robežas (skat. karti Rudzīte 1993: 369; LVDA pirmo karti). Ir zināms, 
ka augšzemnieku dialektā stieptā intonācija parasti sakritusi ar krītošo 
un otrādi. Drustu izloksnei, lai gan tā formāli tiek klasificēta kā vidus 
dialektam piederīga, raksturīgas latgalisko izlokšņu pazīmes, tāpēc la. 
dial. papade var atspoguļot formu *papàrde augšzemnieku dialekta 
teritorijā ierastās mijas dēļ (nesēliskajās izloksnēs): krītošā intonācija 
tiek aizstāta ar lauzto resp. \ → ∧ (Андронов 1996: 203).

Riks Derksens (1996: 50) sastata baltu valodu piemērus un kla-
sificē tos kā kāpjoši intonētas metatonijas formas. Pamatojoties uz 
Būgas savākto materiālu, viņš min piemērus no Drustu izloksnes 

2. att. La. papade un ct. akcentējuma formu izplatība izloksnēs ( apzīmē 
formas papade lietojuma izplatību triju intonāciju izloksnēs;  – divu into-
nāciju izloksnēs, kur sakrīt krītošā un lauztā intonācija, é – papade,  – 
papade izlokšņu apakšgrupās, kur kāpjošā intonācija sakrīt ar krītošo)

7 „[...] rytų aukštaičių uteniškių šnektose išvestinių daiktavardžių cirkumfleksinė metatonija atspindi senesnę padėtį, negu analogiškas vakarų aukštaičių ar žemaičių 
reiškinys”. 

Kāpjošās intonācijas metatonija vispār ir raksturīgāka rietumaukštaišu un žemaišu izloksnēm (Lyberis 1972: 43skk.).
8 „Cirkumfleksinė metatonija besiskiriantys dūriniai ne tokie seni”; „[…] cirkumfleksine metatonija besiskiriantys dūriniai yra gana vėlyvi ir perdirbti iš kilnojamosios 

paradigmos žodžių […]”.
9 Konstantīns Karulis (LEV II 18) min formu papârde no divu intonāciju apgabala, taču šīs formas lietojuma areālu nenorāda. Šis piemērs var atspoguļot latviešu izlokšņu 

īpatnību uzsvaru pārcelt uz tautosillabiskās zilbes pirmo komponentu – latgalisko izlokšņu grupā šī likumsakarība izpaužas vēl arī tā, ka šis komponents tiek pagarināts, 
sal. la. dial. brda, lai gan par izrunu nav vienota uzskata (Breidaks 1972: 96sk.).

10 Ir jāpilvērš uzmanība faktam, ka la. papade, ko ME raksturo kā triju intonāciju apgabala piemēru, jo netiek norādīts intonāciju sakrituma rādītājs (sal. tāmnieku papade2 
[ME III 80]), patiesībā ir no areāla, kur kāpjošā intonācija ir sakritusi ar krītošo (Sausnējā, Lizumā, Galgauskā) vai krītošā ar lauzto (Nītaurē).
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(I. Cīrulis. Par drustẽniašu izluãksni – Rakstu krājums XV 51–103), 
prof. Pētera Šmita (Schmidt [no Raunas]) savāktajiem piemēriem – la. 
dial. papade, Augusta Bīlenšteina (Bielenstein 1863–1864; turpmāk 
BGr) otrā sējuma – la. dial. papade. Tiesa, apskatot la. papade kā 
senās akcentējuma paradigmas atspoguļojumu, Derksens (1996: 263) 
runā pats sev pretī, jo apgalvo, ka Bīlenšteina minētie piemēri ar 
kāpjošo intonāciju atbilst latviešu vidus dialekta piemēriem ar krīto-
šo intonāciju, sal. la. ruõta (BGr): rùota. Tātad tie argumenti, uz 
kuriem pamatodamies, Derksens nonāk pie secinājuma par baritonā 
akcentējuma pirmatnējo formu, liecina par vājās saknes pastāvēšanu, 
nevis otrādi.

Cita risināmā problēma – to iemeslu noteikšana, kuri varēja ie-
tekmēt divējāda akcentējuma formu rašanos austrumbaltu valodās. 
Piesardzīgi var izteikt minējumu, ka aplūkojamajam papardes nosau-
kumam agrāk bijusi pavisam cita morfoloģiskā struktūra, cits beigu 
afikss, kas noveda pie akcentējuma paradigmas vārda modeļa, sal. sen-
la. paparda11 ‘paparde’ BW 32984, 32399 (ME III 80), ar kuru acīm-
redzot saistāma minēto ē celma latviešu valodas formu cilme, t. i,. 
austrbalt. *papar(d)tā > 1) la. papardā → la. papardē (par la. -ā > -ē 
sal. la. padga > padeģe ‘izdedzināta meža vieta’ [ME III 16]); 2) lie. 
*papartā → lie. *papartē > lie. dial. papartė, sal. senlie. drauga → 
lie. draũgė (Skardžius I 36), senlie. garbà → lie. garb, lie. tamsà → 
lie. dial. tams, lie. dainà →lie. dial. dain (vairāk piemēru skat. Am-
brazas 1993: 33skk.). Nevar atmest iespēju, ka ē- celma formu izvei-
di noteica vārda klasificēšana pie atvasinājumiem ar priedēkli pa-: lie. 
vatai, la. vàrti ~ lie. pavart, la. pavārte (Ambrazas ibd.).

Var pieņemt, ka intonāciju atšķirību starp šiem vārdiem var skaid-
rot ar atšķirīgu vīriešu un sieviešu dzimtes formu darināšanu, lai gan 
to pirmatnējā forma ir viena (par to skat. turpmāk).

Risinot šo problēmu, noderīgi būtu balstīties uz leksēmas lieto-
juma īpatnībām dienvidžemaišu Raseiņu apvidū – Eržvilkā (LKŽK), 
kur fiksēts krītoši un kāpjoši intonētu formu lietojums, nomenam 
atšķiras dzimtes kategorija (fem./masc.): papártis (fem.) (1) / papatis, 
-čio (masc.), kas (gen. fem.) acīmredzot ir liels arhaisms. Tie ir ie-
mesli, kas liek izvirzīt šādu derivātu pāri kā senu sastatījumu: tās 
pašas derivācijas piemēru lietojums kaimiņu slāvu valodās: serb.-horv. 
paprat masc. / fem. (Stulićev), pȁprȃti (fem.) (RHS IX 630); serb.-
horv. prȁprot (Vodice, Istra); toponīmi ar suf. -j: Paprać (masc.), 
Pȁpraća (fem.) (Skok II 602), pēdējās formas cilmi var atvedināt no 
nomen collectivum formas *papratā (pirmsl. *t > serb.-horv. ć – Вейк 
ван 1957: 109); baltu un slāvu valodās abu pāru nozīme sakrīt.

Pamatojoties uz šiem piemēriem, piesardzīgi var pieņemt, ka bal-
tu un slāvu pirmvalodā pastāvēja visu triju dzimšu darinājumi, kuru 
nozīme acīmredzot bija viena un tā pati, t. i., ‘paparde’. Pamatot šādu 
pieņēmumu var arī nekatrās dzimtes formas, kas atspoguļotas dažos 
serbu un horvātu areāla toponīmos: Paprata (fem.) (lauks pie Istras) : 
Pàprata, gen. Pàprati; Paprata (neutr. pl.) (ciems Krkas salā).

Šis materiāls ir ļoti nozīmīgs, jo ļauj rekonstruēt divējādu anali-
zējamās leksēmas celmu: sl. *papart- (masc., neutr.), *paparta (fem.) 
(< *papartā [collect.]) → *paparti- (fem.), *paparto- > *papartā- 
(par ŏ c. → ā –c. plašāk skat. PKEŽ II 264).

Ir uzskatāmi redzams, ka atšķirīgu dzimšu substantīvu darināšana 
atšķiras tikai ar celma izskaņu. Tas ļauj izvirzīt pieņēmumu, kad vis-
maz slāvu pirmvalodā pastāvējis kolektīvās nozīmes nomens *‘papar-
des’ → top. *‘vieta, kur ir daudz paparžu’. Līdzīgs atvasinājums acīm-
redzot bijis arī baltu valodās: lie. Paparčià (!) upe Kēdaiņu raj. < 
pirmlie. *papartā (fem. < nomen collect.) (citādi skaidro Trautmanis 
[1923: 206]), kura cilme saistīta ar ĭ celma formu *paparti- (par šāda 
modeļa pastāvēšanu baltu valodās plašāk skat. Szemerényi 1970: 531), 
t. i., fleksīvais formants -ā noteica metatoniskās formas lie. dial. 
papártis rašanos (kas būtu atvedināma no sieviešu dzimtes pirmatnē-
jās formas; LKŽ norādīts, ka tieši krītoši intonētas formas piemēri ir 
sieviešu dzimtē).

Blakus *paparti- (fem.) pastāvēja ŏ celma forma *papartŏ- (masc.), 
kuru celmu mijas dēļ sāka akcentēt ar kāpjošu intonāciju, jo vārda 
sakne vēsturiski ir vājā bāze (sal. serbu un horvātu valodu piemērus), 
sal. top. Papačiai ~ Papačius upe Kēdaiņu raj., kurus Aleksandrs 
Vanags (1981: 244) piesardzīgi saista ar lie. papatis; top. Papačiai 
cie.; Vdž, Bb, Užl, Brs, Papárčiai Kš (LATŽ 225), vēl sal. pr. Papar-
then 1450 (sembu teritorijās) (sal. Gerullis 1922: 237; PKEŽ III 221sk.; 
vēl skat. Blažienė 2005: 310sk.).

Jāsecina, ka lietuviešu un latviešu valodā lietotās krītoši intonētās 
(latviešu – lauztās, t. i., lēkājošas paradigmas) formas var būt arī se-
kundāras, kuru rašanos noteica kolektīva formants *-ā. Tātad krītoši 
intonēta forma, ko Būga norādījis kā sākotnēju12, patiešām ir ļoti sena, 
bet ne ide. pirmformas relikts. Var pieņemt, ka pēdējā atspoguļoja 
vājo bāzi. Tas nozīmē, ka vīriešu dzimtes formas intonācija varētu 
būt arhaiskāka. To apstiprina tikai otrās akcentējuma paradigmas pie-
mēru (masc.) lietojums arī Utenas austrumu izlokšņu grupā.

No baltu piemēru fonētiskajām neatbilsmēm vispirms jāapskata 
saknes la. -d- (la. papa-d-e, dial. papar-d-is ‘t.p.’, papar-d-a, papar-
d-s [ME III 80]) līdzās lie. -t- (lie. papat-is) cilmes problēma. Lat-
viešu piemēru ar -d- fonētiskās līdzības (pamatojoties uz fonētiskās 
homonīmijas principiem) dēļ ar slāvu atbilsmēm tika apšaubīta la. 
papa(âr)de baltiskā cilme (Brückner 1877: 43), bet tam nepiekrita 
Jānis Endzelīns (Endzelīns 1971: 89sk.). Briknera pieņēmums līdz 
šim apstiprinājumu guvis poļu valodnieku darbos. Jaunākajā poļu 
valodas etimoloģijas vārdnīcā tiek apgalvots, ka lie. papatis ir aizgūts 
no slāviem (Bańkowski II 496). Lai tiktu atrisināta mantotu vai aiz-
gūtu papardes nosaukumu problēma baltu valodās, ir detalizēti jāap-
lūko leksēmas morfoloģiskā analīze13.

Vītauts Mažulis (PKEŽ III 221), aprakstot leksēmas etimoloģiju, 
pieņem, ka bijis kāds tabu, ar mērķi nošķirt ‘papardes zieda augu 
(Farnblüte)’ no parastā ‘papardes’ nosaukuma, sal. la. paparnīte (ar 

11 Būga (I 440, II 247sk.) pievērsis uzmanību tam, ka formants *-ā (tiesa, viņš runā par g.masc./fem. apofonisko derivātu variantu rašanos) var sakni ar kāpjošu zilbes 
intonāciju pārveidot par sakni ar krītošu intonāciju, t. i., no tā izrietošu krītošas zilbes metatoniju: ā celma forma lielākoties tiek izrunāta ar krītošo intonāciju, bet ŏ 
celma –ar kāpjošo, sal. lie. vanas – várna (Būga II 395sk.). Lai gan Būga neskaidro šādas intonāciju maiņas iemeslus, piesardzīgi var minēt, ka tieši kolektīva formants 
*ā (< *aH [Дегтярев 1994: 30skk.]), ar laiku sakritis ar sieviešu dzimtes fleksīvo formantu -a, varēja noteikt metatonisko formu izveidi, t. i., vājā bāze varēja kļūt par 
stipro. Pēc tam, kad izzuda laringāļi, šie formanti vēl vairāk satuvinājās un ar laiku sakrita, bet kādu laiku vēl varēja tikt šķirta to derivatīvi semantiskā motivācija. 
Izveidojoties pēc darināšanas veida analoģiskām formām – kad nomina collectiva vairs nebija tikai derivatīvā forma – sieviešu dzimtes forma un kolektīvā forma sakri-
ta vienā kategorijā (morfoloģiskā neitralizācija), bet tikai tad, kad vārdu nozīmes nebija raksturotas ar konkrētām (tos nošķirošām) vienotām pazīmēm (sal. Mikulėnie-
nė 2005: 15, 19, 34, 38, 80, [īpaši] 155–156, 160, 197, 203).

12 La. papade (pl. paparši), lie. papártis < *po-porətīs (Būgas kartīte – LKŽK; Būga I 473).
13 Būga uzskatīja, ka lietuviešu vārda aizgūšanu no pirmkrievu *paportь varētu pierādīt tikai tad, ja būtu fiksēts formas lie. *põpartis lietojums (Būgas kartīte [LKŽK]), 

lai gan šāda forma patiesībā ir zināma: popartis (MLLG II 137 [LKŽK]).
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14 Lai gan Mažulis pārliecinoši apgalvo, ka te ir sufikss un celma daļa, tomēr Būga par atvasināto formu darināšanu nav tik drošs: la. paperkstīte, paparkstina, paparkśte-
na, paparkši, papar-škis (LD 17634), papar-kste < *papar-ste vai *papar-sk-tē (LKŽK). Piesardzīgi var pieņemt, ka la. dial. paparksne ‘paparde’ jātraktē kā absorbētā 
forma, kas atvedināma no la. dial. paparks-ti-ņa ‘t.p.’, sal. la. dial. paparšiņa ‘t.p.’ ← la. dial. papār-k-šiņa ‘t. p.’ (par šo latviešu fitonīmu dialektālo formu izplatību 
skat. Ēdelmane, Ozola 2003: 259sk.; morfoloģisko variantu kopsavilkumu – Ēdelmane, Ozola 2007: 114sk.). Pēdējās formas radiciālā -k- rašanās acīmredzot saistāma 
ar kontaminācijas ietekmi, ko noteikusi aplūkojamā auga lapu morfoloģija resp. ar tautas etimoloģijas ietekmi (sal. po. paproć ‘paparde’ nozīmes atvedināšanu no 
sintagmas po. poprute liśce ‘saplosītas lapas’ [skat. turpmāk]), t. i., la. papade (pl. paparši) ↔ subst. la. šķĩšana ‘lapu raušana, noņemšana, (no)plēšana; cirsma, (ražas) 
novākšana’, šķinums ‘t. p.’ ← verb. la. šķĩt ‘(no)šķīt, noplēst, (no)raut’ (ME IV 50). Tas nozīmē, ka la. (pl.) paparši + la. šķĩšana → (partitīvais kompozīts-kontaminants) 
*papar(š)-šķī-ša-na > 1. la. dial. paparšķi / papāršķi; 2. (ar -šk- > -kš- metatēzes dēļ) la. dial. papārkšiņa → la. dial. paparšiņa u. c. Tātad piesardzīgi var pieņemt, ka 
la. dial. paparnīte atspoguļo nevis iestarpināto -nī-, kā apgalvo Mažulis, bet gan absorbēto formu: la. dial. paparksne + suf. (demin.) -īt- > *papar-ks-nīte → 1. la. dial. 
paparnīte; 2. la. dial. paparkste (< *paparks-nī-te). Absorbēto formu pastāvēšanu var pamatot arī ar la. *paparsnis ‘papartis’ (↔ la. [demin.; pl. acc.] paparsnīšus [EH 
II 162]) < *papar-k-snis ‘t.p.’ (← *paparkstinis, sal. la. dial. paparkstiņa ‘t. p.’), sal. la. dial. paparksne ‘t.p.’.

15 Latviešu valodas piemērs ar saknes konsonantu -t- fiksēts Būgas kartītē (LKŽK): austr. la. paports ‘paparde’, lai gan Adalberts Becenbergers (1885: 403) sliecas to at-
vedināt no sufiksālā atvasinājuma la. paparkts.

16 Līdzskanis r tiek pārcelts uz citu zilbi: paprot (Melnkalne, Istra) = páprut (masc.) (Jabrešić), ar suf. formantu paprutan = praputan, top. Praputnik (ar -ik-), prèput 
(Krašić, čakavu). Slov. prapot ~ praport, zilbe -pra- izveidojās likvīdās metatēzes ietekmē, sal. po. paproć (SJP IV 48sk.: po. paparć, parpać, parparć) un senkr. paporotь. 
Serb.-horv. prȁprot (Vodice, Istra) atspoguļo inovatīvo pirmo zilbi. Pēc Skoka domām, divi C r-r senslāvu pirmvalodā tika disimilēti, tāpēc tā nav sena parādība. 
*prapratь > serb.-horv. pȁprat. p-p > k-p (disimilācija): kapradi < *papradi (Skok II 602): *paprat- >* praprat-, sal. bu. пáпрт, serb.-horv. пȁпрат, slov. praprot < 
*paprat, če. kaprad < *paprat, slovā. paprad, augšluž. paproš : papruš (skat. arī Преображенский II 15sk.; Фасмер III 202; Черных II 4; ЕСУМ IV 285).

17 Šīs saknes toponīnumus var atrast daudzās slāvu zemēs, sal. po. top. Paprotna (14 gs.) < pa-portь (fem.) < *po-por-ti ‘paparde’, top. Parpartno (12.-14. gs.) ar iestar-
pināto -r- Papartno < *paportьno vietā (Bańkowski II 496); serb.-horv. top. Papratni, Prapatno, Prapatnica, Paprać (masc.), Pȁpraća (fem.), Prapašnica (šn < ćn), Pa-
praćani (Skok II 602).

iespraudumu -nī-)14. Tomēr viņš nepaskaidro, kāpēc forma ar -d- ir 
kļuvusi dominējoša, bet ar -t- izzudusi15, neatspoguļojoties pat topo-
nīmikā (sal. Blažienė 2005: 310).

Šo problēmu ir mēģinājis risināt arī Karulis (LEV II 18) – -t-/-d- 
variēšanu austrumbaltu valodās viņš mēģinājis pamatot ar disimilāci-
ju, taču pieņēmums nav pamatots ar līdzīgu miju piemēriem, tāpēc 
šādam skaidrojumam ir grūti noticēt.

Šo neatbilsmi varētu skaidrot kā latviešu valodas dialektālo īpat-
nību noteiktā areālā, kas vēlāk izplatījusies arī citās izloksnēs, ja ņem-
sim vērā diezgan ievērojamas latviešu valodas līdzskaņu pārmaiņas 
pēc austrumbaltu pirmvalodas sašķelšanās, taču daudz plašāks šīs pa-
rādības izplatības lingvistiskais areāls (tas ir raksturīgs ne tikai baltu 
valodu ‘papardes’ fitonīniem) ļauj secināt par šādas hipotēzes nepa-
matotību: slovā. paprad’ ‘paparde’, če. paprad/kaprad ‘t. p.’ (Brück ner 
1957: 395; Eckert 1971: 15), slov. paprad (masc.), -de (fem.) ‘t.p.’ (SSJ 
III 24). Vaclavs Maheks (1957: 192; 1971: 241), vēlēdamies pamatot 
šādu miju čehu valodā, mēģina rekonstruēt abu konsonantu variantu 
formas, taču piebilst, ka turpmāka to darināšana un cilme nav skaid-
ra: če. kapradi, senče. kapratie, slov. paprad < *porḏ/t/n. Formu ar 
saknes konsonantu -d- lieto serbu un horvātu dialektos: paprád (Ma-
džari), kura -d cilmi Petars Skoks saista ar -t, neminēdams nekādus 
argumentus, tikai norādīdams uz če. kapradi (Skok II 602).

Grūti noticēt, ka tik ievērojamu saknes konsonantisma neatbilsmi 
būtu iespējams skaidrot ar asimilāciju vai tabu. Uzmanība būtu jāpie-
vērš arī serb.-horv. dial. formai ar krītošu zilbes intonāciju paprád16, 
kuras atvilktais uzsvars norāda uz izolētu formas statusu blakus citām 
tajā pašā areālā lietotajām vājās saknes formām: serb.-horv. pȁprȃti 
(fem.), po. paproć (fem.); serb.-horv. paprat masc./fem. (Stulićev); 
top. Paprat (masc., ciemats Dalmācijā), Pȁprȃti (pl.; ciems Melnkalnē) 
(RHS IX 630)17. Šī dialektisma interpretācija nerada grūtības pēc 
noteiktas intonācijas neitralizācijas dažos serbu dialektos, kuros senais 
cirkumflekss tiek aizstāts ar neoakūtu (Ивиħ 1994: 28). Tātad šīs 
formas krītošā intonācija var būt sekundāra.

Jāpiebilst, ka -t- pārtapšana par -d- citās ide. leksēmās, kas apzīmē 
papardi, nosaka tikai šīm valodām raksturīga fonētiskā mija: bret. raden 
(-d- < *-t-) (Matasović 2009: 139), t. i., šis -d- nav etimoloģisks. 
Jāuzsver, ka nevienas ar lie. papatis ‘filix’ saistāmas ide. valodas lek-
sēmas ar nozīmi ‘paparde’ darināšanas analīze nav veikta pilnībā. Diem-
žēl jaunākajos lietuviešu valodas vārddarināšanas darbos šis vārds vis-

pār netiek analizēts (sal. Ambrazas 1993, 2000, 2011), tāpēc ir grūti 
izskaidrojams arī baltu valodu atšķirīgie akcentējuma modeļi, no ku-
riem tikai viens atbilst slāvu valodās sastopamajam kāpjoši intonētās 
saknes darinājumam. Nav noskaidroti arī atšķirīga saknes konsonan-
tisma iemesli. Tāpat pilnībā nezināma ir šo vārdu semantiskā attīstība, 
sal. po. formas paproć ‘paparde’ tautas etimoloģiju no poprute liśce 
(Bańkowski II 496) ‘sadriskātas vai saplēstas lapas’.

Analīzes sākumā jau minēts, ka lietvārda sākuma pa- cilme skaid-
rojama ar reduplikāciju (sal. Endzelynas 1957: 62; Skardžius I 23sk.): 
lie. papártis / papatis resp. la. papade / papârde tiek salīdzināts ar lie. 
kakarìnė ‘rīkle, Schlund’ (Būga I 342), t. i., tiek rekonstruēta onomato-
poētiskā reduplikācija (lie. kakarìnė ← gaiļa dziedāšanu atdarinošas ska-
ņas), taču daudzas salīdzināmo leksēmu hronoloģisko un semantisko 
faktoru neatbilsmes liek šaubīties par šādas salīdzināšanas pamatotību.

Turklāt, pamatojoties uz reduplikācijas hipotēzi, būtu grūti pa-
skaidrot atšķirīgu reduplikanta un reduplicējamās daļas patskaņu kva-
litāti, resp., kvantitāti slāvu valodās. Vispirms jau patskaņi atšķiras ar 
savu kvantitāti: pa- < *pō-, -prat < *pŏr- (par šādu miju sīkāk skat. 
Чекмонас 1988: 158; tas ir pretrunā ar reduplikācijas principu, ka 
atkārtotās zilbes patskanis ir īss [plašāk skat. ИЯ 219skk.; Smoczyńs-
ki 2001: 336]): baznsl. páporotь ‘paparde’, serb.-horv. pȁprȏt ‘t.p.’, po. 
paproć ‘t.p.’ (ar -or- > -ro ← pirmsl. *paportь [Būga I 473]). Par ser-
bu un horvātu krītoši intonētu vārda sākumu šaubīties nevajadzētu, 
sal. serb.-horv. dial. páprut (garā kāpjošā intonācija) (masc.) (Jabrešić) 
(Skok II 602). Šo garumu varētu saistīt ar serb. пȁпрāд, tādā veidā 
izsecinot krītošo intonāciju garā saknes patskaņa -ā- dēļ, kam, pama-
tojoties uz šādu loģiku, arī vajadzētu būt krītoši intonētam. Tomēr 
tādā gadījumā būtu jāpaskaidro serb.-horv. pȁprȏt saknes kāpjošā in-
tonācija, kurai būtu jāatspoguļojas arī reduplikantā. Noliegt šādu pie-
ņēmumu iespējams, pamatojoties uz serb.-horv. formu pȁprȃti (fem.), 
kam saknē ir kāpjošā intonācija (!). Iespējams, ka šī forma ir daudz 
arhaiskāka, nekā tas varētu šķist pirmajā brīdī. Nevajadzētu aizmirst, 
ka slāvu valodās līdzās sieviešu dzimtes papardes nosaukumam tiek 
lietots arī vīriešu dzimtes ekvivalents: slov. paprad (masc.), -de (fem.) 
‘paparde’ (SSJ III 24) < *pŏr[d/t/n] (Machek 1957: 192).

Slāvu valodās sastopamie abu dzimšu varianti rada pieņēmumu 
par šo nomenu rašanos no adjektīviem (skat. turpmāk). Tātad saknes 
variācijas iemesli būtu jāmeklē īpašības vārdu darināšanā. Ir zināms, 
ka serbu dialektos abu dzimšu īpašības vārdi bieži saplūst vienā mor-
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foloģiski identiskā formā (serb.-horv. paprat masc./fem. (Stulićev) 
[RHS IX 630]), kas saglabā fonoloģisko saknes struktūras statusu: 
serb.-horv. млȃд, млāда, mladȏ (Ивиħ 1994: 28). Tāpēc jāpieņem, ka 
papardes nosaukuma vieglās bāzes rašanās serbu valodā saistāma ar 
šo modeli, t. i., serb.-horv. -prȏt- (masc.), -prāt- (fem.). Abu šo for-
mu intonācija ir tāda pati – kāpjošā, jo sieviešu dzimtes smagās bāzes 
garums ir sekundārs pirmsl. *-ŏr- > *-rā- dēļ (sal. Хабургаев 1974: 
131): pȁprȏt (Vodice, Istra), serb.-horv. pȁprȃti (fem.). Tātad saknes 
garums nav pārliecinošs arguments, kas ļautu rekonstruēt krītoši in-
tonētu prefiksu (!), sal. pirmsl. pirmatnējās formas rekonstrukcijas 
mēģinājumus: bl.-sl. *paparti- ↔ pirmsl. *paporti-/papordi- (Го ря-
че ва 1989: 154; Eckert 1971: 15) < *pratь- ‘paparde’, kas ļauj izdarīt 
secinājumu par krītoši intonētu sakni (pirmsl. -or- > ra [krītoši in-
tonēts] – skat. Вейк ван 1957: 85), taču to neapstiprina slāvu piemē-
ri, jo slovā. paprad’ ‘paparde’, če. paprad / kaprad ‘t. p.’ -ra- var būt 
arī kāpjoši intonēts -ro- (sal. Вейк ван 1957: 88), t. i., būtu jārekons-
truē kāpjoši intonēta forma *protь, sal. serb.-horv. pȁ–prȏt.

Tāpēc serb.-horv. pȁprȏt ‘paparde’ vārda sākumā esošā akūta dēļ 
reduplikācijas hipotēze ir ļoti apšaubāma, ja par pamatu tiek ņemta 
jau minētā morfoloģiskā likumsakarība: reduplikants atkārto redup-
licējamā vārda daļu, nemainot tā fonoloģisko statusu (Бенвенист 
1955: 44), t. i., kāpjoši intonētā sakne nevar atspoguļot krītoši into-
nētu reduplikantu. Ir labi zināms fakts, ka slāvu valodās nav rakstu-
rīgs neoakūts (krītošā intonācija) vecās kāpjošās intonācijas vietā (mija 
tajā pašā pozīcijā), t. i., tas nenorāda uz krītošās intonācijas metato-
niju (Stang 1966a: 21), ja vien mēs nepieņemtu, ka vārda sākuma 
pa- ir nevis reduplikants, bet prefikss – tikai tā būtu iespējams pa-
skaidrot krītoši intonēta komponenta pastāvēšanu blakus kāpjoši in-
tonētai saknei (sal. Булатова 1975: 12), taču tādā gadījumā rastos 
problēmas, skaidrojot šāda darinājuma semantisko attīstību. Lietu-
viešu valodā priedēklim pa- var būt līdzīga nozīme kā prievārdam 
po – po kuo ‘zem kā‘. Parasti šāda konotācija ir raksturīga darbības 
vārdiem, kas apzīmē kustību, bet gadījumos, kad teikuma semantis-
kā struktūra sastāv no predikāta un trim aktantiem – aģenta, pacien-
ta un direktīva, darbības vārdi ar šo priedēkli nozīmē vāju (vai stip-
ru) intensitāti (Sakalauskienė 1995: 123)18.

Ticams, ka tas ir saistīts ar minētās leksēmas iedalīšanu prefiksālo 
atvasinājumu darināšanas modelī. Šādu pieņēmumu var pamatot ar 
lietuviešu valodas faktiem: popartis (MLLG II 137), sal. lie. povydas 
‘pavydas’ (lie. po- ∼ pirmsl. pa- < pō- < ide. *pō [Skok II 583]). Tā-

tad problēmu var viegli atrisināt, ņemot talkā prefiksa pa- < sl. *po- 
intonācijas maiņas likumsakarības, kas sastopamas serbu un horvātu 
valodu dialektālajā zonā, kur lieto adv. serb.-horv. pȃ ‘atkal; no jauna; 
tālāk; pēc tam; līdz’ ~ pref. pȃ var būt cits fonoloģiskais statuss – horv. 
pȁ (Skok II 541). Atšķirīgu patskaņu kvalitātes priedēkļu saistījums 
nav nejaušs, jo ir zināms, ka slāvu pref. pa- kļuvis par po-, kā po. 
paproć, kr. paporotь (Skok II 602).

Tātad, neraugoties uz priedēkļa (pamatojoties nevis uz reduplika-
tīvo, bet gan prefiksālo pa- cilmes teoriju) intonācijas cilmi, atšķirīga 
nomenu komponentu akcentuācija vedina domāt, ka vārdu veido at-
sevišķi patstāvīgi komponenti. Līdzīgi darinātu, taču citu leksiski se-
mantisku grupu piemēru īpaši daudz ir slāvu valodās (Kregždys 2006: 
137): pirmsl. *podъgъrdlica, -ača ‘iejūga apakšējā daļa’ [? < *‘kakla 
apakšā piestiprināms rīks’ – R. K.] > serb.-horv. пòдгрљача, пòдгрлац; 
pirmsl. *po(dъ)lazъnikъ, *po(dъ)lazъ ‘pirmais viesis (Ziemassvētkos 
vai Jaunajā gadā) [< ? pirmais, kas kāpa uz grīdas – R. K.]; Ziemas-
svētku vai Jaunā gada rituāli; rituāla objekts (egles zariņš, pīrāgs)’ > 
serb.-horv. пȍлазнūк, пȍлажāj (Гиндин, Калужская 1991: 31) < (?) 
*pŏd- + ložit- ‘tas, ko liek uz mājas grīdas’; pirmsl. *po(dъ)prgъ (bu. 
попръг, slov. podprȏg (!!!) ‘seglu josta’, če. popruh, po. poprąg; pirmsl. 
*podvolka u. c. [Варбот 1984: 96]; serb. pòdbradak (gen. -tka) ‘zoda 
apakšējā daļa’ < *podъbrada un daudz citu salikteņu ar pirmsl. podъ 
[Skok I 195])19.

Tāpēc lie. dial. pãpartis20 hipotētiski var tikt traktēts kā divu 
leksēmu atematisks kompozīts21: 

18 Sal. LKŽ (IX 1): I. šī prefiksa darbības vārdu atvasinājumi norāda: 1) darbības virzienu: po kuo nors pakišti ‘zem kaut kā pabāzt’; 2) darbības beigas: padaryti ‘padarīt’; 
3) noteiktu laiku (īsi) ilgstošu darbību: pakalbėti ‘parunāt’; 4) darbības mazumu: padirbėti ‘pastrādāt’; 5) varēšanu, spējas kaut ko izdarīt: paeiti ‘paiet’; 6) sliktu darbības 
izpildi: pailginti ‘pagarināt’; 7) individuālas nozīmes darbību: pagauti ‘noķert‘, pakakti ‘pietikt’; II. šī prefiksa lietvārdu atvasinājumi apzīmē: 1) vietu, kas atrodas zem kaut 
kā vai blakus kaut kam: palovis, pastogė ‘pagulte, pajumte’; 2) priekšmetu, kas atrodas zem kaut kā vai blakus kaut kam: pakojis ‘kājslauķis‘, pagalvis ‘spilvens’; 3) aptu-
venu laiku: pavakarys ‘pievakare‘, parytys ‘agrs rīts’; III. to lietvārdu atvasinājumos, kas radušies no darbības vārdiem: padėtis ‘stāvoklis’, pamatas ‘pamats’, pačiūžos ‘slidas’, 
pasėlis ‘sējums’; IV. īpašības vārdu atvasinājumos: parankus ‘parocīgs’; V. to apstākļa vārdu atvasinājumos, kas radušies no darbības vārdiem: palengva ‘palēnām’.

Vēl sal. lie. prep. põ (LKŽ X 382skk.): I. vietas un virziena apzīmējumi: 1) ar instr., rādot stāvokli vai darbību apakšā, zem kaut kā: po suolu ‘zem sola’; 2) ar ins-
tr. blakus, līdzās, pie: po langu ‘pie loga’; 3) ar instr. lie. pãskui ‘pakaļ, pēc’: Vinciukas kviečius pjauna, o Levutė po dalge ima ‘Vincuks kviešus pļauj, bet Levute pēc viņa 
ņem’ Pc; 4) ar accus., norādot darbības izplatības vietu: nebėginėk po kiemą ‘neskraidi pa pagalmu’ Grž; 5) ar instr., norādot virzienu: Atsisėdai man ne po ta ranka ‘ap-
sēdies man ne pie tās rokas’ Ds; 6) (dial.) ar dat. ‘līdz’: Žolė po juostai ‘zāle līdz viduklim’ Sv; 7) (dial.) ar gen. ‘uz’: nestovėk mun po tako ‘nestāvi man uz takas’ Sd; 
8) ar gen. ‘bez, izņemot’: Po tavęs man niekas ne(be)miela ‘bez tevis man neviens/nekas nav mīļš’ NdŽ; II. laika attiecību norādīšana; III. secīguma attiecību norādī-
šana: pãskui ‘pēc, pakaļ’; IV. kvantitātes, veida, iemesla sakaru apzīmējums.

19 Vaclavs Maheks (1966: 93skk.), pamatojoties uz diahroniskās analīzes metodiku, ir izpētījis atvasinājumus ar lie. pa-, taču šos piemērus nav aplūkojis.
20 Bonifacs Stundža (1995: 109; turpat skat. lit.) ir pamanījis, ka lietuviešu literārajā valodā pastāvīgā pirmā komponenta uzsvaru parasti iegūst tiešās vai retāk pārnestās 

metaforiskās nozīmes vārdi, gandrīz bez izņēmuma lietvārdi un lēkājošais otrā komponenta uzsvars (2. akcentējuma paradigma) ir raksturīgas pārnestās metonīmskās 
nozīmes salikteņiem.

21 Pēdējā laikā parādās arvien vairāk pētījumu, kuros kritiski tiek vērtēta determinatīvo jeb endocentrisko (= skr. tatpuruṣa) kompozītu periodizācija – tiek apšaubīta šādu 
darinājumu pastāvēšana ide. pirmvalodā, jo tādi gandrīz nav fiksēti Mikēnu laikaposma grieķu valodā, bet saglabājušos piemērus citās ide. valodās bieži var skaidrot 
vienkārši ar divu vārdu salīdzinājumu [„juxtaposition”] (Clackson 2002: 166 – tāpat skat. lit.; līdzīgas domas par senajiem slāvu valodas salikteņiem skat. Ха бур гаев 
1974: 206sk.; Мейе 1951: 300skk.).

1. shēma. Fitonīma paparde rekonstrukcija
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bl.-sl. *păd- ‘pamats; tas, kas ir zem kājām (lauks ↔ zeme)’ (< ide. 
*pd- ‘kāja; kājas pēda; pamats’ → lie. pãdas ‘klons’ Žž (LKA I 53); 
‘zeme’ Guostagalis (LKA I 43), ‘nomīdītas ganības’ Ds, Dgl (LKŽK 
[līdzīgu nozīmi ir minējis Petrs Vileišis: padas ‘tīruma zeme’– trys 
pam. gasp. 1894: 50 (LKŽK)] u. c.; la. pads ‘klons, grīda’22, la. dial. 
pads ~ poc ‘māla klons’ ir gandrīz visās latgaliskajās izloksnēs un 
dažās sēliskajās izloksnēs (Reķēna 1975: 146, 578; vēl skat. LVDA 
138); sensl. pòdъ (= lie. pãdas) un sensl. pod; podà (→ serb.-horv. 
(čak.) pȍd, podȁ ‘(istabas) grīda; stāvs’, kr. dial. пôд [Дыбо, Иллич-
Свитыч 1963: 75, 79], serb.-horv. pȍd, pȍda [Иллич-Свитыч 1963: 
124sk.], augšluž. póda ‘augsne, pamats’, kr. под ‘klons; krāsns apakša; 
pamats; grīda; dibens; apakša’, bkr. под ‘apakšējā daļa; paugura pa-
kā je’ ~ sensl. podъ ‘tīrums’ [Мейе 1951: 399]23 + bl.-sl. *părt-ā ‘spār-
ni, spalvas’)24. Šīs formas saknes cilme acīmredzot saistāma ar bl.-sl. 
*(s)per- ‘kustēties, spraukties, vicināt, lidot25 < verb. ide. *(s)p(h)er- 
‘t.p.’) (sal. PKEŽ III 221sk.), sal. Rainera Ekerta (1971: 15) rekons-
truēto sl. *papordь.

Bl.-sl. *părt-ā saknes -t- cilme nav obligāti jāsaista ar verbālā bl.-
sl. formanta *-ti- < *-t- (skat. 23. parindi), bet drīzāk gan ar pir-
matnējās formas ide. *pteróm ‘spalva; spārns’ > gr. πτερόν ‘spalva; 
spārns’ (Иллич-Свитыч 1963: 121)26 morfoloģiskajām pārmaiņām, 
t. i., piesardzīgi iespējams apgalvot, ka ir notikusi metatēze un var 
rekon struēt formu *pert-óm (varbūt šādas mijas pēdas sastopamas toh. 
A spartu ‘virsotne’ < *spartw). Ar laiku šis -t- tika absorbēts (sal. gr. 
[Kipras, Arkādijas, Krētas, Tesālijas] πτόλις ‘pilsēta’ un lie. pilìs, gr. 
πτόλεμος [Kipras, Krētas (reti) – Buck 1928: 57]) (vairāk par absorb-
cijas pārmaiņām baltu valodās skat. Крегждис 2009: 281) un izvei-
dota forma *peróm ‘spalva’ (> pirmsl. *peró) (sal. Иллич-Свитыч 
1963: 121). Tātad var pieņemt, ka šāda ir bijusi ‘papardes’ pirmatnē-
jās formas morfoloģiskā attīstība (sal. Kregždys 2006: 138sk.; 2010a: 
225): ide. *pteróm ‘spalva; spārns’ > bl.-sl. *pteróm ‘t. p.’ > *pertóm + 
bl.-sl. *păd → bl.-sl. *păd-pet-óm27 → *păd-părt-óm (a…e > a…a – 

progresīvā asimilācija) ‘spalva, spārns uz zemes’ →*păd-părt-ā (n. col-
lect.) ‘spalvas, spārni uz zemes’28 > păd-părt-ā ( rašanās acīmredzot 
jāskaidro ar vārda pāreju no ā- celma uz ĭ-celmu, bet vēlāk arī uz 
o- celma darināšanas grupām) > lie. Paparčià, serb. Pȁpraća; la. pa-
pardis BW 32412, 4311 (ME III 80).

Mažulis (PKEŽ III 221), pētot apskatāmās leksēmas dažādu celmu 
izveidošanās iemeslus, nemin la. ā-celma formu paparda, bet la. pa-
pardis interpretē kā izlokšņu formu; šī forma fiksēta tautasdziesmā 
(skat. ME III 80), kuras konkrētā vieta nav norādīta. Šāds valodas 
faktu traktējums var būt apšaubāmas etimoloģijas iemesls, jo la. pa-
parda nevar atvasināt no ĭ-celma formas (fem.), bet vīriešu dzimtes 
noteikšana (ME šīs formas dzimte netiek norādīta) la. papardis ir 
Mažuļa hipotētisks apgalvojums, nevis uz lingvistiskiem datiem bal-
stīts fakts. Šo formu var interpretēt kā sieviešu dzimtes ĭ celma formu 
(sal. Būgas pierakstītu austrumla. paports ‘paparde’ [ĭ celma fem.] 
LKŽK), jo ir zināms, ka senajos latviešu tekstos, kā arī dažās izlok-
snēs vienskaitļa nominatīva formā galotne -i- dažreiz tiek saglabāta, 
t. i., vokālais elements fleksijas kontrakcijas gadījumā netiek eliminēts 
(Endzelynas 1957: 21, 118). Tiesa, Endzelīns (1951: 78, 84) apgalvo, 
ka visos ĭ-celma trīszilbju vārdos ir notikusi fleksijas redukcija.

No šā apgalvojuma izriet pilnīgi citas leksēmu celmu izveidošanās 
likumsakarības: pirmbl. *papart(d)ā (n. collect.) ‘spārni, spalvas uz 
zemes’ > 1) pirmla. *papardā ‘paparde’ > senla. paparda (ā celma 
fem.) → papardis (ĭ celma fem.) → paparde (ē-celma fem.) (par ĭ- 
celma > ē- celma vairāk skat. Endzelīns 1951: 425); 2) pirmlie. *pa-
partis (ĭ celma fem.) (> žem. papártis [ĭ- celma fem.]) → *papartŏ- 
(ŏ- celma masc.) (par ĭ-celma fem. > ŏ-celma masc. vairāk skat. 
Būga II 58). Tātad piesardzīgi var pieņemt, ka latviešu valodā vīriešu 
dzimtes formu nekad nav bijis.

Ar laiku fonētisko izmaiņu rezultātā, resp., mainoties struktūrele-
mentu formālajām pazīmēm, vārdu sāka uztvert nevis kā salikteni, 
bet gan kā atvasinājumu. Ir zināms, ka determinatīvo salikteņu se-

1999. g. Kembridžas universitātē rīkotajā denominālu kompozītu problemātikai veltītajā konferencē viens referāts skāra arī baltu valodu salikteņu tematiku (skat. 
Larsson 2002). Konferencē vēlreiz tika uzsvērts salikteņu analīzes nozīmīgums indoeiropiešu valodu fonoloģisko pārmaiņu noteikšanā – šī problemātika plaši apskatīta 
Jensa Elmegarda Rasmusena (2002: 331skk.) priekšlasījumā. Iepriecinoši, ka Helena Larssona (2003) savos vēlākajos darbos analizē prūšu valodas salikteņu strukturālās 
īpatnības un šie pētījumi tiek tālāk attīstīti Lietuvā (skat. Lašinytė 2007).

22 Šajā vārdu ligzdā iedalāmi arī la. pada ‘zema vieta lauka vidū, kur nevar art’, la. pade ‘ar zāli aizaugusi vieta mežā [= ‘meža klajums’ – R. K.]; ganības starp mežiem; 
neliels dīķis; ar lietus ūdeni klāts tīrums (arums)’ (ME III 16), kas nepamatoti tiek klasificēti kā aizguvumi, sal. somugru padu ‘zema vieta; zemiene’ (Raģe 1986: 62) – 
acīmredzamā derivatīvā un semantiskā saistība ar slāvu valodu piemēriem liek šaubīties par aizguvumu esamību latviešu, nevis pretēji – somu valodā.

23 Aizguvums no slāvu valodām lieto rumāņu valodā: pod ‘tilts; zeme, tīrums; grīda’ ~ lie. pãdas ‘kāja’ < ide. *ped- / pod- ‘kāja’ (Skok II 693).
24 Jāpiebilst, ka ar lie. papatis saistāmajam he. pár-ta-(a)u-wa-ar ‘ligzda’ (nom.-acc. sg. neutr.) (< ide. *per- ‘lidot’) acīmredzot ir tas pats sufiksālais verbālās cilmes for-

mants -t- (< *-ti-), kura izcelsme skaidrota dažādi: a) kā vēlāks darbības vārdu infikss pēc analoģijas ar he. verbu partaizzi ‘savelt vilnu; būt izplūkātam’ (Kronasser 
1966-1987: 283); b) atjaunota forma ar -ā-: partā(e)- (partaizzi) ‘lidot’, partwwar (instr. partāuni-) ‘ligzda, šūpošanās’ (Sturtevant 1936: 119), lai gan šo -ta- iespējams 
interpretēt arī kā suf., kas ir ļoti produktīvs Vēdās (sal. Елизаренкова 1987: 138); sal. vēl toh. A spartu ‘virsotne’ < *spartw (Schulze 1931: 2), droši vien iedalāma 
šajā leksiskās ligzdā (skat. arī 24. parindi).

25 Citādu vārda cilmes interpretāciju piedāvā Mažulis (PKEŽ III 221): bl. *paparti- (< bl.-sl. *papārti-) < verb. bl.-sl. *(s)per- ‘kustēties, spraukties, vicināt, lidot’ + suf. 
*-ti- (par to plašāk skat. Барроу 1976: 156) ~ kr. пар ‘garaiņi’ = *‘tas, kas ceļas gaisā, t.i. var lidot’, sal. verb. kr. парить ‘lidot, lidināties, kr. перо ‘spalva’ ← *‘tas, 
kas var lidot, lido gaisā (nomen abstract.)’. Diemžēl savrup tiek atstātas latviešu ā- celma forma un serbu un horvātu kāpjoši intonētās saknes formas. Ja šāda hipotē-
ze būtu pareiza, būtu zināma forma la. *paparža (par la. dj > ž skat. Endzelynas 1957: 38sk.), nevis pierakstītā forma la. paparda > paparde.

26 Par ide. *pteróm rekonstrukciju un gr. πτερόν sākotnējo cilmi nav vienota viedokļa. Johans Šmidts (1889: 174), Trautmanis (1923: 216) un Vladislavs Illjič-Svitičs 
(1963: 121) apgalvo, ka tā ir mantota. Daži tur saskata analoģijas ietekmi (gr. πτέρυξ ‘spalva’) dēļ (IEW 826, 850; Mayrhofer II 204). Vēl citi sliecas rekonstruēt ver-
bālā sufiksa *-er- ietekmi uz substantīvu darināšanu (ИЯ 218, 226), taču šāda hipotēze ir apšaubāma dažu piemēru dēļ, ar kuriem ir mēģināts to pamatot – lat. penna 
‘spalva’ (ИЯ 537) < pirmital. *pet-nā- (~ verb. peto) (Baldi 1999: 276; Vaan de 2008: 458).

27 Iespējams, ka šīs pirmatnējās formas relikts ir la. paperde BW 7243, Nt (312) (ME III 80), jo Mažulis (PKEŽ II 262skk.), analizējot asiņu nosaukumu, nerekonstruē 
la. dial. formā kreve ‘sarecējušas asinis, krevele’ fleksijas -e dēļ saknes sekundāro -e-, bet gan traktē to kā ļoti dziļu arhaismu. Šāda forma fiksēta arī Kristofora Fīreke-
ra vārdnīcā (dati no www.ailab.lv): Fuer 1650: 70, 24: Paperdes, farrenkraut alij Paparschi.

28 Meirhoferis (II 225) apgalvo, ka lie. papatis būtu jāsaista ar skr. párpaṭaḥ ‘noteikts ārstniecības augs’, parpaṭī (fem.) ‘sarkanā oldenlandija’, parpaṭakaḥ (masc.), -ī (fem.) 
< *par-pṛ-ta, lai gan šo piemēru darināšanā iespējams saskatīt metatēzi: párpaṭaḥ < *papartaḥ. Tāpēc tos patiesi var uzskatīt par radniecīgiem. Senindiešu tatpuruṣa 
tipa salikteņiem raksturīga pirmā komponenta gen.sg./pl. locījuma forma (Барроу 1976: 199).Tiek uzskatīts, ka šāda konstrukcija var atspoguļot ide. pirmvalodas pir-
matnīgo atributīvās struktūras sintagmisko secību (Бенвенист 1974: 241skk.; ИЯ 351).

Par lie. papatis salīdzinājumu ar skr. parṇám ‘spalva’, av. parǝna ‘spalva, spārns’ vairāk skat. Kregždys 2010a: 202.
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mantisko konotāciju noteikt ir ļoti sarežģīti, jo abu komponentu de-
notāti veido patstāvīgas semantiskās vienības, no kurām otrā var iegūt 
denotatīvo funkciju (Brugmann 1903: 303). Seno indiešu (Vēdu) 
tatpuruṣa tipa salikteņiem raksturīga pārvaldāmā komponenta sākum-
pozīcija, bet pārvaldošā – beigu pozīcija (Елизаренкова 1982: 180). 
Šāda strukturālā sistēma sastopama arī klasiskā sanskrita šāda tipa 
salikteņu veidošanā: pirmais salikteņa komponents (ar konkrētu no-
zīmi) semantiski nevar tikt nosaukts par denotatīvo, jo otrs kompo-
nents var funkcionēt ar kompozīta nozīmi arī bez pirmā komponen-
ta (Кочергина 1990: 147). Tāpēc pēdējā laika pētījumos izskan atzi-
ņa, ka determinatīvo salikteņu referents tiek izteikts ar otro kompo-
nentu (Beekes 1995: 172).

Rekonstruējamajam semantiskajam arhetipam ‘spārns ↔ spalva uz 
zemes (pamata)’ atbilst slāvu dialektos un senajos rakstos fiksētās 
semēmas: senkr. папороток ‘putna spārna otrā locītava’ (СРЯ XIV 
148), папороть ‘putna spārna kauli starp plecu un plaukstu; ūdens-
putnu kāju plēve’ (СЦРЯ III 330; vēl sal. Даль III 12). Var piesar-
dzīgi pieļaut, ka senie slāvi ūdensputnu kājas (to formu) uztvēra kā 
‘spārnus, kas ir uz zemes’29, jo, izplestas kājas ar plēvi, ir ļoti līdzīgas 
maziem spārniņiem.

Visas šīs hipotēzes ir ļoti svarīgas, rekonstruējot ide. pirmatnējo 
formu, jo neskaidra intonācijas statusa dēļ ‘papardes’ nosaukumos 
mēģināts rekonstruēt stiprās bāzes sakni: Derksens (1996: 79), pa-
matojoties uz Pētera Šrijvera (Schrijver 1995: 382) jauno vdīr. raith 
‘paparde’ < *prHti etimoloģiju (vārda cilme līdz šim tika skaidrota 
ar *prati-, sal. Pedersen ibd.; vēl skat. Matasović 2009: 139), rekons-
truē sakni ar laringāli, t. i. (un latviešu lauztās intonācijas dēļ) priekš-
roku dod lie. papártis. Diezgan apšaubāmu rekonstrukciju ir minējis 
Jūlijs Pokornijs (IEW 850): lie. papártis < ide. *po-port-ŏ- (vājās 
bāzes! – R. K.). 

Papardes jaunas cilmes hipotēzes pamatotībai ļoti svarīgi ir līdzī-
gas morfoloģiskās struktūras augu nosaukumi. Šāds darināšanas mo-
delis ir raksturīgs slāvu valodu saulespuķes nosaukumiem: kr. под-
сóл нух, -ха ‘saulespuķe (Helianthus annuus)’ (Даль III 205), no kā 
var secināt designātu ‘saulīte uz zemes (pamata)’: sl. *pŏd- ‘tīrums’ + 
*sulnuko- ‘saulīte’. Tāpēc iespējams rekonstruēt kādreizēju determi-
natīvo kompozītu darināšanas modeli:

Ar laiku, izzūdot morfoloģiskajām kompozīta komponentu for-
mālajām robežām (asimilācijas procesi u. c. – skat. turpmāk), vārds 
klasificēts kā prefiksālais derivāts.

3. shēma. Bl .-s l .  *păd-  + bl .-s l .  *părt-ā  kompozītā derivāta 
singularizācija

2. shēma. Bl.-sl .  *păd-  + bl.-sl .  *părt-ā  determinatīvā kompozīta 
modelis

29 Bernda Glivas (Gliwa 2009: 82) pieņēmums, ka būtu rekonstruējama ‘papardes’ protosemēma *‘ērgļa spārns’, acīmredzot jāvērtē kā šī pētnieka joks vai bagātīgas fan-
tāzijas auglis, jo tas tiek pamatots ar mitoloģisku, kā arī izdomātu un tikai pašam Glivam saprotamu šī auga etimoloģisko atbilsmju neizdevušos analīzi, sal. „[…] lit. 
spirti ist nicht auf ‘mit dem Fuß stoßen’ beschränkt, sondern kommt im Zusammenhang mit dem Blitzschlag Perkūnas spirė vor, und wäre auch auf den Flügelschlag 
zu beziehen” bei „Anzumerken ist, dass lit. spanas leicht aus *spárinas entstanden sein könnte und damit nicht als Beleg für den Aniṭ-Charakter der Wurzel taugt”. 
Var konstatēt, ka lie. *spárinas rekonstrukcija ir neiespējama svarabhakti tipa *-ǝ- fonoloģizācijas tendenču dēļ, kā arī lie. spanas ‘putnu, kukaiņu lidošanas orgāns’ 
un lie. verba spìrti ‘iesist, spert ar kāju’ ģenētiskās saiknes trūkuma dēļ (vairāk skat. Kregždys 2010a: 202, 208).

30 Seno indiešu (vēdu) tatpuruṣa veida salikteņos parasti uzsvērts ir otrais komponents (Елизаренкова 1982: 180; 1987: 149), bet pirmais komponents vienmēr uzsvērts 
tikai bahuvrīhi veida salikteņos (Барроу 1976: 202).

Slāvu valodu salikteņa akcentējuma paradigma ir a (sal. ukr. 
пáпороть ‘paparde’ [Trautmann 1923: 206]). Tās cilme ir jāapskata 
sīkāk30: -prȏt < *prȏt’ < *prȏtâ (*-â < *-ā ar krītošo intonāciju [flek-
sīvā formanta izmaiņas raksturīgas serb.-horv. valodām]) < pirmsl. 
*pŏrtā (sal. Дыбо 2000: 34), kas saistāms ar serb.-horv. (senajos 
rakstos) pèriti, pèrim ‘lidot, laisties’ ~ serb.-horv. пèро, пèра un serb.-
horv. (dial., senajos rakstos) perȍ, (pl.) pȅrā, perȍ, (pl.) pȅra, (gen. 
pl.) pēr (b akcentējuma paradigma) (plašāk skat. Булатова 1975: 92). 
Šādu akcentējuma paradigmas modeli varēja noteikt šai valodai rak-
sturīgā uzsvara atvilkšana uz sakni no saīsinātās galotnes (sal. kr. 
тровá ‘zāle’ ↔ serb.-horv. tráva ‘t. p.’ [neoakūta /krītošas intonāci-
jas/ piemērs]) (Stang 1966a: 40) jau minētās semantiskās leksēmas 
strukturālo izmaiņu dēļ, ko noteica salikteņa skaidru morfoloģisko 
robežu izzušana. Tiek pieļauts, ka to varēja ietekmēt arī analoģijas 
faktors, sal. sl. pref. *pā- (PKEŽ III 221).

Analogam akcentējuma modelim būtu jāpastāv arī lietuviešu va-
lodā. Tādēļ var izteikt minējumu, ka lie. dial. pãpartis ir arhaiska 
forma.

Sīka Vladimira Dibo veikto atvasinājumu ar konfiksu pref. pa- un 
fleksīvā -i(y)s (lie. papatis acīmredzot jau agri uztverts kā minētā kon-
fiksa atvasinājums, nevis saliktenis) analīze rāda, ka tajos būtu iespējams 
iedalīt tikai lie. papartỹs (3.b akcentējuma grupa [Būga II 412]; 4. ak-
centējuma grupa [DrskŽ 224], vēl sal. lie. top. Pa par čiaĩ [Būga I 229]), 
kas vedina secināt par iedalījumu lēkājošajā akcentējuma paradigmā 
(būtu iedalāms kāpjoši intonētā [mobilā akcentējuma paradigma] salik-
tu sakņu atvasinājumu klasē [Дыбо 1981: 77]). Analizējamā lie. papatis 
neiekļaušanu šā konfiksa atvasinājumu grupā iespējams pamatot ar to, 
ka leksēmas akcentējuma grupa (2) nav raksturīga šādiem derivātiem, 
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bet 1. pirmbl. akcentējuma paradigmas šādas struktūras sakņu atvasi-
nājumiem (šādā veidā minētās leksēmas vajadzētu traktēt, pamatojoties 
uz Derksena pieņēmumu [R + S]) vispār nav raksturīga akcentējuma 
paradigmas maiņa (Дыбо 1981: 75sk.). 

Pamatojoties uz šādu lie. papatis etimoloģiju, iespējams reinter-
pretēt Mažuļa (sal. PKEŽ III 221sk.) sniegto vārda semantiskās attīs-
tības skaidrojumu: bl.-sl. *paporti- ‘paparde’ ← *‘tas, kas kustas lidino-
ties (līdzīgi kā ar spārniem)’ uz *‘spalvas, spārni uz zemes (pamata)’31.

Pētījuma sākumā tika minēts, ka LKŽ lie. papatis raksturots mo-
nosēmiski. Jāuzsver, ka pētāmās leksēmas denotāts sakrīt ar konotātu 
‘augs’. Taču, lai tiktu detalizēta vārda konotatīvā vērtība, atsevišķi jāap-
skata kopīgās saknes derivāti, kuru arī nav īpaši daudz: lie. dial. 
papartnas, -ė ‘Paparžu iedzīvotājs’ Ppr, papartỹnas, -no, -naĩ ‘vieta, kur 
aug daudz paparžu’ Lš. Līdzīgi jāapraksta arī latviešu valodas atvasinā-
jumi, kuru ir vairāk nekā lietuviešu valodā: la. paperkstīte, paparkstina, 
paparkśtena, paparkši, paparškis ‘paparde’ u. c. (Būgas kartīte [LKŽK]; 
Ēdelmane, Ozola 2007: 114sk.). Pamatojoties uz šo piemēru semantis-
kā ekstensiāla struktūru, var pieļaut apgalvojumu, ka baltu areālajā zonā 
papardes nosaukums ir monosēmisks. Referents ir auga nosaukums.

Šis apgalvojums ir jāpamato arī ar VDU tekstu korpusā32 savāktiem 
mūsdienu lietojuma piemēriem, kas apstiprina un precizē LKŽ snieg-
tās semēmas ‘sporaugs ar lielām robainām lapām (Dryopteris)’ kono-
tatīvo vērtību: Kelminis papartis – daugiametis, papartinių šeimos au-
galas, turintis trumpą, storą šakniastiebį, sporinis augalas; […] papartis, 
kuris augdamas gamtoje užaugina beveik metro ilgio plačius šviesios 
žalios spalvos lapus su tamsia gysla per vidurį. ‘Celmu paparde – 
daudzgadīgs paparžu dzimtas augs ar īsu, resnu zemesstumbru, spo-
raugs; […] paparde, kas, augot brīvā dabā, izaudzē gandrīz metru 
platas gaiši zaļas krāsas lapas ar tumšu dzīslu pa vidu.’

Šī semēma pilnībā atbilst LKŽ norādītajai nozīmei: Papartis – ypač 
populiarus kambarinis augalas ‘Paparde – īpaši populārs istabas augs’. 
Tā nav jauna nozīme, jo papardes audzē mājās jau kopš seniem lai-
kiem, taču šī nozīme netiek norādīta LKŽ.

Antroponīma lietošanas fakts LKŽ netiek īpaši izcelts: mokyklos 
direktorius Stasys Papartis įsitikinęs, kad šiuolaikiniam mokytojui yra 
būtina mokėti dirbti kompiuteriu ir mokėti nors vieną užsienio kalbą; 
Rezultatą sušvelnino Robertas Papartis. ‘Skolas direktors Stasis Papar-
tis ir pārliecināts, ka mūsdienīgam skolotājam jāprot strādāt ar dato-
ru un jāmāk vismaz viena svešvaloda; Rezultāta starpību samazināja 
Roberts Papartis.’

Rituālā auga nosaukums LKŽ arī nav izdalīts: „Pagal padavimą pa-
partis pražysta Joninių naktį lygiai dvyliktą valandą“; Paparčio žiedas 
siejasi ir su požemio pasaulio jėgomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pa-
partis pražysta lygiai vidurnaktį, kada suaktyvėja ano pasaulio jėgos; […] 
papartis žydi „tik ten, kur žmogaus niekados nėra būta, taigi jį ir surasti, 
ir paimti labai sunku, nes jį saugojančios nelabos dvasios”. ‘„Pēc nostās-
tiem paparde uzzied Jāņu naktī tieši divpadsmitos”; Papardes zieds 
saistīts ar pazemes pasaules spēkiem. Jāpievērš uzmanība tam, ka pa-
parde uzzied tieši pusnaktī, kad aktivizējas aizsaules spēki; […] paparde 
zied „tikai tur, kur cilvēks nav spēris kāju, tāpēc to atrast un paņemt 
ir ļoti grūti, jo to sargājot ļaunie gari”.’

Vispārinot teikto, var apgalvot, ka lietuviešu valodas papardes eks-
tensiālu veido šādas semēmas: 1) paparžu dzimtas sporaugs; 2) po pulārs 
istabas augs; 3) Jāņu naktī uzziedošs mitoloģisks augs.

Tātad lietuviešu valodā lietojamā jēdziena ‘paparde’ integrālā se-
mēma var tikt noteikta kā ‘sporaugs, ko audzē arī mājās’.

Nosakot latviešu papardes integrālo nozīmi, jāņem talkā folkloras 
krājumi. Pirmā konotatatīvā semēma tāpat kā lietuviešu valodā ir 
‘sporaugs Filix’ – semēma jānosauc ar hiperonīma terminu, bet tās 
papildus semantiskā asociācija ir ‘pārtikas produkts bada laikā’, no kā 
izriet nozīme ‘ēdams augs = tāds, kas nav indīgs’: [psk] no bada 
ļaudis dažreiz esot ēduši kaltētas papardes, sūnu, skostas, gobu mizas 
un citas līdzīgas lietas (J. Rubenis Ērgļos. Ļaužu dzīve senos laikos)33.

Citas asociatīvās nozīmes rašanās saistāma ar ārstēšanu (cērmju un 
lenteņu dzīšanu no cilvēka organisma): [tic.] 22259. Jāņa naktī jārok 
papardes sakne, kuŗu lieto pret cērmēm un īpaši pret bantes tārpu (P. J., 
Jaunlaicene). Tā ir saistīta ar melnās papardes konotātu ‘zāles pret 
čūskas indi’ (skat. turpmāk). Šis nozīmes integrālums atsevišķi jāap-
skata etnologiem, jo čūskas nāvējošā koduma mitoloģēma acīmredzot 
saistāma ar htoniskās pasaules būtņu darbību (uzmanība jāpievērš 
tārpu un čūskas ārēja izskata līdzībai, kas nav nejauša), kuru pārda-
bisko ietekmi nosaka cilvēka labklājību, bagātību un gudrību nesošais 
„ziedošās papardes (urānistiskās dievības atribūta – spārna; vairāk skat. 
Kregždys 2008: 99) preparātu” spēks (gaismu izstarojoši ziedi)34: [tic.] 
25131. Jāņu nakti ap pašu pusnakti zied papardes ar spožiem zeltītiem 
ziediņiem […]; [psk] […] pašā Jāņu pusnaktī visas ceru papardes ziedē-
jušas tādiem ziediem, kā uguns dzirksteles (Papardes, I. Maksims ar 
skolotāju J. Pelēko āraišos LP, VII, I, 1275, 2. Augi).

Atsevišķi jāmin ekstralingvistiskā (attālinātā) semēma ‘higiēnas 
līdzeklis’: 22260. no papardēm senāk esot ziepes vārījuši (K. Jansons, 
Vijciems).

Folkloras krājumos, bez šaubām, bieži tiek lietota hiponīmiskā 
semēma ‘Jāņu naktī ziedošā paparde’: [t. dz.] Vysas naktis skaistas nak-
tis,|Jò ņu nakte vysskaistóka:|tad zídèja papardeite|Zelteitimi zideņi-
mi (14843); [tic.]: 22253. Jāņa vakarā vajaga iet uz mežu un iegulties 
papardēs. Pusnaktī papardes sāks ziedēt ar zelta ziediem un tūliņ arī 
parādīsies visādi zvēri (F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207).

Balstoties uz dažiem māņticības piemēriem, iespējams izveidot 
melnās papardes konotātu, kas atbilst asociatīvajai ziedošās papardes 
nozīmei. Šī semēma var būt viens no argumentiem, lai apšaubītu 
iepriekš minēto Mažuļa tabu teoriju, jo augam ar brīnumainām spē-
jām tiek piedēvēta hiponīmiska atšķirības pazīme – melns. Šādā vei-
dā parastās papardes nosaukums tiek nošķirts no rituālā, kas var būt 
tabu vārds: [tic.] 22254. teikas stāsta, ka pazīstamās krūmu jeb melnās 
papardes Jāņa naktī ziedot, bet tikai tās, kas esot jau vairāk gadu no 
vietas augšas […] (Mākonis, Balss 1893: 31).

Ar šī veida papardi var ārstēt čūskas kodienu: [tic.] 22268. melnās 
papardes lieto pret čūskas kodumu (J. Isters).

Melnas krāsas semantisko asociāciju atspoguļo citas semantiskās 
grupas denotāts ‘melns zīds’: [tic.] 22255. Lai Jāņu naktī dabūtu redzēt 
papardes ziediņu, tad vajadzīgs apvilkt ar dzelzs nūju trīs riņķus ap 
papardi un pašam nostāties šo riņķu vidū pie papardes. Pēc tam papar-

31 Referentu ‘ķermeņa daļas nosaukums’ un vārda ‘paparde’ nozīmju saistību noteica T. Gorjačeva (Горячева 1989: 153), sal. kr. папороть ‘paparde’, пáпороток ‘t. p.’, 
папоротки ‘t. p. (plurale tantum)’, kas krievu valodas dialektos var nozīmēt: ‘mazais spārniņš = spārna otrā daļa; elkonītis, divi kauli starps plecu un plaukstu; plēve 
starp ūdenssputnu pirkstiem’; Jaroslavļas dialektālajā zonā subst. папоротки ‘paduses (plurale tantum)’.

32 Pieeja internetā: http://donelaitis.vdu.lt.
33 Citēto latviešu folkloras un literatūras darbu bibliografiskus norāžu paskaidrojumus sk. www.ailab.lv.
34 Visi šie trīs elementi savā starpā ir saistīti, sal. [psk] Vietu, kur nauda ir aprakta, var atrast gan ar „melnās grāmatas”, gan ar papardes zieda, gan ar čūsku ķēniņa „kroņa” 

palīdzību (2. P. Šmits no P. Dankas Raunā. Pērkons nospeŗ lietuvēnu. Nauda.).
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de jāpārklāj ar melnu zīda drēbi. Kad tuvojas pusnakts, tad ap papardi 
salasās velni, raganas, pūķi un taisa troksni, gribēdami tikt riņķi vidū 
un aizdzīt prom nelūgto viesi, lai neviens nedabūtu papardes ziedu. to-
mēr uz tiem nav jāgriež vērība, bet cieši jāskatās uz papardi. taisni 
plkst. 12 jānoņem drēbe un, skatoties uz papardi, jāmet velniem virsū. 
tie nobijušies aizbēg, un tajā pašā laikā parādās brīnišķīgais zieds (Sal. 
diena; J. Miljons, st. Birze).

Leksēmas la. paparde konotatīvās papildus vienības ir ‘zelta ziedi’, 
‘sudraba ziedi’, ‘zelta pogām rotāti lapu galiņi’: [t. dz.] Zied paparde 
Jāņu nakti|Deviņiem žuburiem;|Devītâ žuburâ|Zelta poga galiņâ. 
(14865); [tic.] 22256. Paparde zied ar zelta ziediem, skatīties jāiet ar 
vīzēm. Ja ziedi iekrīt vīzēs, tad nekad netrūkst naudas (Z. Lancmanis, 
Lejasciems); 22257. Jāņa naktī pulkstin 12 zied paparde ar sidraba 
ziediem, bet tikai tādiem cilvēkiem laimējas tos redzēt, kas tai gadā pre-
cējas (Z. Lancmanis, Lejasciems).

Pēdējās pieminētās semēmas saistāmas ar ekstralingvistisko labu-
ma, derīguma nozīmi: [tic.] 22258. Ja kur Jāņu naktī redz papardi 
ziedot, tad tai vietā esot aprakta zelta nauda (V. Līce, Līgatne).

Nozīme ‘liellapu paparde’ jāuzskata kā integrāla ziedošas papardes 
pazīme, no kā izriet diferenciālā semantiskā pazīme, salīdzinot to ar 
parastu papardi: [t. dz.] Jānis kliedza, Jānis brēca,|Jānim bērni pa zu-
du ši,|Jānim bērni pazuduši|Lielajâsi papardêsi (15925); Liela resna 
Jāņa māte|Vara stīpu sastīpota,|ieraudzijse Jāņa bērnus,|Papardês 
paslēpàs (16368).

Pretēji – pasaku krājumos sastopamā semēma mazlapu paparde 
bieži atspoguļo mitoloģisko konotāciju: Arī tāds zinot apraktu naudu 
atrast, kas mazās papardes ziedu iemantojis. mazās papardes aug pļavās, 
ganībās un ziedot tikai Jāņu naktī. (10. Emsiņu Gasiņš Susējā. Zin. 
Kom. kr. LP, VI, 229, 30, 22. Dažādas teikas par naudu).

Tomēr abu šo semēmu funkcionālais uzdevums ir viens un tas 
pats – nošķirt parasto papardi no mitoloģiskās.

Ar mitoloģisko papardes jēdzienu acīmredzot saistīti ticējumi spriest 
par ražas bagātību un laika apstākļiem pēc tā, vai paparde rudenī no-
sals vai nenosals: [tic.] 22267. Kad pavasarī papardes un apiņi nosalst, 
tad būs bada gads: labība nosals (Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti); 
22261. Ja pavasarī mežā apsalst papardes, tad rudenī agri būs salnas 
(Latvis, 1929, VII, 26); 22264 (L. Reiteris, Lubāna) ir 22262 (E. Sla-
vinskas, Cēsis) ~ 22263. Ja pavasarī papardes apsalst, tad rudenī ap-

salst labība (Z. Lāce, Veclaicene); 22265 (P. Atspulgs, Rauna); 22266 
(L. Berkholce, Vaive).

Tātad latviešu papardes semantisko ekstensionālu veido šādas no-
zīmes: 1) ‘sporaugs Filix’; 2) ‘mitoloģisks augs, kas zied zelta un sud-
raba ziediem’; 3) ‘melnā paparde, kas var izglābt no čūskas kodiena’; 
4) ‘pārtikas produkts = ēdams augs’; 5) ‘zāles pret tārpiem (cērmēm, 
lenteņiem) un čūskas indi’; 6) ‘higiēnas līdzeklis’.

Pamatojoties uz šo nozīmju secību, iespējams definēt šādu latvie-
šu valodas vārda paparde referentu ‘ēdams, ārstniecisks sporaugs ar 
lapām; higiēnas līdzeklis’, no kā izriet integrālā semēma ‘sporaugs’.

Turklāt var apgalvot, ka nekādu semantisko saikni ar iepriekš mi-
nēto spārna nosaukumu ne lietuviešu, ne latviešu papardes piemēri 
neatspoguļo.

Daudz vairāk informācijas ietver slāvu valodu atbilsmes. Tās skaid-
ri atspoguļo sakaru ar spārna denotātu: kr. папороток (masc.) ‘putna 
spārna otrā locītava’ ~ папороть (fem.) ‘papardājs; paparde’ (СРЯ XIV 
148); kr. папороть (fem.) ‘putna spārna kauli starp pleciņu un plauk-
stu; ūdensputnu kāju plēve’; папоротникъ ‘paparde’ (СЦРЯ III 330; 
sal. arī Даль III 12; skat. arī 30. parindi). Šie dati ir svarīgi, ne tikai 
nosakot vārda konotātu un denotātu skaitu, bet arī apstiprinot mor-
foloģiskās saiknes kopību ar bl. *sparnŏ- < ide. *(s)porno- ‘spārns’ < 
verb. ide. *per- ‘lidot, laisties’ (IEW 850). Šādu radniecību apšauba 
Manfreds Meirhoferis (II 223). Valentīna Merkulova (Меркулoвa 
1967: 118) ir pierādījusi, ka pastāv ciešs semantiskais sakars starp 
spārnu un papardi, sal. kr. dial. пáпoрoток ‘putna spārns’.

Apkopojot teikto, var secināt, ka vēsturiski lie. papatis var tikt 
uzskatīts kā determinatīvs kompozīts (saliktenis): bl.-sl. *păd- ‘tīrums’ 
+ bl.-sl. *părtā ‘spārni, spalvas’ (tāpēc ir jārekonstruē protosemēma 
‘spalvas, spārni uz zemes [tīruma]’), kura akcentējuma attīstību varē-
ja ietekmēt kolektīva formants -. Atšķirīgu papardi apzīmējošu lek-
sēmu saknes konsonantisko struktūru ir noteikusi progresīvā resp. 
regresīvā asimilācija.

Baltu un slāvu valodu kopīgā leksika 
Kopīgo baltu un slāvu fitonīmu skaits ir 7 (skat. Sabaliauskas 1990: 

120skk.). BVA šai laikposma leksikas slānī tiek minēti vēl arī rieksta 
nosaukumi (motivāciju skat. nodaļā „Senā indoeiropiešu leksika”):

BALTU VALODU PIEMĒRI
SLāVU VALODU ATBILSMES

LATVIEŠU LIETUVIEŠU PRūŠU

1. amuols, amuolis, amuls, āmuls, āmulis, āmals; muols ãmalas, emalas emelno ↔ 
*emelnā

bu. мел(-a, -o), мала, éмила, serb.-
horv. мèла, ùмела, omela, slov. imȇla, 
oméla, méla, melje (n. collect.; g. neutr.), 
augšluž. (arch.) jemlina, augšluž. jemjelina, 
lejasluž. jemjoł, jèḿelica, jeḿelina, po. je-
mioła, dial. jemiel, senkr. омела, kr. омéла, 
ukr. ямелна u. c.

2. egle, eglis ẽglė, ãglė, ẽglìs, glis, 
glis, ėglỹs, ẽglius, 
ãglius; (abl. [loc.] pl., 
dial.) ẽglyse, ẽglos(e), 
ẽgliose, egliõs

addle ↔ 
*adlē

bu. елá, serb.-horv. jéла, jȅла, slov. jȇla, 
po. jedła / jodła, kr. ель u. c.

3. kràuse2, kraũse, kraûsis2, kraûšis2 kr(i)áušė, kráušia, 
kr(i)áušis

crausy, 
crausios ↔ 
*krausī, 
*krauās

bu. круша, serb.-horv. кршка, čak. krùšva, 
po. dial. krusza, kašb. kreša, augšluž. kruš-
wa, lejasluž. kruša, kšuša, baznsl. (kr.) хру-
ша; po. grusza, kr. грýша, slov. grȗška u. c.

4. liẽpa, lìepa2 / liẽps, lìeps2, liẽpe líepa / líepas, líep lipe ↔ *līpē bu. липá, лпа, serb.-horv. лȕпа, slov., če. 
lípa, po., augšluž., lejasluž. lipa, pol. leipó, 
kr. лпа u. c.
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BALTU VALODU PIEMĒRI
SLāVU VALODU ATBILSMES

LATVIEŠU LIETUVIEŠU PRūŠU

5. crmaûkša, crmaukša2, crmauška2, crmaušķe2, crmaušķis2, crmaúkšķis2, 
c(r)mauk sis, crmauksis2, crmuoksis, crmuokslis, crmūksis, crmúkse2, crmūkša, 
crmūkša2 / crmukša2, crmuokša2 / crmûkša, crmūkška2 / crmukška2, crmūkšķis2, 
crmûkslis, crmūkslis, crmūkslis2, crmaûkslis, сrmaukstis, crmûška2 / crmyûška, 
crmūška2 / crmuška2, crmūška, crmuôška2 / crmûška / crmûšk, crmûša2, 
crnûška2; črmaûksis2, čȩrmaukste, črmaukste2, črmaûkša2, črmaukša, čȩrmaukts, 
črmauška2, črmûgža2 / črmyûgža, črmūksis2, črmūkslis2, črmúksta2, čȩrmūkste, 
črmúkste2, čȩrmukstis, črmúkstis2, črmūkša2, črmūkšķis, črmûkšņa2, črmùkšs2, 
črmuokste, črmuokša2, črmuokša, čȩrmuška, črmūška2, črmūška2, črmušks, 
črmūšks2, črmûža2; ķrmúkste2, ķrmúkša2, ķrmùkšis2, ķrmúkška2, ķrmúška2; 
sẽrmuoksis, sērmuksis, srmuksis, srmauksis, srmaûklis / srmaũklis, srmauksis, 
srmaûksis, srmàuksis2, srmauksis, srmàukslis(2), srmaûkslis, srmaúkslis2, 
srmaukslis, srmaûkša, srmaukša2, srmaukša, sȩrmaukša, srmaukšis2, srmaûkšķis2, 
srmaûkšs, srmàukšs2, srmauslis2, srmauška2, srmaušķis2 / srmaúškis, srmûklis, 
srmûklis, srmúklis2, srmuklis, s(r)mûkslis(2), srmūkslis, srmūkslis2, srmukslis, 
sȩrmūkslis, sȩmukslis2, srmûkslis2, sērmūkslis, sērmukslis, (pl.) sērmaukši, sērmukši, 
sērmaušļi, srmûksis(2), srmûksis, sȩrmūksis, srmuksis, srmuoksnis, srmūksnis, 
srmūkšs, srmukša, srmûkste2, srmūkste, srmūkstis, srmûkša, srmûkša, srmūkša2, 
srmūkša, srmûkšis, srmúkšis2, srmûkšķe2, srmukšķe2, srmûkšķis2, srmūkšķis, 
s(r)mūkšķis / smukšķis, srmukšķis2, srmûkšlis2 / semûkšlis2, srmûkšs, srmûkšs, 
srmūkšs2, srmūkšs, srmūkte2, srmulis, srmulis2 / sȩmulis2, srmuôksis, srmuoksis, 
srmuoklis, s(r)muôklis, srmuoklis2 / sȩrmuoklis2, srmuoklis, srmuoksis, srmuôksis, 
srmùoksis2, srmuôksle2, srmuokslis, srmuokslis / sȩmuokslis, srmūkslis, srmuokslis, 
srmuôkslis2, srmuokslis2 / sȩmuokslis2, srmuôkslis2, srmuokslis2, srmuoksnis2, 
srmuoksnis, srmuoksta, srmuokste2, srmuokša, srmuôkša2, srmuokša, srmuokšis, 
srmuôkška2, srmuokšķis2, srmuôkšķis2, srmuôle2, srmùoška2, srmuôška2 / srmûška, 
srmuošķis2, srmúslis2, srmūste, srmūška2, srmuška2, srmùšks2, srmùšķis2 / 
srmùškis, srmūte, sȩmutnējs2, srmuîška2, srnuôška2, srnûška2 / srnyûška; 
šȩmũkšle2, šrmùoksis2, šrmuôksle2, šrmuôkslis2, šȩmuõkšle2, šrmúška2

šermùkšis, šermùkš-
nis, šermùkšnė, šer-
mùkšlė, šermùkšlis

slov. črmha / črmsa, senče. třěmcha, 
če. střemcha, po. trzemcha, kr. dial. 
черёмха, kr. черёмуха, ukr. черéмуха, 
черéмха u. c.

6. uôga / uogs úoga, vúoga, voga sensl. àãîäà, bu. года, serb.-horv. jȁгода, 
slov. jágoda, če., slovāk. jahoda, po. jagoda, 
augšluž. jahoda, lejasluž. jagoda, polab. 
(pl.) jagödói, senkr. ягода, kr. года u. c.

7. virzs, vizis, virza, virze, (pl.) virži, viži2, viži; virsis, vìrsis2, 
(pl.) vireži, irši, vìrši, vìrši2, viši, virši, viši, viši2

vìržis, vìržė, vižis, 
viržỹs, (pl.) vìržiaĩ

baznsl. (austr.) врѣсьнь, serb.-horv. врȕjec, 
врȇс, slov. vrȇs, če. vřes, po. wrzos, augšluž. 
wrjos, lejasluž. rjos, kr. вéрес, вéреск, ukr. 
вéресень, bkr. вéрес u. c.

8. riẽksts, dial. riekša (gen.sg.) ríešutas, ríešutìs, 
ríešas, riešutỹs, 
ruošutỹs

buccareisis ↔ 
*bukareisīs 
(< *-reisas)

bu. орéх, senkr., baznsl. орѣхъ, kr. орéх, 
serb.-horv. òрах, po. orzech u. c.

4. tabula. Baltu valodu fitonīmi, kas iedalāmi baltu un slāvu kopīgajā leksikas slānī

Āmuļa nosaukumi
No minētajiem kopīgās baltu un slāvu leksikas vārdiem visvairāk 

diskusiju izraisa fitonīma āmulis cilme.
Lie. ãmalas 3b ‘uz kokiem augošs parazīts, plaši sazarots kā slota; 

Laumas slota (Viscum album)’ R 257, K, MŽ 144, Kos 106, KzR, 
Vvr, Lp, Pn, J, Tl (LKŽ I2 115), lie. emalas ‘Viscum album’ SD1 71, 
SD 77 (LKŽ II2 1127) un la. amuols, amuls, āmuls, āmulis, āmals 
‘āmulis; dāboliņš; daudzgadīgā mārpuķīte (Bellis perennis)’ (ME I 71) 
(formas ar sakņu -uo- un -u- kontaminācijas dēļ ar la. âbuõls ‘ābols, 
āboliņš’, la. âbuls ‘t.p.’ [plašāk skat. ME I 72; PKEŽ I 252]); la. muols 

‘dābols’ BW 21871,2 (ME I 569) un pr. emelno ‘āmulis, laputs’ E 646 
(< *emelnā, t. i., pr. *emel- + suf. *-nā < *emel-ā [PKEŽ ibd.])35 
pēc to nosaukumu motivācijas tiek iedalīti baltu un slāvu leksikas 
slānī (Sabaliauskas 1990: 120), jo tiem ir sakars tikai ar kodificētām 
morfoloģiski semantiskām slāvu valodu atbilsmēm: bu. мел(-a, -o), 
мала, éмила ‘parazītaugs Viscum, Loranthus’36, serb.-horv. мèла, 
ùме ла, omela ‘Viscum album L.’, slov. imȇla, oméla, méla ‘t.p.’, melje 
(n. collect.; g. neutr.) ‘t.p.’ u. c., augšluž. (arh.) jemlina, augšluž. jem-
jelina, lejasluž. jemjoł ‘Viscum album L.’, jèḿelica, jeḿelina; po. jemioła, 
dial. jemiel ‘Viscum’, senkr. омела ‘ēsma putniem’, kr. омéла ‘Viscum 
album = virpuļveida ligzda, putnu līme, ozola ogas’ (sal. Даль II 672), 

35 Par lie. ãmalas semantisko ekstensiālu, t. i., 1) ‘laputs’ Plv, Rk, Lnkv, Č, Ktk; 2) ‘salda, lipīga viela, uz lapām ko izdala laputis (parazīti); medus rasa’ Up, Vkš, Kos 
106; 3) ‘augu slimība (rūsa), kas it kā rodas pēc zibens bez pērkona’ Rk, Ppl, Vb, Jnšk, Ds; 4) ‘zibens bez pērkona’ Jnšk, Mrj, Žml, Dkk; 5) ‘dažādi dunduri, to dūk-
šana; vaboļu sanēšana gaisā’ Dglš, Viln (LKŽ I2 115) noteikšanas īpatnībām skat. turpmāk, jo LKŽ vienā leksiski semantiskajā ligzdā iekļauti atšķirīgas cilmes homo-
foni. Būga (viņu atkārto arī Frenkelis – LEW 9) gan lie. ãmalas, gan lie. ãmaras interpretē kā fonētiskos alternantus, taču, pamatojoties uz turpmāk sniegto vārdu 
analīzi, par šādu skaidrojumu jāšaubās.

36 Plīnijs Vecākais (G. P. Secundus – HN XVI 31) apgalvo, ka zāļu gatavošanai vislabāk derēja ozola āmulis, kuru Žaks Аndrē (1956: 332) nosauca par Loranthus Euro-
paeus Joch. (pēc Linneja klasifikācijas – Viscum album ‘baltais āmulis’ [par antīkajā pasaulē, viduslaikos un vēlāk izgatavotiem ārstniecības preparātiem plašāk skat. 
Грошева 2009: 369skk. ]).
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‘mūžzaļš krūmveida parazītaugs, kas aug uz kokiem’, ukr. яме л на 
u. c. < pirmsl. *emela / *emelo / *emelъ (ЭССЯ VI 26).

Šo leksēmu cilme līdz šim nav noskaidrota (PKEŽ I 253) un ir 
gandrīz neiespējama Briknera izvirzītās hipotēzes dēļ. Pēc viņa apgal-
vojuma, no šī auga mizas un ogām tika gatavota putnu līme, bet pats 
augs saukts ‘tāds, kas ķer, ņem’ (sal. ЭССЯ VI 26; Brückner 1957: 206), 
tāpēc to apzīmējošie fitonīmi atvedināmi no pirmsl. *em- ‘ņemt’ + suf. 
*-el-37. Šāds minējums, protams, ir kazuistisks, jo tā autors ne tikai ne-
ņem vērā citas leksikogrāfiskos kopsavilkumos minētās šī auga nozīmes, 
bet arī neanalizē leksēmu morfoloģisko attīstību, piemēram, 1419. g. 
poļu dokumentā norādīts: Dambowe gemyolo lignum sanctum 1419 Rost 
nr 5173; Dambowa yamyola viscus 1437 nr. 2837 (SS 160)38. Briknera 
hipotēzei nevar noticēt ne tikai semantiskās motivācijas trūkuma dēļ, 
jo no slāvu valodu piemēriem neizriet nozīme *‘ķeršana, ņemšana, 
grābšana’, sal. baznsl. imǫ, jęti ‘ņemt’ (perf.), jemlǫ, imati (imperf.) 
‘piederēt’ (< ide. *em-, *em- ‘ņemt’) (sal. IEW 310sk.), bet arī auga 
bioloģiskās morfoloģijas dēļ – neviens āmuļa struktūrelements nav 
lipīgs, resp. nenorāda uz putnu lamatu semēmu (putni barojas ar āmu-
ļa augļiem, nevis pie tiem pielīp, sal. 1472. g. poļu dokumentos to dēvē 
par jemielucha [Brückner 1957: 206]). Turklāt semēma ‘putnu līme’ tiek 
lietota tikai slāvu (serbu un horvātu, poļu un krievu [arī vecajos rak-
stos]) valodās (sal. arī Linde II 888; Skok I 718)39.

Šāds minējums nav pieņemams arī morfoloģisko ide. verbu *em-/ 
*- ‘ņemt’ baltu un slāvu piemēru ar saknes a-/o- pakāpes struktu-
rālo derivātu trūkuma dēļ, jo guṇa pakāpes saknes om- formas atspo-
guļo tikai toh. A yomär ‘ir sasniegts’ u. c., un tās tiek skaidrotas kā 
vēlīnās patskaņu mijas piemēri, kas radušies valodas iekšējās sistēmas 
pārmaiņu rezultātā (plašāk skat. LIV 210), sal. pirmsl. *jьmovitъ(jь): 
bu. имовитъ adj. ‘bagāts’, maķ. имовит ‘t.p.’, serb-horv. imòvit ‘t.p’, 
senkr., baznsl. имовитый u. c. (ЭССЯ VIII 228sk.).

Mažuļa (PKEŽ I 252sk.) mēģinājums rekonstruēt morfoloģisko 
secību austrbl. *emela- / *amela- / rietbalt. *emelā ↔ sl. *emelā / 
*amelā / *imelā (apofoniskās formas) arī nav veiksmīgs – pilnīgi ne-
skaidras ir leksēmu strukturālās robežas, sākumburta pārmaiņu ten-
dences un likumsakarības, jo hipotēzes autors nav veicis slāvu pie-
mēru morfoloģisko analīzi, kas ir izšķiroša, vēloties atklāt ne tikai šo, 
bet arī baltu valodu āmuli apzīmējošo fitonīmu izcelsmi.

Līdz šim neviens nav attīstījis Becenbergera hipotēzi (skat. turp-
māk), pamatojoties uz kuru var piesardzīgi minēt, ka rietumslāvu un 
austrumslāvu lietotie āmuļa fitonīmi morfoloģiskās struktūras īpašību 
dēļ jātraktē kā salikteņi: augšluž. (arh.) jemlina (← ? *jem-je-lina 
[radiciālā -je- absorbcija]), sal. augšluž. jem-jel-ina ‘Viscum album L.’, 
jeḿelina; ukr. ямелна (← ? *jem-je-lina [skat. iepriekš]) ← (1) jem- 
(ar pirmā komponenta o- → (j)e/i- regresīvās asimilācijas dēļ, t. i., 
o…e/i > 1. (j)e…e/i; 2. i…e [skat. turpmāk]) + (2) sl. *edlina (> po. 

jedlina ‘egle; baltegle; skuju koka zars’40, ukr. ялна ‘egle’ [< pirmsl. 
*edlъ ‘egle’ + suf. *-ina (ЭССЯ VI 15)]); sal. arī kr. dial. омéльня 
‘āmulis’ (ПЯ Е–Н 26 – tādu formu esot dzirdējis Vladimirs Toporovs 
Vladimiras apriņķī; [⇦ kr. oм- + kr. dial. éльня ‘neliels skuju koku 
krūms (-i), palicis pēc meža ciršanas; vēja lauzti koki eglainē’ (СРНГ 
VIII 352sk.)]). Ja otrā komponenta cilme ir pilnīgi skaidra, tad pirmā 
komponenta interpretācija ir problemātiska. Šāda salikteņa semantis-
kā motivācija arī ir diezgan skaidra, jo gan egle, gan āmulis norāda 
uz jau minēto referentu ‘mūžzaļš augs’ resp. uz veģetatīvo konotāciju. 
To pašu egles referentu atspoguļo arī citādas morfoloģiskās struktūras 
slāvu valodu vārdi, kas apzīmē āmuli: senpo. yam-yol-a, gem-yol-o (SS 
III 160), bu. мел(-a, -o), мала, éмила ‘parazītaugs Viscum, Loran-
thus’, serb.-horv. мèла, ùмела, omela ‘Viscum album L.’, slov. imȇla, 
oméla, méla ‘t.p.’, melje (n. collect.; g. neutr.) ‘t.p.’, lejasluž. jem-joł, po. 
jem-ioł-a u. c. ← (1) (i-,o-)m- + (2) pirmsl. *edla > bu. елá ‘egle 
(Abies excelsa)’, serb.-horv. jéла, jȅла ‘t.p.’, slov. jȇla ‘t.p.’, po. jedła / 
jodła ‘t.p.’ u. c.; augšluž. jèḿelica ← (1) jem- + (2) sl. *edlica < pirmsl. 
*edlъ ‘egle’ + suf. *-ica (ЭССЯ VI 14).

Austrumbaltu valodās fiksēti citas morfoloģiskās struktūras un se-
mantiskās formas (vēsturiski) (?) salikteņi (līdz šim tiek minēts tikai 
kontaminācijas process – skat. ME I 71; PKEŽ I 252), kas arī darinā-
ti no diviem komponentiem: (1) (e-,a-)m- + (2) austrbl. *ābel- / 
*ābal- / *ābla- ‘ābols’ → *am-āb-e(a)l- → 1) lie. *amal- / *amel- (ar 
otrā komponenta āb- absorbciju) > ãmalas, emalas ‘Viscum album’ (< 
*amelas [a…e > e…a metatēze, nevis arhaisms; sal. Skardžius I 174] ∼ 
lie. dial. óbalas / obalỹs ↔ óbelas / obelỹs ‘ābols’); 2) la. *amal- / 
*amel- (ar otrā komponenta āb- absorbciju) > amuols, emuols (< *āme-
las [ā…e > e…ā metatēze; ar sekundāru ā-, sal. la. dial. āmuls, āmulis 
‘āmulis; dābols; daudzgadīga mārpuķīte (Bellis perennis)’ (ME I 70)] 
saistot ar la. *ābuo2la- ‘ābols’; šī paša iemesla dēļ la. *amals / *emals 
pārveidojās par amuols, emuols ar -uo- [skat. PKEŽ I 252] ∼ la. âbuõls / 
âbuõlis ‘ābols’), acīmredzot atspoguļo protosemēmu *‘auglības / dzī-
vīguma augs (auglis)’ (sal. slāvu šī augļa un auga simbolisko auglības, 
ražības, mīlestības, laulību attiecību, veselu pēcnācēju nozīmes kono-
tāciju [skat. СМ 497], kas identiska ar āmuļa ‘Viscum album’ simboli-
ku [skat. СМ 344sk.; СД III 548]), resp. uzuālu konotāciju.

Salikteņa rekonstrukciju iespējams argumentēt ne tikai ar sekun-
dāro (resp. neetimoloģisko) īso sākumburtu la. dial. abuls ‘āboliņš, 
dābols’ BW 21871, abuliņš Valmiera (ME I 6), (?), kas atspoguļo 
komponenta (1) (e-,a-)m- fonoloģisko kvalitāti (sal. ME I 235), la. 
dial. āmuls ‘1. āmulis; 2. āboliņš; 3. daudzgadīgā mārpuķīte (Bellis 
perennis)’ ar polisēmiskumu (pirmā un trešā semēma ir asociatīva pēc 
šo augu lapu formas – tā ir apgriezti olveidīga resp. lāpstveidīga [LTE 
X 54; Грошева 2009: 369], otrā – etimoloģiski nošķirošā, kas atspo-
guļo ne tikai hiponīmisko lokalizācijas referenci [‘ābeles augs’ – skat. 

37 Šāds minējums ir ļoti apšaubāms, jo verbum + suf. ide. *-ĕl- atspoguļo īpaši arhaisku darināšanas tipu, kas tajās ide. valodās, kas ir saglabājušās, ir gandrīz iznīcis, resp., 
ļoti reti sastopams (sīkāk skat. Бенвенист 1955: 68; Барроу 1976: 115).

38 Auga sakrālā nozīme norādīta Samuila Bogumila Lindes vārdnīcā: po. jemiel, jemioła, jemiołka, *jemioło ‘parazītaugs, kas aug uz dažādu koku zariem; vislabākais ir 
ozola āmulis; to izmanto līmes gatavošanai; augļi un sēklas – iecienīta pelēkā strazda barība; tāpat norādīts, ka druīdi mēdza gatavot zāles dažādu slimību ārstēšanai, 
kā arī dzīvnieku vairošanos veicinošus preparātus’ (pamatojoties uz publikāciju Dykcyonarz powszechny medyki, Chirurgii utt. II, 1788; 668) (Linde II 888). Šī auga 
īpašā nozīme ķeltu rituālos aplūkota Viktora Henna (1874: 528) darbā.

39 Par šādu nozīmi serbu un horvātu valodā būtu jāšaubās, jo Skoka norādītā faktiskā informācija ir burtisks Briknera minējuma pārstāstījums, sal. serb.-horv. ìmela fem. = 
mèla (ar izzudušo sākumburtu i-, kā mati blakus imati – bl.-sl., austrumsl. un pirmsl. ‘viscum’. Tā mizu jau kopš seniem laikiem izmanto putnu ķeršanai (sal. „i jago-
dy i kora służą od niepamiętnych czasów wyrabianiu lepu ptaszego (opis z r. 1584)”), lai gan lipīgā viela ir tikai šī auga ogu mīkstumā (!!! – skat. turpmāk). Lieto vēl 
arī formu omelj (Stulić), blakus kurai vajadzētu būt sastopamai omela, kā tas ir slov., kr. un po. jemioła, kur je- < jь, sal. arī serb.-horv. omelan (Vrančić), denominatīvus: 
omeljiti, -im ‘apsmērēt ar āmuli’, omeljivati, omelivati.

40 Līdzskaņa -d- trūkums augšluž. jemjelina, lejasluž. jemjoł ‘Viscum album L.’, jèḿelica, jeḿelina; po. jemioła, dial. jemiel ‘Viscum’ nav šķērslis šo vārdu saistījumam ar po. 
jedlina ‘egle; baltegle; skuju koka zars’, jo šajā rietumslāvu valodu areālā sastopama -dl- un -l- mija, sal. po. jelca ‘rokturis’ ↔ jedlca ‘t.p.’, jelec ‘kāda zivs’ ↔ jedlec ‘t.p.’, 
po. nakowadlnia ‘lakta’ ↔ nakowalnia ‘t.p.’ u. c. (skat. Brückner 1957: 205, 429; Linde III 225).
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turpmāk]), bet arī bioloģisko lokalizāciju – āmulis bieži aug uz ābelēm, 
bumbierēm u. c. augļu kokiem (skat. Грошева 2009: 369).

Pirmais šo leksēmu kā salikteņu strukturālo sistēmu pamanīja Be-
cenbergers (1897: 297), īpašu uzmanību veltot to ģenētiskajām (resp. 
vārddarināšanas tipa) saiknēm ar gr. ἀμᾱ-μηλίς ‘rožu dzimtas krūmu 
un koku augs mespils (mespilus L.); pīlādzis’ (LS 71) / ὀμο-μηλίς 
(LS 1051) ↔ gr. μῆλον ‘ābols; augļu koks’ (LS 960) – pirmā kom-
ponenta cilme ir neskaidra, lai gan Hjalmars Frisks (I 85) rekonstruē 
*ἀμά-μηλος, t. i., tiek rekonstruēta semēma *‘kopā ar ābeli, resp. tas, 
kas ir raksturīgs ābelei’ ∼ gr. ἐπι-μηλίς ‘mespils; bumbiere’ (LS 544) 
↔ gr. ἐπί ‘uz; sakaru izpausme u. c.’, sal. gr. αμ-, ομ- ↔ lat. simul, 
sav. sama u. c. (LS 71) –, jo gan āmulis, gan mespils ir mūžzaļš krūms 
(koks) (LTE X 611), kā arī pirmsl. *edlъ ‘priežu dzimtas mūžzaļš 
skuju koks’ (ЭССЯ VI 15), sal. Pūblija Vergīlja Marona diezgan 
precīzu āmuļa etioloģijas raksturojumu: quale solet silvis brumali fri-
gore viscum / fronde verere nova, quod non sua seminat arbos (V.A. VI 
205sk.), t. i., ‘tā ziemas saulgriežu laikā mežos āmulis ar svaigu za-
ļumu plaukst, kuru ne no savas sēklas koks audzē’.

Ja šāda āmuļa nosaukumu cilmes hipotēze ir pareiza, pr. emelno 
sākumburta un saknes e-e- un semantiskās vērtības dēļ (resp. fitonī-
ma, nevis auga lokalizācijas dēļ kā latviešu valodā, kuru nav minējis 
Toporovs [ПЯ E–H 27; skat. turpmāk]) varētu būt skaidrojams ne kā 
rietumbaltu mantots vārds (sal. PKEŽ I 252sk.), bet gan kā slāvisms 
(acīmredzot pārņemts no rietumslāviem, sal. augšluž. jeḿelina ‘Viscum 
album L.’), t. i., rietumsl. *jemelina ‘Viscum album’ → rietbalt. *eme-
lina ‘t. p.’ (> pr. *emelnā ar iespējamu ortogrāfisku kļūdu – izlaistu 
sufiksālo -i-, sal. pr. melne ‘zilums (no sasišanas)’ E 161 ↔ *mēlinē 
‘t.p.’ [tiesa, Mažulis (PKEŽ III 123) apgalvo, ka šīs leksēmas -i- ir 
izzudis], jo aizguvumos tas tika iestarpināts, nevis sinkopēts, sal. pr. 
medinice ‘misiņa bļoda’ E 357 ← le. miednica ‘t. p.’ [Levin 1974: 34, 
66; PKEŽ III 121], jo austrumbaltu valodās nelieto šī fitonīma atva-
sinājumus ar suf. *-nā, sal. la. dial. āmulene ‘āboliņa pļava’ [ME I 239] 
nosaka lokalizācijas [resp. toponīmisko; plašāk skat. Endzelīns 1951: 
299], nevis references fitonīmisko konotāciju, lai gan tāda ir ispējama, 
ja referents ir augs, sēne vai oga [Endzelīns 1951: 298], bet la. amo-
liņš [LLvv I 167] – deminutīvs resp. vēlāka laika darinājums).

Tātad piesardzīgi ir iespējams minēt, ka visas šīs formas ir asocia-
tīvie salikteņi, kas atspoguļo īpaši arhaisku sakrālo41 un uzuālo semē-
mu, kas norāda uz sākotnējo nozīmi ‘augs, kas dod spēku’ ⇳ *‘egles 
spēks’ ↔ *‘ābola / ābeles spēks’ (skat. turpmāk).

Šāds minējums balstās uz pirmā komponenta cilmes analīzi. Lie-
tuviešu valodas lietvārdam ãmas Lietuviešu valodas vārdnīcā (LKŽ) 
dotas šādas nozīmes: 1) ‘runātspēja, balss’ Š, V. Kudirka, M. Šalčius, 
Mrj, Gs, Vrb, Brš, Šn, Ss, Bd; 2) ‘suns’ (par. bērnu valodā) Gršk, B, 
M. Slančiauskas (Trp) (LKŽ I 96; I2 117; sal. arī ZnŽ 34), lai gan 
LKŽK un LKŽKP bez jau minētajām nozīmēm izdalītas ne tikai 
atšķirīgas semēmas, bet arī plašāks vārda lietojuma areāls: 1) ‘noska-
ņojums’ Gršk, Vnkš; ‘(pacilātības) sajūta, entuziasms; veids, sakars; 
iedvesma’ Jž; 2) ‘spēks, spējas’ (P. Andr. [Gd] I 92 [tas konstatēts 
Gaidžu cie. (Tauragnu pag.)]; piemērus skat. Kregždys 2003: 270).

Georgs H. F. Neselmanis un Fridrihs Kuršaitis sniedz viņiem ne-
zināmā vārda lietojuma piemēru no Jokūba Brodovska vārdnīcas, kurā 

acīmredzot pirmoreiz minēts šis vārdu: [amas ?: amas ama, o pati ama 
wiʃi βùnes loja] (N 5; K I 8; sal. arī LT V 287).

Būga (III 433) teikumus ar pētāmo vārdu iedalījis trijās semantis-
kajās ligzdās, no kurām acīmredzot tikai viena viņam bijusi skaidra, 
tāpēc tai norādīta nozīme – ‘valoda, apziņa, runātspēja’ Š, Kdl, Dkš, 
Rmš (atbilst LKŽ pirmajai nozīmei). G. H. F. Neselmaņa un F. Kur-
šaiša minēto piemēru viņš sastata ar Mata Slančauska doto, bet nozī-
mi tā arī nenorāda (LKŽ to izsaka ar semēmu ‘suns’ [lalvorts]).

Aleksandrs Kuršaitis Būgas nenorādīto trešo nozīmi nosauc ar se-
mēmu ‘lādēšana; lamāšanās; strīds’ (KŽ I 34). LKŽ sastādītāji, acīmre-
dzot šauboties par šādu nozīmi, to min pie pirmās, t. i., ‘runātspēja, 
balss’, kas būtībā sakrīt ar KŽ izdalīto pirmo semēmu ‘runātspēja; spē-
ja runāt; runa’. Tātad gan LKŽ, gan KŽ tiek izdalītas divas lie. ãmas 
nozīmes: pirmā raksturota identi (vai ļoti līdzīgi), bet otra atšķiras (LKŽ 
tā ir ‘suns’, bet KŽ – ‘lādēšana; lamāšanās; strīds’). Visos mūsdienu 
lietuviešu valodas vārdnīcas (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas) izdevu-
mos pētāmais vārds minēts tikai ar nozīmi ‘runātspēja, balss’, lai gan 
vārda lietojuma raksturojums pirmajā un vēlākajos izdevumos atšķiras: 
DLKŽ1 tas ir sarunvalodas vārds, bet DLKŽ2-4 to skaidro kā plašāk 
lietojamu rietumaukštaišu apgabalā, t. i., kā dialektismu.

41 Uzskata, ka dažās Eiropas tautās (īpaši ķeltu) āmuļu vākšana bijusi sakralizēta un saistīta ar vasaras saulgriežu svētkiem, kad tika dedzināti ugunskuri un veikti īpaši 
rituāli (NEB VIII 191), t. i., ķeltiem šis augs bijis tikpat svarīgs kā baltiem paparde.

42 Diezgan bieži gadās dzirdēt un lietot frazeoloģismus ar ‘ūpo ↔ prašanas (spēju)’ nozīmi (Kauņa): turėti amą ‘varēt, spēt; būt izveicīgam, atpūtušamies, stipram, varenam; 
apķērīgam’, būti be amo ‘būt izsīkušam, nogurušam, novājinātam u. tml.’. Šīs vārdkopas netiek minētas frazeoloģijas vārdnīcā (FrŽ 60).

43 īsu šā vārda apskatu un iespējamo saikni ar citu ide. valodu atbilsmēm skat. Kregždys 2003: 269skk.

3. att. Lie. ãmas izplatības areāls (ar  apzīmēti semēmas ‘runātspēja, balss’, 
 – ‘suns’, £ – ‘noskaņojums’,  – ‘spēks, spējas’ lietojuma areāli)

Jāatzīst, ka LKŽ un DLKŽ netiek norādītas visas lie. ãmas nozī-
mes, sal. ar VDU Datorlingvistikas centra mūsdienu lietuviešu valo-
das korpusa (http://donelaitis.vdu. lt) datiem, no kā izriet jau iepriekš 
minētās, bet šajos izdevumos neiekļautās semēmas: ‘apziņa (fiziskā 
spēja domāt; būt saprātīgam)’, ‘spēks, spējas’42 (piemērus skat. Kregždys 
2003: 270sk.).

Lie. ãmas darināšana un izcelsme līdz šim nav plašāk pētīta43 – 
Frenkelis šo vārdu pat nepiemin (LEW 8sk.). Būga (III 433) ir mē-
ģinājis to saistīt ar lie. verbu ãmalioti ‘sarunāties, tērzēt; gvelzt niekus’ 
resp. ãmelėti ‘mīlīgi ierunāties, mīļi uzrunāt’ Užp, ‘pieradināt, ieradināt’ 
Vžns (Būga III 436; sal. arī LKŽ I2 119), lai gan pēdējo cilmi sīkāk 
nav analizējis (sal. Būga III 432). Acīmredzami, ka šāds pieņēmums 
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ir ļoti ticams gan semantiskās atbilstības dēļ, gan arī vārda lietojuma 
ģeogrāfijas dēļ – lie. verbu àmalioti, amalióti, ãmalioti ‘runāt niekus, 
īsti nezinot, šauboties, bez pārliecības; muldēt’, lie. dial. ãmaliuoti 
‘pļāpāt’ Pavandenes apkaimes austrumu daļā (Telšu un Kelmes raj.), 
Užv (DūnŽ 25) kopā ar lie. ãmas lieto gan dienvidu, gan rietumu, 
gan austrumu aukštaišu apgabalā, lai gan analizējamais lietvārds že-
maišiem un rietumu aukštaišiem šauliešiem nav pazīstams – Slnt, Plt, 
Gs, J, Kair, lie. išàmalioti ‘izpļāpāt’ Slnt, lie. ãmalis ‘tāds, kas niekus 
runā’ Brs (LKŽ I2 116), sal. arī lie. ãmalioti ‘sarunāties’ J, Vl, Pšl, Slnt 
(Būga III 432).

Viena no iespējām, kā sasaistīt šos vārdus, ir ņemt vērā to kopīgo 
cilmi, t. i., rekonstruēt nomenu cilmes darbības vārdus, resp., deno-
minatīvus, ja lie. ãmas ar nozīmi ‘suns (Lallwort)’ uzskatītu kā ono-
matopoētiskas cilmes vārdu, sal. bērnu valodas nelokāmo lietvārdu 
ám (LKŽ I2 115), kas ir cēlies no skaņu atdarinājuma interjekcijas 
ám / a ‘suņa riešana’, t. i., suņa riešana tiek pielīdzināta nekam ne-
derīgai cilvēku (sa)runai: ‘suņa riešana’ > ‘suns’ > ‘runāšana, kas ir lī-
dzīga riešanai’ (→ lie. ãmalioti) > ‘ķilda’, kas ļauj skaidrot semēmu 
‘balss, runa, runāšana’ rašanos.

Tiesa, var minēt arī pilnīgi citu lie. verbu ãmalioti ‘runāt niekus; 
sarunāties’ cilmi. Jans Otrembskis norāda, ka Tverečus izloksnē lieto 
lie. ãmanas ‘runa, troksnis’, kas ir salīdzināms ar bkr. гóман, kr. dial. 
гóмон: lie. paklė ãmanū ‘sāka trokšņot’, amanúić ‘skaļi runāt’, bkr. 
гаманíць (inf.), kr. гомонить, t. i., šos lietuviešu vārdus traktē kā 
aizguvumus no slāvu valodām (Otrębski 1932: 5), sal. arī kr. dial. 
гамéть/гáметь ‘kliegt, skaļi runāt, riet (par suni), klaigāt (par put-
niem), runāt(ies)’ (СРНГ VI 130), kr. dial. гáмкать, гáмнуть ‘lamā-
ties, nepieklājīgi runāt’ (Немченко, Синица, Мурникова 1963: 64).

Semēmas ‘runāt niekus; runāties’ / ‘mīlīgi ierunāties, mīļi uzru-
nāt’ ↔ ‘pieradināt, ieradināt’ varētu būt arī slāviskas cilmes44. Tādēļ 
piesardzīgi varētu pieļaut, ka ar lie. ãmas salīdzināmajiem darbības 
vārdiem ir onomatopoētiska cilme vai arī tie ir adaptēti aizguvumi 
no slāvu valodām, kas noteica nozīmju ‘suns’ un ‘valoda, runātspēja’ 
rašanos. Tātad šādu semēmu vajadzētu nodalīt kā svešu un nejaukt 
ar seno mantoto vārdu lie. ãmas ‘apziņa (fiziskā spēja domāt; būt 
saprātīgam [pēdējo nozīmi ir norādījis Būga, taču viņš nav to uzsvē-

ris kā īpašu, nesaistītu ar runāšanas procesu]); spēks, spējas’, kura 
nozīmes slāvu valodām nav raksturīgas.

Tātad var secināt, ka LKŽ un citās minētajās vārdnīcās, pateicoties 
fonētiskajai homonīmijai45, vienā leksiskajā ligzdā saistīti pavisam at-
šķirīgas cilmes vārdi, t. i., onomatopoētisks vai slāvu cilmes lie. ãmas 
‘valoda, runātspēja; suns’ ar iespējami ide. pirmvalodas leksikas slānī 
iedalāmu lie. ãmas ‘runātspēja, spēks, spēja u. tml.’, ko varētu saistīt 
ar Ved. áma- ‘spēks; norise; smagums; varmācība’, skr. ắmaḥ (masc.) 
‘spiediens; traukšanās; uzbrukums, uzbrukuma spēks; bailes’ (Monier-
Williams 1872: 74), Av. adj. ama- (ºmā- [fem.]) ‘spēcīgs, stiprs’, subst. 
ama- (masc.) ‘spēks; vīrieša seksuālā potence’ (Y. 8.14); ‘uzbrukuma 
spēks, uzbrukuma impulss’ (Y. 9.17, 27; Yt. 14.45); ‘spēka (potences) 
dievība’ (Yt. 14.44) (Reichelt 1909: 420), tālāk ar skr. ámīti ‘apspiest; 
apnikt; (pie-)spiest’ < skr. am- ‘kaitēt, sabojāt; aizvainot’ (skat. Macdo-
nell 1910: 319sk., 437), lat. amāre ‘(ie-)mīlēt(ies); būt tieksmei (uz 
ko); būt labvēlīgam, pateicīgam; būt apmierinātam; būt saistītam; 
tiekties (kaut ko darīt) u. c.’ (Lewis, Short 1958: 107; OLD 119), kura 
etimoloģiskā attīstība līdz šim ir pilnīgi neskaidra: pierasts to klasifi-
cēt kā lalvortu, t. i., saistot ar lat. *ama ‘bērna mīlīga vēršanās pie 
mātes’ (Walde 1910: 36, 1938: 40sk.; Ernout, Meillet 2001: 28; IEW 
36) un pat ar adv. skr. am ‘mājās’, amt ‘no mājām; no šejienes’, 
subst. amtya- ‘padomnieks, ministrs’ (Walde ibd.)46, lai gan pēdējā 
laikā parādās mēģinājumi to salīdzināt ar senīr. námae ‘pretinieks’ 
(skat. Matasović 2009: 283), skr. (prakrt.) amīṣi, amánti ‘(pa)ņemt; 
zvērēt’ u. c. (Vaan de 2008: 39). Acīmredzami, ka šādas vārdu nesa-
vietojamības dēļ (sal. īpaši apšaubāmu nozīmes attīstības skaidrojumu: 
‘pavilkt rokas’ > ‘vērtēt kā draugu’ [Vaan de ibd.]) tādu etimoloģiju 
nevar uzskatīt par ticamu. Pamatojoties uz salīdzināmo leksēmu se-
mantiskajām atšķirībām, var izvirzīt hipotēzi, ka vārds ir radniecīgs 
senisl. ama ‘mocīt, apnikt’ un varbūt toh. A, B art/ārt ‘mīlēt, lielīt, 
godāt’ (Schulze 1931: 422) < (?) *am-rt (regresīvā asimilācija; ā 
pateicoties kompensācijas pagarinājumam) < ide. *h3em(ǝ- ‘varēt; būt 
stipram, spēcīgam; prast’, nevis ide. *h2emh3- ‘pieskarties; ķerties (pie 
kā); (sa-)ķert, tvert’ → ‘zvērēt, dot zvērestu; uzņemties saistības’ (LIV 
237)47, jo lat. amō ‘mīlu’ < *amă-ō < *amāō (pirmais no diviem 
mantotajiem garajiem patskaņiem ir kļuvis īss – Baldi 1999: 232sk., 

44 Te jāmin arī Jona Klimaviča (1970: 189sk.) minēto verbu sasaiste ar seniem lietuviešu valodas mantotiem vārdiem – lie. omuõ ‘atmiņa; saprašana, sajēga’, omenìs ‘prāts, 
intelekts, apziņa; atmiņa’ u. c. –, par ko var diskutēt nozīmju nesaderības dēļ, sal. lie. omuõ ‘saprašana, sajēga’ Krs, ‘atmiņa’ Krš, Krs (LKŽ VIII 1004) ∼ lie. aumuõ ‘bēdas, 
kreņķi’ Kos 41, ‘saprašana, sajēga’ Rš, ‘intelekts’ FT (LKŽ I2 499); lie. om ‘instinkts’ K. Jaun (Kv, Rt), K. Būg, Vaižg, Vd, FT (LKŽ VIII 1002sk.); lie. ómena ‘spēja domāt; 
prāts, intelekts’ Lz, M. Valanč, lie. ómenas ‘atmiņas spēja, atmiņa’ S. Dauk; lie. ómenė ‘atmiņas spēja, atmiņa’ S. Dauk, Žem, J. Biliūn, Blv, Plng, Vd, Ms, ‘instinkts’ Vaižg, 
omenìs ‘atmiņas spēja, atmiņa’ K. Būg, BsMt I 17, BsV 16, prš, Sb, A 1884, 148, Rd, Gl, Gs, I. Simon, BsMt I 22, BsV 29, ‘spēja domāt; prāts, intelekts’ BsP IV 244; 
ómynė, óminė ‘atmiņas spēja, atmiņa’ K. Būg, Brs, Slnt, J, K. Jaun, Žem, ‘omė’ Kv, Rt, K. Jaun, Vd, ‘spēja domāt; prāts, intelekts’ Vaižg; adj. lie. omìngas ‘kāds, kam 
piemīt instinkts’ FT (LKŽ VIII 1003sk.), kas neļauj izsecināt runāšanas, bet gan domāšanas integrālo nozīmi (par šo vārdu cilmi plašāk skat. LEW 26).

Atsevišķi vajadzētu aplūkot Klimaviča veikto vārdu fonētisko analīzi (1970: 190). Apgalvojot, ka ir diezgan paliela ticamība formu ãmelėti uzskatīt par žadininkiš-
košanu, resp. a izrunu o vietā, literārajā valodā to vajadzētu rekonstruēt kā õmelėti. Hipotēzes autors nedod vārdu semantisko analīzi. Viņa sniegtās substantīvās atbils-
mes neļauj konstruēt semēmu ‘valoda, runāšana’, kas ir analizējamo verbu integrālā daļa, jo neviens no tiem nenozīmē ‘domāt, apspriest’! Tāpēc šādu verbu cilmes 
skaidrojumu var apšaubīt, jo pilnīgi atšķirīgas cilmes vārdi tiek apvienoti vienā semantiskajā ligzdā. Tādēļ par ticamāku ir uzskatāms Būgas pieņēmums, bet vārda 
sākumā esošais o- ļauj izdarīt vienīgo secinājumu – tā varētu būt aizguvuma (vai onomatopoētiskas cilmes vārda) ãmalioti dialektālā varianta refleksija.

45 Līdzīgas paralēles, kad homonīmi tiek saistīti ar sinonīmiem, var saskatīt arī indoirāņu valodu grupā: pirmir. *ama- ‘spēks’ < indiešu un irāņu *ama- (→ skr. ắmaḥ 
‘spiediens, tiekšanās; straujums, dedzība, kaisle’, av. amō ‘spēks’ [Mayrhofer I 43]), kas jāatvedina no indiešu un irāņu verb. *am- ‘(enerģiski) darboties’. Pēc Veras 
Rastorgujevas un Džojas Edelmanes (Расторгуева, Эдельман I 151) domām, pēdējā sakne, pateicoties homofonijai, varēja būt saistīta ar pirmir. *am- ‘ķert, tvert’ < 
i.-iran. *am- ‘t.p.’ (→ skr. am- ‘ķert’ ~ skr. āmáy- ‘sāpināt, padarīt slimu, ciest sāpes’ < ide. *omǝ- ‘enerģiski darboties, spiest’ → ‘piestiprināt’ → ‘prasīt; dot zvērestu’ > 
gr. ὄμνυμι ‘zvērēt, uzņemties saistības’) < ide. *om- : *mē ‘t.p.’ (IEW 35) vai *em- : - ‘ņemt’ (→ lat. ēmō, lie. iti ‘ņemt, ķert’, pirmsl. *ęti, *jьmǫ) (IEW 310; ЭССЯ 
VI 71), sal. arī skr. ámīti ‘apspiest; apnikt; (pie-)spiest’ < skr. am- ‘kaitēt, sabojāt; aizskart’ (skat. Macdonell 1910: 319sk., 437), senisl. ama ‘mocīt, apnikt’ < ide. *h2emh3- 
‘pieskarties; ķerties (pie kā); (sa-) ķert, tvert’ → ‘zvērēt, dot zvērestu; uzņemties saistības’ (LIV 237).

46 Lat. amāre tiek mēģināts saistīt pat ar lat. amoenus ‘lielisks, patīkams’. Tiesa, Alojs Walde (1910: 36) piekrīt Karlim Brugmanam, ka iepriekšminētais īpašības vārds ir 
aizgūts no grieķu valodas, sal. gr. ἀμείνων ‘labāks’ (< *ἄμεινος).

47 Tiek apgalvots, ka no šīs ide. pirmatnējās latīņu formas ir atvedināms arī gr. ὄμνυμι ‘zvērēt, uzņemties saistības’, ὤμοσ(σ)α ‘zvērests’. Pilnīgi netiek ņemts vērā fakts, 
ka /o/ pēc /m/ ir īss, sal. lat.-ā; tiek apgalvots, ka ir notikusi asimilācija *amo- > omo- (LIV 237), bet ω = ō, ne vis ā. Šie vārdi acīmredzot pieder pavisam citai 
leksiskajai ligzdai un tos vajadzētu saistīt ar lat. ōmen, -inis ‘zīme, pazīme, liktenis, svinīgs zvērests’.
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258) ļauj rekonstruēt n. collect. lat. *ăm-ā ‘tas, kas padara cilvēku 
spēcīgu (stipru)’ (< ide. *-eh2), līdzās kuram vajadzēja pastāvēt n. 
abstractum ide. *ắmă- ‘spēks, vara’, sal. skr. (Ved.) ắma- ‘t.p.’, gAv. 
ma-, Av. (vēlīn.) ama- ‘uzbrukuma spēks; vīrieša spēks’ < pirmide. 
*h3em- ‘enerģiski darboties’ (daudzus šīs saknes atvasinājumus skat. 
Расторгуева, Эдельман I 152). Acīmredzot nav mērķtiecīgi rekon-
struēt formu ar laringālu (IEW 778; PKEŽ I 75), balstoties uz lie. 
ámžia ‘mūžs’ (LKŽ I2 123), kura krītošā intonācija -ia dēļ (sal. Stun-
džia 1995: 94), varētu būt sekundāra.

Acīmredzot ar lielāku ticamību varētu pieļaut, ka lat. amō, āre 
‘mīlēt’ traktējams kā lat. am(m)a ‘pūce’ homonīms (pēc Georga S. 
Kellera teiktā, šī nozīme ir radusies no zobgalīgas uzrunas ‘vecmamma’ 
[Walde 1910: 35]) < lalvorta ide. *am(m)a, am ‘mamma’ (IEW 36), 
no kuriem atvedināmi jau iepriekš ar analizējamo lat. amāre salīdzi-
nātie radniecības termini lat. *amma ‘t.p.’, lat. amita ‘tēva māsa’ u. c.

To, ka lalvorts un lat. amāre nav ģenētiski saistīti, var pamatot ar 
šā latīņu verba lietojuma īpatnībām, piemēram, Katula dzejā48, kur 
miesīgās mīlestības resp. seksuālās potences, spējas semēma tiek iz-
teikta ar antagonistisko platoniskās mīlestības jēdzienu49: 72 […] ama-
re magis (1), sed bene velle (2) minus, t. i., ‘miesas iekāri (1) vērtē 
vairāk par garīgo saisti’ (2); 75 ut iam nec bene velle (2) queat tibi, si 
optuma fias, ∥ nec desistere amare (1), omnia si facias, t. i., ‘sajust ga-
rīgo saiti (2) tu vairs nevari, lai arī šķīstākā tu būtu, ∥ un iekāri (1) 
savaldīt nespēj, lai arī ko darītu’.

Katuls platonisko mīlestību stingri nošķir no miesīgās, kas tiek 
nosaukta lat. amāre – bene velle ‘wohlgesinnt sein’; ‘būt labvēlīgam, 
labas gribas’ (Hamburger 1973: 34), t. i., lat. bene velle mākslīgi tiek 
pretstatīta lat. amāre: „bene velle kā priekšnoteikumu neapšaubāmi 
nepieņem miesīgu mīlestību; tādēļ var pieļaut, ka amare izsaka sek-
suālu tieksmi – kaisli. Tāds jēdzienu pretnostatījums nosaka termina 
amare pamata un kopēju nozīmes šķīrumu.”50 (Lyne 1996: 28)51.

Papildu šīm hipotētiskajām atbilstībām lietuviešu valodas nomens 
varbūt ir salīdzināms ar dažiem anatoliešu valodu piemēriem: he. ḫašša- 
‘pēctecis, atvase, mantinieks’; ḫašša- hanzašša- ‘pēctecis; (maz)maz-
bērns’; nom. sg. ha-as-sa-as (sal. Puhvel III 224) ← anatol. verb. has(s)- 
‘uzsākt dzīvību; dzemdēt’, sal. pirmanat. *hamsa- < *h2omso- ‘pēcte-
cis’ ~ luv. ham[ma]sa- ‘mazbērns’ < *am-s vai *ans (*ons vai *s > 
hassu-, assu-, dassu-, haski- < *h2ské- [Puhvel III 227; Melchert 1994: 
163]. Tiesa, citi pētnieki sniedz ļoti apšaubāmus iepriekšminēto hetītu 
vārdu etimoloģiskos skaidrojumus, piemēram, Johans Tišlers (1983: 195) 
he. ḫašša- saista ar gr. ἐσσήν (pl. Ἐσσῆνες) ‘Artemīdas pareģotāja Efe-
sā; valdnieks (valdniece = μέλισσα ‘Artemīdas pareģe’)’ (LS 587), kuram 
laikam ar anatoliešu valodu piemēriem nav nekā kopīga (plašāk par gr. 
ἐσσήν cilmi skat. Крегждис 2011a: 282skk.).

Šī fitonīma etimoloģiskajos aprakstos bieži tiek uzsvērta āmuļa uzu-
ālā funkcija – putnu līmes ražošana no šī auga ogām, t. i., līdzeklis 

savvaļas putnu ķeršanai (koku zari tika nosmērēti ar lipīgu līdzekli, pie 
kura mēdza pielipt putni; augu [piemēram, vīnogulāju] kāpuri kaitēkļi), 
kas bija zināms jau antīkajos laikos: tum laqueis captare feras et fallere 
visco inventum (V.G. 1. 139; sal. arī C.Agr. 95. 2), t. i., „tad tika izgud-
rots [veids] ķert medījumu ar cilpām un pievilināt ar „putnu līmi”. Pēc 
Antoninas Groševas (Грошева 2009: 371) domām, šie abi līdzekļi tika 
izmantoti reizē. Turklāt viņa piebilst, ka jau Plauts Bakhidās lipīgumu 
resp. glaimošanu salīdzina ar lat. viscum: viscus merus vostra (e)st blan-
ditia (Pl.Вас. 50), t. i., ‘neatšķaidīts āmulis (g. neutr. → g.masc.) resp. 
putnu līme ir glaimošana’. Vēlāk par āmuli tika nosauktas līmes, kas 
iegūtas ne tikai no āmuļa, bet arī no citām ogām, resp., citādā veidā 
ražota līme (sal. Грошева 2009: 372sk.). Šādu līdzekli putnu ķeršanai 
tiešām ir izmantojuši slāvi.

ņemot vērā šī vārda neskaidro etimoloģisko un semantisko attīs-
tību, LKŽ sniegtais šīs leksēmas apraksts acīmredzot būtu jākoriģē. 
Šajā leksikogrāfijas kopsavilkumā leksēma lie. ãmalas ir dublēta. Tā-
dējādi izriet nozīmju opozicionālo referentu pastāvēšana: 1) subst. lie. 
ãmalas ‘(bot.) aug uz kokiem, ļoti zarains kā slota, Laumas slota 
(Viscum album)’ K, R 257, Vvr, KzR, MŽ 144, Kos 106, Lp, Pn, An, 
J; ‘lekni’ Tl; 2) subst. lie. ãmalas ‘(zool.) augu parazīti, laputis (Aphis)’ 
Plv, Rk, Lnkv, Č, Ktk, Plv; ‘salda lipīga viela uz lapām, ko izdala 
laputis (parazīti)’ Š, Up, Vkš, Kos 106; ‘augu slimība (rūsa), kas it kā 
rodoties pēc rūsas (zibens bez pērkona)’ Rk, Ppl, Vb, Jnšk, Ds; ‘rūsa’ 
Jnšk, Kp, Žml, Dkk; ‘dažādi dunduri, to dūkoņa, kukaiņu dūkšana 
gaisā’ Dglš, Viln (LKŽe).

Jāuzsver, ka pirmajā leksiski semantiskajā ligzdā tiek iedalītas ot-
rās ligzdas semantēmas, kas līdz šim vispār nav bijušas šķirtas, sal. 
Visas ąžuolo liemuo amalaĩs apaugęs, iš tolo atrodo, kad žievė pilka ‘Viss 
ozola stumbrs apaudzis ar āmuļiem, miza no tālienes izskatās pelēka’ 
Pn (pēdējais teikums minēts pie lie. ãmalas ‘(bot.) uz kokiem augošs 
parazīts, zarains kā slota, Laumas slota (Viscum album)’ ekstensionāla 
ilustratīvajiem piemēriem [!!!]). Diemžēl šāds vārdnīcas veidotāju for-
mulējums nevar būt pareizs, jo āmuļi neaug uz koka stumbra, bet 
tikai uz zariem (plašāk skat. Грошева 2009: 369), un to krāsa ir nevis 
pelēka, bet gan zaļa (cauru gadu). Acīmredzams, ka šajā gadījumā ir 
sajauktas referantīvi atšķirīgas cilmes, bet homofoniski skanošas vār-
du grupas, t. i., līdz šim neizšķirta metonīmiski lietota semēma ‘sūnas’ 
vai ‘ķērpji’ (kas parasti aug uz vecu koku stumbriem, bet ķērpji ir 
pelēkā krāsā [!!!]), kas saistītas ar LKŽ otrajai leksiski semantiskajai 
ligzdai piešķirtajām subst. lie. ãmalas nozīmēm ‘augu slimība (rūsa)’ ⇦ 
subst. lie. ãmaras ‘miltrasas (Erysiphaceae) dzimtas parazītsēne’ R 
(LEW 9; par šo parazītu plašāk skat. LE XVIII 480) (diemžēl šī no-
zīme LKŽ netiek norādīta).

Noteikti jāuzsver, ka šo semantēmu referenti nosaka pejoratīvo 
konotāciju: subst. lie. sãmana / samanà ‘sūna’ blakus pierastajai no-
zīmei ‘mitro vietu sporaugs ar sakņveida matiņiem sakņu vietā (Bryo-

48 Katula dzejas pētnieki apgalvo, ka šis dzejnieks ir nozīmīgs romiešu dzejā ne tikai tāpēc, ka mīlējis savu Lesbiju un ar spontānu sirsnību apdziedājis savu kaisli vārsmās, 
bet gan tādēļ, ka pirmais aizdomājies par savu mīlestību un tās nosaukšanai sācis meklēt jaunus precīzus vārdus: sācis rakstīt nevis par sievieti, kuru viņš mīlējis, bet 
par pašu mīlestību (Гаспаров 1986: 201sk.). Mihails Gasparovs (ibd.) apgalvo, ka jaunu vārdu meklēšana bija sarežģīta, jo vārds amāre latīņu valodā nozīmē ‘alkt pēc 
kaisles’. Tātad, lai nosauktu platonisko mīlestību, vajadzēja radīt jaunus jēdzienus. Šādus verbālos savienojumus Katuls min 72., 73., 75., 76., 87., 109. dzejolī, kurus 
var atrast arī Cicerona darbos, piem., lat. benevolentia ‘labsirdība’. Pēc Gasparova vārdiem, lat. benevolentia, kas saistāms ar lat. beneficia ‘labdarība’, nozīmēja cēlākas 
un svarīgākas jūtas nekā lat. amor un amāre – tas simbolizēja garīgo saiti starp mīlētājiem.

49 Tiesa, mūsdienu itāļu valodā vārds amare, -ai ‘mīlēt = jūtas, kad viena persona tiecas pēc citas personas uzmanības, simpātijām’ (Wagner 1960: 77) ∼ it. amàre ‘just un 
izteikt kādam īpaši dziļas jūtas’ (Cortelazzo, Zolli 1999: 91).

50 „bene velle seems to cover emphatically unsexual affection; so we may assume amare covers strongly sexual love: passion. Antithesis in short helps to confine the 
general and vague term amare to a specific function“.

51 Par šīs literatūras norādi pateicos doc. dr. Skirmantei Šarkauskienei (VU).
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phyta)’ Azr, SD 297, Pb, LKT 388 (Kpč), Šlčn, Ktk, Jrb u. c. vēl var 
nozīmēt nesaskaņas, ķildu u. tml. – nėra namų, kad nebūt saman 
(nėra namų be dūmų) ‘Nav tādu māju, kur nebūtu sūnu (nav māju 
bez dūmiem)’ LKT 210 (Dkš); tūļu, ļurbu, lempi Brt; niecīgu, ne-
vērtīgu, mazvērtīgu lietu B.Sruog; sal. arī frazeoloģismus: sãmanomis 
apaugìnti šìrdį ‘sirdi apaudzēt ar sūnām’ – ‘kļūt nejūtīgam’ P. Vaič; 
sãmanomis apáugti (apžélti) ‘apaugt ar sūnām’ – ‘kļūt nolaidīgam, 
vecam, sanīkt’ Arm, BM 137 (Klov), A.Gric; subst. lie. kérpė ‘ķērpis’ 
līdzās semēmai ‘(bot.) mazs, smalks augs, kas iesakņojas uz akmeņiem, 
kokiem, jumtiem u. c.’ P, Mt, LBŽ, Mit II 141, F, P, R, Lex 60, 
J u. c. vēl ir pejoratīvās nozīmes: ‘augļa (ābola, bumbiera) apgrauztā 
serde’ Š, Ds; ‘cilvēka ķermeņa sēžamvieta’ Pl; ‘tievs, sažuvis, nove-
cojis cilvēks vai dzīvnieks’ Trš, Žeml, Sd (LKŽe).

Nākamais interpretējamais piemērs, ko LKŽ veidotāji klasificē-
juši lie. ãmalas ‘(bot.) Viscum album’ kā ekstensiāla ilustratīvo piemē-
ru – Berže yra ãmalo, reikia nugenėti ‘Bērzā ir āmulis, jāapcērt’ KzR. 
No visām lie. ãmalas pirmajā leksiski semantiskajā ligzdā piešķirtajām 
semantēmām šī ir vienīgā, kas atspoguļo pejoratīvo konotāciju, t. i., 
augu, kas kaitē kokam un ko ir nepieciešams noņemt. ņemot vērā 
baltu un citu ide. tautu rituālo tradīciju godāt šo jau sen sakralizēto 
augu (plašāk skat. LM II 194; MP I 221 [vēl skat. 643], III 109 [= 
BRMŠ III 111, 231]; BTB XII 624, XIV 124; Frazer 1925: 160, 537, 
608sk., 659skk., 700skk.; JBR II 163), var apgalvot, ka iepriekšmi-
nētā nozīme traktējama kā inovatīva, resp. sekundāra, jo tās rašanos 
skaidro ar zinātniskajiem atklājumiem, resp. jauniem etnogrāfiskiem 
motīviem. Pamatojoties uz ide. tautu šā auga mitoloģiskajiem ap-
rakstiem, kā arī leksēmas etimoloģiju, var secināt, ka vecākā resp. 
autentiskā šīs leksēmas semantēma bija pozitīva un pozitīvistiska, 
nevis pejoratīva, ko atspoguļo iepriekšminētais lie. ãmalas pirmās 
leksiski semantiskās ligzdas vārds ‘(bot.) uz kokiem augošs parazīts, 
zarains kā slota, Laumas slota (Viscum album)’. Nav šaubu, ka senos 
laikos cilvēki nezināja, ka pastāv parazītaugi (!!!). Šis augs ir bijis 
sakralizēts. Tātad šo divu leksēmu sasaiste ir mākslīga un neizde-
vusies – āmuļa (Viscum album) augs neveido pejoratīvo konotāciju, 
bet no nozīmes ‘āmulis (zibens bez pērkona)’ izriet attāla zibeņoša-
na bez lietus, resp. bez pērkona. Lietus resp. ūdens neesamība arī 
bija galvenais iemesls, kādēļ „nodega” augļu koku ziedi un notika 
citas, it kā no debesīm krītošas ar uguni saistītās nelaimes, tādējādi 
radās konotatīvās semēmas un to sasaiste ar zibeni, jo parasti pēr-
kona un zibens laikā līst lietus. Tātad pejoratīvā semēma ‘zibens bez 
pērkona’ nav sena.

Runājot par lie. ãmalas ‘(zool.) augu parazītu, laputi (Aphis)’ Plv, 
Rk, Lnkv, Č, Ktk, Plv; ‘salda lipīga viela uz lapām, ko izdala laputis 
(parazīti)’ Š: Šiemet kelis kartus ãmalas krito ‘Šogad dažas reizes laputis 
uzbruka’ (identisks motīvs tiek norādīts lie. ãmaras aprakstā [skat. LKŽ 

s.v. ãmaras 1]), todėl bitės daug medaus prinešė ‘tādēļ bites daudz me-
dus ienesa’ Up, Vkš, Kos 106; ‘augu slimība (rūsa), kas it kā rodoties 
pēc rūsas (‘zibens bez pērkona’)’ Rk, Ppl, Vb, Jnšk, Ds; ‘rūsa’ Jnšk, 
Kp, Žml, Dkk; ‘dažādi dunduri, to dūkoņa, kukaiņu dūkoņa gaisā’ 
Dglš, Viln (LKŽe) cilmi un semantisko attīstību, jāakcentē: 1) visas šā 
vārda nozīmes ir ar pejoratīvu konotāciju; 2) neviena no semēmām 
nenorāda lie. ãmalas ‘(bot.) Viscum album’ auga nosaukumu – šā ie-
mesla dēļ LKŽ veidotāji arī izdalīja homofonu leksiski semantiskās 
ligzdas; 3) dažas no šīs leksēmas nozīmēm ir ekstralingvistiskas, t. i., 
nav saistītas ne ar vārda cilmi, ne arī ar tā semantisko attīstību: 3a) se-
mēma ‘dažādi dunduri, to dūkoņa, kukaiņu dūkoņa gaisā’ ir radusies 
daļējas partitīvās fonētiskās homonīmijas dēļ – kontaminējot sākum-
burtu a- (!!!) un celma beigu -la- –, kas noteica formālo (fonētisko) 
identiskumu ar (slāvismu) lie. ã-las-as (← po. hałas, bkr. гoлac [!!!] 
[par to skat. Būga III 387]) ‘balss’ JD 606, MŽ, Mrs, K.Donel, JV 180, 
TŽ I 213; ‘troksnis, kliedziens, klaigāšana’ Ar, Vdžg, Mžk, Pn, LTR 
(Grk); sal. arī frazeoloģismu ãlasą paléisti ‘skaļi uzdziedāt, sākt kliegt’ 
Gs (LKŽe); 3b) ‘augu slimība (rūsa), kas it kā rodoties pēc rūsas (‘zi-
bens bez pērkona’) atspoguļo kontamināciju ar lie. ãmaras ‘(zool.) tādi 
augu parazīti, laputis (Aphis)’, kas tiek metonīmiski lietoti ar parazīt-
sēņu nozīmi kukaiņa nosaukuma vietā, kam ar pirmo leksiski seman-
tisko ligzdu lie. ãmalas ‘(bot.) Viscum album’ nav nekā kopīga, izņemot 
daļējo homofoniju; 4) semēmas rūsa ‘zibens bez pērkona’ rašanās sais-
tāma ar mitoloģisko motivāciju – šī nozīme ir vēlīna un referentiski 
sekundāra konotatīvās saistības dēļ ar pirmās leksiski semantiskās lig-
zdas lie. ãmalas ‘Viscum album’ mitoloģisko signifikātu – Pērkonu, jo, 
pamatojoties uz kaimiņu slāvu etnogrāfiskajiem materiāliem, minētā 
auga etioloģija saistāma tieši ar šo mitoloģēmu (tas ir viens no ide. 
cilšu kultūras arhetipiskiem motīviem, sal. grieķu [Adonija dzimšana] 
un ziemeļu ģermāņu [Baldra mīts] šī auga etioloģiskās atbilsmes), 
sal. kr. омéла ‘Viscum album; viesuļa ligzda52, putnu līme, ozola ogas’ 
(Даль II 672) ↔ kr. dial. омéльня ‘āmulis’ (vēl skat. 52. parindi); 
5) vārda mūsdienu morfofonētiskā struktūra ir sekundāra, izveidoju-
sies kontaminācijas rezultātā ar pirmās leksiski semantiskās ligzdas 
locekli lie. ãmalas ‘(bot.) Viscum album’ jau minētās partitatīvās ho-
mofonijas dēļ. Šādu pieņēmumu var pamatot ar jau minēto semēmas 
‘dažādi dunduri, to dūkšana, kukaiņu sīkšana gaisā’ etioloģiju (skat. 
iepriekš), t. i., lie. subst. ãmalas ‘(zool.) parazītaugi, laputis (Aphis)’ 
⇦ subst. lie. ãmaras ‘t. p.’ (ar -r- > -l-)53, bet pēdējā ir ar dispersīvu 
kontamināciju (resp., motivētas tikai nejaušas skaņu harmonijas [par-
titīvā homofonija]) ar lie. mãras ‘ļoti lipīga epidēmiskā slimība (pestis)’ 
refleksija (skat. turpmāk), sal. lie. dial. subst. amariùkas ‘lakacis (Pul-
monaria)’ Všk, Grž semantisko motivāciju, kura etioloģiju minējusi 
Aurelija Gritēniene (2006: 76sk.). Pamatojoties uz kļūdainu Daivas 
Vaitkevičienes (2001: 81sk.)54 veikto semasioloģisko lie. ãmalas ana-

52 Par viesuļa un slāvu Pērkona, resp., prūšu vētras dievības saistību sīkāk skat. Крегждис 2010: 225. Ar laiku kristietības ietekmē šī dievība tika identificēta ar velnu, 
resp., htonisko pasauli, un to sāka iedomāties kā vienu no kr. дьявол (nevis par pagāniskā laikposma Велес resp. Волос [!!!]) reinkarnāciju (vairāk skat. Власова 2008: 
86skk.). Tādas pašas mitoloģiskās referenta konotatīvās izmaiņas ir bijušas arī baltu zemēs, kad, Pērkonu identificējot ar velnu, negatīvas konotācijas dēļ radās sekundāri 
de sexu mitoloģiskie tēli – laumas (velnienes), savukārt sasaiste ar tām noteica semēmas ‘slota, Laumas slota’ rašanos.

53 Šādu sasaisti saskata arī Vojcehs Smočinskis (2007: 13), lai gan konkrēti to nenosauc, jo viņam (tāpat kā iepriekšējiem šī vārda cilmes pētniekiem) leksēmas „pochdze-
nie nejasne”.

54 Šī pētniece savdabīgi interpretē LKŽ materiālu, t. i., sacer nozīmes, kuru šajā leksikogrāfijas darbā nav. Analizējot uzuālo bišu barošanās ar medus rasu nozīmi, Vait-
kevičiene (2001: 81sk.) nezināmu iemeslu dēļ to vērtē kā mitoloģisku, kaut gan nesniedz nekādus argumentus, lai apstiprinātu šo savu apgalvojumu. Izmantojot Am-
brazieja Pranciška Kašarausķa (pats parakstījās kā Kossarzewski – vairāk skat. LE XI 144) savāktu folkloras materiālu no Žemaitijas, kurā visskaidrāk atspoguļota fonē-
tiskā kontaminācija (amalas ↔ amaras), šo faktu saista ar kādu īpaši sakrālu labumu bitēm, lai gan pats Kašarausks tieši ieminas tikai par pašu parastāko uzēmu ‘bišu 
pārtika’, un jebkurš bitenieks šādus spriedelējumus noliegtu – lapu medus ir pats sliktākais, ar zemu pārtikas un ārstniecisko vērtību.
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līzi (šī pētniece norāda dažas apšaubāmas skarblapju (Boraginaceae) 
dzimtas daudzgadīgo zāļu dzimtas fitonīma etimoloģizācijas iespējas): 
1) morfoloģiski semantisko vārda struktūru nosaka saikne ar lie. ãma-
ras ‘liels daudzums’, it kā augs ziedētu ļoti bagātīgi, lai gan tā nav 
patiesība (skat. auga att. LTE IX 48); 2) leksēma atspoguļo subst. 
lie. ãmalas ‘salda, lipīga viela uz lapām, ko izdala laputis (parazīti)’ 
konotāciju, jo, pēc Gritēnienes (2006: 77) domām, lakacis ir ļoti 
bagāts ar medu. Otra Gritēnienes izvirzītā hipotēze nav pietiekami 
pamatota lakača hiperonīmiskā nosaukuma, resp. uzuālās (t. i., tera-
peitiskās) konotācijas analīzes trūkuma dēļ. Jāuzsver, ka šis augs ir 
medus bagāts tikai ar ziedu nektāru (БСЭ XV 586), nevis ar lapu 
virsmas lipīgo vielu, kas ir pamatā medus rasas nosaukumam (!!!), 
sal. norādītās slāvu genotipa atbilsmes kr. медунца poligēnisma 
struktūru – ar šo fitonīmu (tāpat arī ar fonētiniskajiem variantiem 
kr. dial. медунка, медунха) tiek nosaukti ne tikai Pulmonaria mo-
lissima, bet arī pavisam citu dzimšu zāļaugi: trifolium pratense L., 
trifolium repens L., Spiraea ulmaria L., mentha agrestis Soll., melilo-
tus officinalis L. u. c. (plašāk skat. СРНГ XVIII 73). Tātad lie. dial. 
amariùkas nevar tikt nosaukta kā lie. ãmaras semantiskā atbilsme, jo 
‘lipīgā’ viela uz augiem nav ‘ziedu nektārs’, bet gan kā pejoratīvas 
konotācijas asociatīvs (skat. turpmāk).

Piesardzīgi var pieļaut, ka lie. dial. amariùkas ‘lakacis (Pulmona-
ria)’ atspoguļo uzuālo konotāciju, resp. slimības, pret kuru lieto šī 
auga preparātus, nosaukumu. Ir zināms, ka Pulmonaria officinalis L. 
augu lietoja ne tikai plaušu slimību (⇨ lie. ‘plautė (Pulmonaria)’) 
(sal. LE XXIII 115), bet arī skrofulozes ārstēšanai (Анненковъ 1878: 
279), kuras simptomātika ir identiska mērim: pietūkst seja un kakla 
limfmezgli; uz ādas rodas dažādi izsitumi; caur kakla limfmezglu 
fistulām izdalās strutas; ārstējot uz ādas paliek rētas (plašāk skat. LE 
XVII 271; XXVIII 96). Tātad var pieņemt, ka šis fitonīms jātraktē 
kā asociatīvs lie. ãmaras pejoratīvās dominantes dēļ un lie. mãras 4 
‘ļoti lipīga epidēmiska slimība (pestis)’ SD 285, R, K, I, Kp, Tv u. 
c.; ‘šīs slimības epidēmija’ J, Dkš, Žem, LTR (Jnš); ‘nāve, miršana’ N, 
J, JD 368, 1081, SP II 168, Tl, Grg (LKŽe) derivatīvā semantiskā 
partitīvā identiskuma dēļ, sal. lie. dial. toks mãras apipuolė medžius – 
lytaus nėr, lapai susukti ‘Tāds mēris uzbruka kokiem – lietus nav, 
la pas sagriezušās’ Kl (skat. LKŽe s.v. mãras; sal. arī sintagmu augalų 
utėlės – amaras ‘augu utis – laputis’ [LE I 401]).

LKŽ netiek norādīta arī lie. ãmalas semēma ‘medus rasa’, bet lie. ãmaras ‘(zool.) augu parazīti, laputis (Aphis)’ On, Mrs, Lp, J, J.Jabl; ‘salda, lipīga viela uz lapām, 
ko izdala laputis (parazīti)’ MŽ, K: Amaro ar medaus rasos S.Dauk, Brs, J; ‘liels daudzums’ Vlkv, Skr, V.Krėv, Plv, Ds (LKŽe), ko Vaitkevičiene (ibd.) nosauc par nek-
tāru, ko savāc un izgatavo no ziedputekšņiem. Lietuviešu enciklopēdijā (LE I 137) pretēji, apgalvots, ka laputu izkārnījumi satur 50% cukura (medus rasa). Tātad Vait-
kevičiene, it kā analizējot lie. ãmalas leksēmas semantisko attīstību, patiesībā pēta lie. ãmaras nozīmju izkliedi, pati to nesaprazdama, un diemžēl pieļauj vairākas, pat 
kuriozas kļūdas: 1) apgalvo, ka medus ir āmuļa konditoriska transformācija, lai gan ne auga ‘Viscum album’, ne lie. ãmaras ‘(zool.) augu parazīti (Aphis)’ referenti ar 
medu nav saistīti – to, protams, nosaka objektīvi un visiem labi zināmi iemesli: šis augs nepārklājas ar lipīgu vielu, nav salds, to īpaši neapmeklē bites (tā ziedi ir mazi, 
zaļgani, divmāju [sal. LE I 137]); 2) vēloties par katru cenu saistīt āmuļa ārstniecisko funkciju ar medus objektu, nepareizi interpretē latviešu ticējumus: Slimam cilvē-
kam, kam ir liels karstums, nevar dot medu, jo medus karsē – dots šāds tulkojums: „Sergančiam žmogui, turinčiam daug karščio, negalima duoti medaus, nes medus 
kaitina”. Šādai teikuma interpretācijai nekādā ziņā nevar piekrist, jo la. mȩdus nozīmē ne tikai ‘medu – bišu produktu’, bet arī la. mȩdalus ‘medalus (alkoholisks dzēriens)’ 
un la. miẽstiņš ‘misa resp. māju alus; medalus’ (plašāk skat. ME III 590sk.; KlV I 747). Tātad Vaitkevičiene, neņemot vērā temporālo faktoru un leksēmas polisēmiju, 
kļūdaini saista ‘medalus’ vai ‘(stipra) mājas alus’ nozīmes ar ‘medus – bišu produkta’ semēmu (medu vēlākajā periodā minētajos dzērienos varēja arī nelikt). Tātad šis 
latviešu ticējums būtu jātulko šādi: Sergančiam ir labai karščiuojančiam žmogui nevalia duoti misos (resp. naminio alaus), mat ji kaitina ‘Slimam cilvēkam, kam ir liels 
karstums, nevar dot misu (resp. mājas alu), jo tas karsē’.

55 Jāanalizē semēmas ‘Miʃpel’ izdalīšana Elbingas vārdnīciņā (skat. Mažiulis 1981: 39), jo vā. mispel nozīmē nevis ‘āmuli – Viscum album’, bet ‘sarkano grimoni – mespi-
lus L.’, t. i., pilnīgi citu augu, no kura tāpat kā no āmuļa tika izgatavota ‘putnu līme’ (!!!) (plašāk skat. Грошева 2009: 376).

Tātad var pieņemt, ka šī svarīgā prūšu leksikogrāfiskā avota pārrakstītājs Petrs Holcvešeris, nemaz nav pratis prūšu valodu (plašāk skat. LE V 439), vlv. mistel 
‘Viscum album’ (Lex 291959: 142) vietā ierakstot vlv. mispel ‘sarkanais grimonis – mespilus L.’ (sal. Lex 291959: 141) (ar -sp- ← vlv. wispel ‘sarkanais grimonis’ [Грошева 
2009: 376]). Jāpievērš uzmanība tam, ka, sagatavojot Prūšu valodas pieminekļu (Prūsų kalbos paminklai) otro sējumu, Mažulis (1981: 39) semēmu ‘laputs’ nenorāda (!!!), 
tā tiek minēta vēlāk izdotajā šīs valodas etimoloģijas vārdnīcā. Šādu Mažuļa pieļautu misēkli acīmredzot radīja Frenkeļa kazuistiskais lie. ãmalas apraksts.

Hiperonīma un hiponīma mija, t. i., slimības nosaukuma un tās 
ārstēšanas līdzekļa nosaukumu identiskums, kas ir raksturīgs ne tikai 
lie. dial. amariùkas, bet arī citu fitonīmu semantiskajai attīstībai, sal. 
lie. dial. getžolė 1 ‘(bot.) ezersmilga, melnā driģene, neaizmirstule 
(myosotis)’ K, Š (LKŽ III 227), gežolė 1 ‘t. p.’ K (LKŽ III 231) ↔ lie. 
geltà 4 ‘dzeltenums, kļūt dzeltenīgam’ K, Alk, KlvrŽ, Gs, Lš, Ds, Skr; 
‘dzeltenā kaite’ SD 458, K, Ds, Tršk, BP I 112, J, Rod; ‘daudzgadīgs 
kurvjziežu dzimtas augs (Serratula)’ P, Slk; ‘dzeltena krāsviela’ Lš; 
‘dzeltena dzija’ Rdm, J (LKŽe); lie. landonės LBŽ 227 (LKŽ VII 120), 
landonės žolė LBŽ 227 (t. i., lie. landonė [= landuonė] ‘(bot.) neaiz-
mirstule (myosotis)’ LBŽ [LKŽe]) ↔ lie. landonìs 3b K, LsB 394 ‘(med.) 
augonis pirksta galā (zem naga), panarīcijs, kaula (zobu) audu sabru-
kums (Panaritium)’ R 231, MŽ 309, LTR; ‘(zool.) spaļa lieluma apaļa 
zarnu cērme baltā krāsā, spalītis (Enterobius vermicularis)’ rš (LKŽe; 
vēl skat. Gritėnienė 2006: 101).

Jau minēts, ka Frenkelis (LEW 9) abas šīs formas skaidro kā ģe-
nētiskos alternantus. Nelabodams šo itin lielo kļūdu, Mažulis (PKEŽ 
I 252) sacer jaunas prūšu pr. emelno ‘āmulis, laputs’ E 646 nozīmes, 
lai gan vlv. mispel (resp. v. mispel)55 ‘āmulis’ nenorāda semēmu ‘laputs’, 
t. i., ‘Blattlaus’ (!!!). Turklāt netiek ņemti vērā ļoti svarīgi formālie šādas 
hipotēzes lingvistiskie trūkumi, jo, pieņemot, ka lie. subst. ãmalas un 
subst. lie. ãmaras ir ģenētiski saistīti resp. atvedināmi no vienas pir-
matnējās formas, lie. ãmaras vajadzētu nozīmēt arī ‘augu – Viscum 
album’, bet tas tā nav. Lie. amaras ‘(bot.) parasto bārbeli (Berberis vul-
garis)’ Mt, LBŽ (LKŽe) nevar saistīt ar minēto mitoloģisko augu, jo to 
ir noteikusi leksiskā metonīmija, kad semantiskās saistības dēļ ar mel-
no labības rūsu (rožu rūsu – Pucciniaceae), t. i., parazītsēnēm, kas iz-
raisa rūsu zālaugos un kokos (plašāk skat. LE XXVI 63sk.), auga no-
saukums lie. raugeškis ‘Berberis vulgaris’ – tas ir ‘labības melnās rūsas 
starpnieks’ (!!!) (LTE IX 343) – tika nomainīts ar identiskas semantis-
kās vērtības lie. ãmaras ‘augu parazīti, laputis (Aphis)’. Šādu augu sa-
statījumu varēja ietekmēt arī lie. raugeškis ‘Berberis vulgaris’ un lie. 
amaras ‘t. p.’ uzuālais konotatīvais identiskums, t. i., Berberis vulgaris 
tiek izmantots krāsvielu izgatavošanai (Анненковъ 1878: 63), t. i., tiek 
norādīts uz koloristisko konotātu, kas raksturīgs arī lie. ãmaras ‘laputs, 
rūdas laputs (Aphis)’ ↔ subst. lie. rdys ‘brūna metālu oksidēšanās 
viela; (biol.) augu slimība, ko izraisa dažādas sēnes, kuru brūnās sporas 
izplatās savainotajās vietās’ (DLKŽ5).
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Tikai baltu valodām raksturīgā leksika
Tikai baltu valodām raksturīgam leksikas slānim pieder tie fitonī-

mi, kas derivatīvi un semantiski korelējami tikai ar rietumu un aus-
trumu baltu valodu atbilsmēm, resp., kas nerada morfoloģiski seman-
tiskās paralēles ar citām ide. valodām. Saskaitītas 28 šādas leksēmas:

BALTU VALODU PIEMĒRI

LATVIEŠU LIETUVIEŠU PRūŠU

1. apenis, apeins, apeinis, apins, apīns, apinis, apìnis2, apînis2, 
apĩnis, apīnis, appīnis, appiņa, apiens, apienis, apvīnis, (pl.) apeni, 
apeņi, apēņi, apîņi(2), apiņi, apeņi, ap(v)iņi, appiņi

apynỹs, apvynỹs, (pl.) ap(v)yniaĩ

2. atals, atala, atãls, atls2, atâls2, atāla, otūls; attals, attāls atólas, atólis attolis ↔ *atālas
3. avieksne, (pl.) avietes, aviẽtes, aviêtes, aviêtes2, avìetes2, avieses, 
avie(k)šas, avieši, aviêši, aviêši2, aviekšes, aviekši, avēkšas, avītes, 
aviečas, aviêčas2, aviečes, avenes, aviêžas, avîši, avîtes u. c.

aviẽtė, avtė, aviečià, (pl.) aviẽtės, aviẽčios, aviečiai

4. uôzuõls, uôzuols(2), uôzuôls2, uôzuolis2, uôzals, uôzuls, uozuls, 
uozulus

žuolas, áižuolas, áužuolas, áržuolas, (pl.) ąžuolaĩ ansonis ↔ *anzōnis

5. baluoda, baluôda, baluode, baluôdene, balùodene2, baluôdne, 
balùodne2, balañda, baludne, bala, balata, baluotne

bãlándà, balañd, balándra, balandrė, balandris

6. brūkle, brùklene, brūklene, brúkline2, brùkline2, brûkline2, 
brukline, brūkline, brùkliene2

brùknė, bruknià

7. dadzis, dadzs, (pl.) dadži, dadzi dagỹs, dãgis, dàgis wobilis ↔ *vābilis
8. dâbuols(2), dâbuls, dabūls, dābūls, âbuõls, âbuls dóbilas, dóbelas
9. dziŗa, dzìre, dzire girià, gìrė garian ↔ *gaȓan
10. glúosna, glúosn, glúosnìs, gluosnỹs, glúosis, glúoksnis, 

gluoksnỹs, glùnsnis; blúoksnis, bluoksnỹs, blúosnis
glossis ↔ *glōsīs

11. krkls, kārkls, kārklis kaklas
12. krũms, (?) krūma, krûms krmas
13. kūls, kũla, kûla, kùla2 klė, kūl
14. laiska ‘lapa, ziedlapa, pumpurs’ láiškas, laĩškas, laiška laisken ↔ *lāiskan
15. laksts, (pl.) laksti, lakši, lakšķi lãkštas, làkštas
16. lapa lãpas
17. mežs mẽdis, mẽdžias, mẽdė, medỹs median ↔ *mean
18. mȩda2, melde, mȩldi, mȩdri, mldri, mȩdri2 méldas, mélda, meldà, madas, maldà, máudas, maũdas
19. mìezis, mìezis2, miẽzis, (pl.) mìeži, miêži2 miẽžis, míežis, miežỹs, (pl.) míežiai moasis ↔ *māzīs
20. niedrs, niẽdra, niêdra, niedra, niêdre(2), niedris, ņiêdra, ņiedra, 
ņiêdre(2), ņiedre

néndrė, nindrė, méndrė, mindrė, léndr, éndrė, jéndr

21. pìene2, piẽne, piene, pienis, (pl.) piẽnes, pìenes2 piẽn
22. pupa, (pl.) pupas pupà, (pl.) pùpos top. Pupkaym, Pupekaymen, 

Pupayn
23. skipstas, skìrpstùs, skipstė, skirpsts, skìrpsta, skirptas skerptus ↔ *skirptùs
24. skābars, skabarda, skabarde, skābarde, skābards, skābardis, 
skabārdis, skābardze, skabārdzis, skābârzde2, skābārzde

skrõblas, skroblà, skrobl(i)ùs, skrúoblas stoberwis ↔ *skābervīs

25. sakns, sakne, sakņa, saknis, (pl.) saknes šãknìs, šakn sagnis ↔ *saknis
26. vrps2, vãrpa, vārpis várpa, várpis
27. zievis ‘miza’ žiev, žieb
28. zâle žol soalis ↔ *zālīs

5. tabula: Baltu valodu fitonīmi, kas pieskaitāmi pie baltu valodu leksikas slāņa

Tikai lietuviešu (resp. latviešu, prūšu) valodai raksturīgas leksikas 
fitonīmi BVA specifikas un pētāmā objekta dēļ netiek apskatīti atse-
višķi (par tiem plašāk skat. Sabaliauskas 1990: 201skk.). Aizguvumu 
grupas augu nosaukumiem (tos iedalot pēc etniskās piederības) paras-
ti ir atšķirīga etioloģija (sastopami arī izņēmumi, piemēram, lie. aguonà 
‘Papaver’, dial. mãguonė / maguona, la. maguône / maguona ‘magone’, 
pr. moke ‘t.p.’ (↔ *mākē), sl. *makъ ‘t.p.’, sav. mago, senang. magosāmo 

u. c., taču to visu cilme ir neskaidra [skat. PKEŽ III 147; Kluge 242002: 
627]) tāpēc tie minēti fragmentāri, apskatot citus fitonīmus (vairāk par 
baltu valodu aizguvumiem no somugru valodām skat. Sabaliauskas 
1990: 226sk.; par lietuviešu valodas aizguvumiem no slāvu valodām 
skat. Sabaliauskas 1990: 237skk.; no ģermāņu valodām – Sabaliauskas 
1990: 261sk.; no latviešu valodas – Sabaliauskas 1990: 271; no citām 
[ide. un valodām, kas nav ide.] – Sabaliauskas 1990: 278sk.).
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Latviešu izlokšņu 
 fonētiskā transkripcija

edmunds Trumpa 1

Uzsvars un intonācijas
Galvenais princips fonētiskajā transkripcijā ir tas, ka raksta tā, kā 

dzird (plašāk skat. arī Rudzīte 1964: 47). Gadījumos, kad fonētiskā 
rakstība nav īsti skaidra, apaļajās iekavās dots morfoloģiskais rakstījums, 
piem., gac (-ds).

Latviešu valodā uzsvaru, kurš parasti ir uz pirmās zilbes, neapzīmē. 
Gadījumos, kad uzsvars nav vārda pirmajā zilbē, tas apzīmēts ar pun-
ktu [∙] uzsvērtās zilbes priekšā mazā burta augstumā: ne∙maz.

Intonācijas apzīmētas garajās zilbēs (kad ir garš patskanis, divskanis 
vai diftongisks savienojums).

S t i e p t ā  i n t o n ā c i j a  apzīmēta ar cirkumfleksu [ ̃  ] virs garā 
patskaņa (bez garumzīmes): pũce, divskaņos un diftongiskajos savie-
nojumos – virs otrā komponenta: saũle, liẽpa, pupurs.

K r ī t o š ā  i n t onā c i j a  apzīmēta ar gravi [ ̀  ] virs garā patskaņa 
(bez garumzīmes), piem., kàzas, mèle, divskaņos un diftongiskajos 
savienojumos – virs pirmā komponenta: màize, gàls. Ja aiz gara krīto-
ši intonēta patskaņa tai pašā zilbē seko plūdenis vai nāsenis, virs pat-
skaņa liek ne tikai intonācijas zīmi, bet arī garumzīmi: drzi, lns.

Ar gravi apzīmēta arī g rū s t ā  i n t onā c i j a  – krītošās intonācijas 
modificējums nebalsīgu līdzskaņu priekšā – sastopama sēliskajās iz-
loksnēs: mùxsa.

L auz t ā  i n t onā c i j a  apzīmēta ar jumtiņu [˄] virs garā patskaņa 
(bez garumzīmes): âbele, dêle, divskaņos un diftongiskajos savienoju-
mos – parasti virs otrā komponenta: meîta, vade. Gadījumos, kad 
divskaņa otrā daļa tiek vāji izrunāta, lauztās intonācijas zīme rakstāma 
virs pirmā komponenta, piem., tôut ‘tauta’ lībiskajās izloksnēs. Dažkārt 
arī latgaliskajās izloksnēs jumtiņš divskaņos un diftongiskajos savie-
nojumos likts virs pirmā komponenta, piem., dôrps (-bs) Nirzā, ûobʹèĺś 
‘ābols’ Pildā.

Kāp jo š ā  i n t onā c i j a  apzīmēta ar akūtu [ ́  ] virs garā patskaņa 
(bez garumzīmes): ábele, déle, divskaņos un diftongiskajos savienoju-
mos – virs otrā komponenta: meíta, vaŕde. Kāpjošā intonācija sasto-
pama sēliskajās izloksnēs.

Kāp j o š i  k r ī t o š ā s  i n t on ā c i j a s  paveids apzīmēts ar pusloci-
ņu [ ⁀ ] virs garā patskaņa (bez garumzīmes), bet divskaņos un dif-
tongiskajos savienojumos – virs otrā komponenta. Puslociņš lietots 

1 A. Stafeckas papildināta un rediģēta versija, pirmo variantu skat. BVAP 50–51.

sekundāri pagarināto patskaņu kāpjoši krītošas izrunas apzīmēšanai 
tāmnieku izloksnēs, piem., kȃz, dȃb, un sēlisko izlokšņu krītošās 
intonācijas modificējuma apzīmēšanai balsīgo līdzskaņu priekšā, 
piem., pinc.

Patskaņu apzīmējumi
Ar burtiem a, ā, e, ē, i, ī, o, ō, u, ū apzīmētas skaņas, kādas runā 

literārajā valodā. 
Patskaņu šaurāka izruna apzīmēta ar punktu zem attiecīgā patska-

ņa burta (ẹ, ), platāka izruna – ar horizontālu vai vertikālu svītriņu 
zem patskaņa burta (, /e̩, ē̩). Platais e, ē apzīmēts ar komatu zem 
patskaņa burta: , . 

Punkts virs burta norāda uz patskaņa seklāku izrunu (ȧ, ä, ė).
Patskaņu nezilbiska izruna apzīmēta ar puslociņu zem burta: 

sas, sē.
Patskaņu pagarinājums rādīts ar kolu aiz attiecīgā burta: so:ka.
Patskaņu garums dažkārt apzīmēts ar svītriņu virs tā: lapā (lok.).
Pārīss patskanis – vāji izrunāts galazilbes patskanis vai divskaņa 

elements, kā arī anaptikses un epentēzes patskanis – apzīmēts ar mazu 
attiecīgā patskaņa burtu, ko raksta augstāk: māte, vienc, ziraņi.

Ja reducētas skaņas kvalitāte nav nosakāma, tad tās vietā ir likts 
apostrofs: zir’ks.

 å,  – labializēta a, ā skaņa; sastopama galvenokārt lībiskajās un 
augšzemnieku izloksnēs, piem., gåbana.

 ä, ǟ – priekšēja a, ā skaņa; izruna tuva platās ,  skaņas izrunai, 
piem., ńäśä.

 ,  – plata e, ē skaņa, piem., brns.
  ,  vai e̩, ē̩ – pusplata e, ē skaņa, piem., pldt vai pe̩ldē̩t.
 e, ē – parasta šaura e, ē skaņa, piem., dêle.
 ẹ,  – skaņa, kas šaurāka par e, ē; sastopama sēliskajās izloksnēs, 

piem., paņm.
 y, ȳ – velāra i, ī skaņa; sastopama augšzemnieku dialektā, galve-

nokārt latgaliskajās izloksnēs, piem., cỳłvàks.
 o, ō – patskanis, kas sastopams latviešu literārajā valodā internacio-

nālos vārdos un aizguvumos, bet izloksnēs (galvenokārt augš-
zemnieku) arī mantotos vārdos, piem., kopona, lopa.
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 ö, ȫ – priekšēja o, ō skaņa; sastopama galvenokārt sēliskajās iz-
loksnēs.

 ü, ǖ – priekšēja u, ū skaņa; sastopama galvenokārt sēliskajās iz-
loksnēs, piemēram, čüpiņa, retāk to dzird latgaliskajās iz-
loksnēs Latgalē, piem., śüńć, ćüks ‘ķīpa’.

 ǝ – ar mēles vidu artikulēts vidēja augstuma nesaspriegts pat-
skanis; sastopams augšzemnieku izloksnēs, piem., łǝłs.

Divskaņu apzīmējumi
 uo – divskanis uo, piem., kùoks, sluôta, uõla.
 üo – divskanis ar priekšējās rindas üo, piem., ćüoļś sastopams 

galvenokārt augšzemnieku dialektā. 
 åu, ou – labializēts au, piem., låũks, loũks, åûnc.

Līdzskaņu apzīmējumi
Ar burtiem b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, 

v, z, ž apzīmēti tie paši līdzskaņi, kādus runā literārajā valodā.
Afrikātas dz, dž apzīmētas divējādi – dz, dž vai ʒ, ǯ.

Mīkstināta r skaņa apzīmēta ar ŗ.
Velārās l un n skaņas apzīmēšanai lietots ł un ŋ.
Līdzskaņu p a l a t a l i z ā c i j u  norāda akūts virs īsajiem un aiz ga-

rajiem burtiem, piem., ḿ, ń, bʹ, dˊ, tʹ.
Līdzskaņu garums parasti apzīmēts ar svītriņu virs burta: la. Gari 

līdzskaņi rakstīti ar divkāršu burtu, ja zilbes robeža ir līdzskanī: akka, 
uppe.

Pārgarš patskanis apzīmēts ar garumzīmi virs patskaņa burta un 
kolu aiz tā, piem., si: ‘sita’.

Citi apzīmējumi
Izlokšņu tekstu pierakstos lietota parastā interpunkcija.
Komentāros lietotas vēl šādas papildus zīmes:
 > – pārvērties par.
 < – radies no.

 : vai // – paralēlforma.
Paskaidrojumi un teksta papildinājumi, piem., neviêna lazda ‘[nav] 

nevienas lazdas’, doti kvadrātiekavās.
Vārda nozīme dota vienpēdiņās, piem., dzelzene ‘nātre’.
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Lietuviešu izlokšņu 
 fonētiskā transkripcija

Asta Leskauskaite, Rima Bakšiene

Avoti, no kuriem ņemti izlokšņu piemēri, sagatavoti dažādos lai-
kos, tāpēc dažas fonētiskās īpatnības var tikt atspoguļotas divējādi.

Transkripcijas zīmes
PATSKAņI. Patskaņi apzīmēti ar burtiem a, e, i, u, o, ė. To kva-

litāti rāda speciālās zīmes.
 å – labializēts pakaļējās rindas zema mēles pacēluma patskanis a, 

piem., låuk’n’u∙, råud·no.s.
 α – reducēts (vairāk priekšējs un mazliet augstāka mēles pacēlu-

ma) patskanis a, piem., tα, bũ·nα.
 æ – ļoti atvērts priekšējās rindas zema mēles pacēluma patskanis 

e, piem., bñdra., næpastps.
 ı – pakaļējās rindas virzienā mazliet pavirzīts patskanis i, piem., 

rùpužı., ranʒì.
 ы – stipri pavirzīts patskanis i, piem., rы.kc.
  – nezilbisks patskanis i, piem., gañdru, tɔ∙.
 э – pakaļējās rindas virzienā pavirzīta patskaņa e paveids, piem., 

žbrai.
 ɛ – pakaļējās rindas virzienā pavirzīta patskaņa e paveids pēc cie-

tājiem līdzskaniem, piem., kunod’lɛ, d’ig’ėlɛs.
  – sapriegts priekšējās rindas vidēja mēles pacēluma patskanis, 

piem., tur∙kit, acitv∙ræ..
 ẹ – nedaudz saspriegts priekšējās rindas vidēja mēles pacēluma 

patskanis, piem., n’ẹ.rà, klap’ẹ.do.s*. Ar šo burtu tiek apzī-
mēts arī paplašināts žemaišu īsais patskanis i un saīsināts e∙, 
piem., sọsẹplẹs, c·rọlẽl.

   – pakaļējās rindas virzienā pavirzīta vidēja mēles pacēluma pat-
skaņa ẹ paveids, sastopams pēc cietajiem līdzskaņiem un vār-
da sākumā, piem., rùpu.ž.s, ·gl’o..

 ọ – nedaudz saspriegts patskanis, mazliet atvērtāks nekā o, pie-
mēram, k·jo.s. Ar šo burtu tiek apzīmēts arī paplašināts že-
maišu patskanis u, piem., ršk.

 ɔ – nedaudz labializēts diezgan atvērts pakaļējās rindas vidēja 
mēles pacēluma patskanis o, piem., aˈruodɔ., b.vɔ..

   – patskaņi, kas ir atvērtāki par i, u, piem., šaũ.k ‘sauca’, krpe.
  – nezilbisks patskanis u, piem., stó· ‘stāv’.

Ar mazajiem patskaņu burtiem a i u o, ko raksta augstāk, tiek norā-
dīta kvantitatīvā patskaņu un divskaņu (tautosillabisku savienojumu) 
komponentu redukcija, piem., sàka, pêu, kȓpis.

· – apzīmē garu patskani vai divskaņa (tautosillabiska savienojuma) 
komponentu, piemēram, padã∙ri, kú∙gi·. Dažos gadījumos pat-
skaņa garums apzīmēts svītriņu virs burta, piem., kāp‿pa-
tọsẹs.

. – apzīmē pusgaru patskani vai divskaņa (tautosillabiska savieno-
juma) komponentu, piem., råud·no.s, sa.žın.ŋgi.

LīDZSKAņI. Līdzskaņi apzīmēti ar tiem pašiem burtiem kā at-
bilstošas literārās valodas skaņas: s, z, š, ž, k, g, t, d, p, b, l, m, n, r, 
j, č, c. Speciālās zīmes galvenokārt tiek izmantotas tad, ja ir nepiecie-
šams atspoguļot noteiktas fonētiskās pārmaiņas.

Afrikātas dž, dz apzīmētas divējādi – dž, dz un ʒ, ǯ, piem., dž’ɔ.-
v.ntu., m’∙dz’i, ranʒì.

Atsevišķos piemēros cietā velārā līdzskaņa l apzīmēšanai lietots 
burts ł, piem., varłèl’u., parł∙gdamas.

Ar burtiem w, ß parādīts abām lūpām izrunātā līdzskaņa v variants, 
lietots līdzās labiālajam patskaņiem, piem., wúogo·s, jã·ßo·.

     – balsīguma palielināšana, saglabājot stipru saspriegtu 
artikulāciju, piem., mú· bù-ọ..

ŋ – velārs nazāls līdzskanis n, piem., duῇ’kčæuz, aŋ‿kú·o..
Līdzskaņu palatalizācija apzīmēta divējādi – ar lociņu virs burta 

(piemēram, kú·o., ộọ) un ar apostrofu aiz burta (piem., ar’tipi’n’ɔ., 
g’i∙v’∙na; v·šnˈọms, bú·lvˈu.).

Uzsvars un zilbes intonācijas
Ar gravi (`) apzīmēts uzsvērtas īsas zilbes patskanis, piem., låu k’-

n’u∙, kalv’ùs.
Ar akūtu (´) apzīmēta garās zilbes k r ī t o š ā  z i l b e s  i n tonāc i j a , 

piem., plti, búlvæs.
Ar cirkumfleksu (~) apzīmēta garās zilbes k āp j o š ā  ( s t i e p t ā ) 

z i l b e s  i n tonāc i j a , piem., m∙ga. Ja zilbes intonācija ir stiepta, t. i., 
balss spiediens tiek vērsts uz abiem divskaņa (tautosillabiska savie-
nojuma) komponentiem, tiek rakstītas divas cirkumfleksa zīmes, piem., 
gražẽ. Stieptā intonācija raksturīga daļai rietumaukštaišu Kauņas iz-
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lokšņu, rietumaukštaišu Šauļu areāla atsevišķām dienvidu izloksnēm 
un daļai dienvidžemaišu izlokšņu.

Ar jumtiņu (ˆ) apzīmēts kāpjošās intonācijas paveids, kas izplatīts 
žemaišu dialektā – l a u z t ā  z i l b e s  i n t on ā c i j a , piem., pnngus, 
bọvâu.

Burta s simbols virs burta (ˢ) apzīmē v i d ē j o  z i l b e s  i n t onā -
c i j u , piem., n.gara, k.š’t’.

Ar simbolu ( ͛) apzīmēts kāpjošās intonācijas paveids – c i r s t ā 
z i lbe s  in tonāc i j a , piem., aviž., jåun.. Atsevišķās austrumaukštai-
šu izloksnēs tā ir sastopama ar kāpjošo intonāciju uzsvērtās saīsinātās 
gala zilbēs.

Gadījumā, ja zilbes intonācija nav skaidra un izrunājot tiek izcelts 
uzsvērtais komponents, lieto simbolu (ˈ), piem., maltuˈva∙, apˈru·kɔ..

Citas zīmes
 | – sintagmas robežu pauze, piem., mu∙s‿t∙tis tai‿vsku s∙ da-

vu | i‿rug’ù[s] s∙davu | i‿kvieč’ùs, i‿miẽž’u. | dá∙ i‿linũ∙.
 ‿ – klītikas (neuzsvērtā vārda) un ortotoniskā (uzsvērtā) vārda 

savienojums, piem., i∙‿ji∙‿plti, tαi‿t·.
 [ ], () – zudusi skaņa, piem., bu[s]‿sausà, i(r) rùžavo.s.



KO M E N TĀ R I
 U N  K A RT E S



Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

nātres nosaukumi



K O M E N T Ā R I  U N  K A R T E S 41

Nātres nosaukumi
Komentāra autori: Rima Bakšiene, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes pamatā LKA I 94. karte un komentāri, atbildes uz Antana 
Saļa 1. Aptaujas (Apklausas) 63. jautājumu, Aurēlijas Gritēnienes pē-
tījums (Gritėnienė 2006), atbildes uz LVDA materiālu vākšanas prog-
rammas 401. jautājumu, kā arī vārdnīca Latviešu valodas augu nosau-
kumi (Ēdelmane, Ozola 2003). 

Lietuvā un Latvijā sastop nātru dzimtas daudzgadīgo lielo nātri 
(urtica dioica) un viengadīgo sīko nātri (urtica urens). Kā liecina 
izlokšņu materiāli, latviešu valodā par balto nātri bieži tiek dēvēta 
baltā panātre (Lamium album), līdzīgi arī lietuviešu valodā – baltažie-
dė notrelė. 

Kartē rādītas vispārināta nātres nosaukuma (urtica) izoleksas. 
Lietuviešu un latviešu valodas kopīgajiem šī auga nosaukumiem 

ir sakne notr- / nātr-.
Nosaukums nātre izplatīts visos latviešu valodas dialektos. Tas ir 

arī latviešu literārās valodas vārds. Izloksnēs sastopami vairāki tā fo-
nētiskie un morfoloģiskie varianti. 

Vidus dialekta izloksnēs parasti lieto nātre vai nātre, piem., tava 
dzdra valuôdiņa kâ nâtrîte dzdinâja ‘tava dzedra valodiņa kā nātrīte 
dzēla’ Medzē (LVDA); iekš nâtrem vajag sutnâtiês, kad ir rematisms 
‘nātrēs vajag sutināties ‘karsēties’, kad ir reimatisms’ Nītaurē (LVDA); 
nâtres saʒêla tikpat kâ zaktis ‘nātres sadzēla tikpat kā zalktis’ Pampā-
ļos (LVDA). 

Lībiskā dialekta areālā izplatītas bezgalotnes formas. Vidzemes 
lībiskajās izloksnēs (Alojā, Limbažos, Rozēnos, Stienē, Umurgā, Vit-
rupē u.c.) sastopams variants nâtr̥, Kurzemes lībiskajās izloksnēs 
(Ancē, Dundagā, Piltenē, Pūrē, Spārē, Užavā u.c.) pierakstīti vairāki 
citi varianti, piem., nâta, nât (Dundagā), nâter (Strazdē, Užavā), 
nâtir̥ (Užavā), nâtur (Zūrās), piem., nâtas dzila ‘nātres dzeļ’ Dunda-
gā (LVDA); svtas nâts stiprak kuôž ka tãs liẽlas ‘svētās ‘sīkās’ nātres 
stiprāk dzeļ nekā tās lielās [nātres]’ Ģeros (LVDA); liẽles nâters un sîkes 
nâters ‘lielās nātres un sīkās nātres’ Popē (LVDA); es i pêrs kaj͂s a nâtrem 
ʻes esmu pēris kājas ar nātrēm’ Rozēnos (LVDA); nâtur. ta ka nâtrs 
eskrê ‘nātre; tā kā nātrēs ieskrēja’ Zūrās (LVDA).

Augšzemnieku dialektā sastopami fonētiskie varianti nóatre, nótr, 
nuótrȩ (galvenokārt sēliskajās izloksnēs), nuôtŕä (galvenokārt Latgales 
centrālajās un austrumu izloksnēs), nuôtr Latgales ziemeļrietumu iz-

loksnēs), piem., nuôtriś aûg źeiņa molâ ‘nātres aug žoga malā’ Bērzpi-
lī (LVDA); nuôtres ìr divejuôdas – vinas ìr dzzs nuôtres, utras – porastuôs 
‘nātres ir divējādas – vienas ir dzelzs1 nātres, otras – parastās’ Pededzē 
(LVDA); nuôtriś ìr uôryskùos i prostùos ‘nātres ir āra ‘sīkās’ un parastās’ 
Tilžā (LVDA); ka ài nuôtriêm izaperâs pì:rtiê, to dak kuô guniê ‘ja ar 
nātrēm noperas pirtī, tad deg kā ugunī’ Viļakā (LVDA).

Visos dialektos sastopama arī ā-celma forma nātra. Kompaktus 
areālus tā veido vidus dialekta zemgaliskajās izloksnēs (ap Bausku, 
Eleju, Iecavu, Naudīti, Sesavu, Struteli, Vecsvirlauku, Vilci), Vidze-
mes vidus izloksnēs (ap Ērģemi, Krimuldu, Lielvārdi, Smilteni, Ran-
ku, Rencēniem), tā izplatīta arī Vidzemes lībiskajās izloksnēs (ap 
Aloju, Limbažiem, Salacu, Svētciemu, Vainižiem) un augšzemnieku 
dialekta Vidzemes latgaliskajās izloksnēs ap Alūksni (Alsviķos, Annā, 
Beļavā, Ilzenē, Jaunlaicenē, Jaunrozē, Kalncempjos, Litenē, Mālupē 
u.c.). ā-celma forma sastopama arī vietām Kurzemē (Aizupē, Dun-
dagā, Dunalkā, īvandē, Kalētos, Laidzē, Pērkonē, Piltenē, Sakā, Snē-
pelē, Stendē, Ulmalē, Užavā), tā reģistrēta arī atsevišķās izloksnēs 
Latgalē (Aulejā, Ezerniekos, Kārsavā, Kaunatā, Krāslavā, Mērdzenē, 
Nirzā, Rēznā u.c.), piem., lìelàs nâtras sàuc pàr dzèlžu nátràm ‘lielās 
nātres sauc par dzelžu nātrēm’ Bruknā (LVDA); ku meîtas bi mãjâs, 
tu puķes ziêdeja, ku puĩši – tu nâtras ‘kur meitas bija mājās, tur 
puķes ziedēja, kur puiši – tur nātres’ Iecavā (LVDA); ìkrita nuôtrâs 
‘iekrita nātrēs’ Jaunlaicenē (LVDA); viņa mêl a ka nât ‘viņam mēle 
asa kā nātre’ Limbažos (LVDA); pùiši àr nuôtrâm sadzêla maîtas ‘pui-
ši ar nātrēm sadzēla meitas’ Mālupē (LVDA); tãs liẽlãs i svtãs nâtras, 
tãm nevàr pìedutiês ‘tās lielās ir svētās nātres, tām nevar pieskarties’ 
Pabažos (LVDA); sènči vàrĩši nâtru zupu ‘senči vārījuši nātru zupu’ Val-
kā (LVDA); nuôtrys dyžan osys ‘nātres ļoti asas’ Zvirgzdenē (LVDA). 

Vidzemes un Kurzemes lībiskajās izloksnēs (Svētciemā, Tūjā, Ugā-
lē, Upesgrīvā, Usmā, Zūrās) pierakstīta arī vīriešu dzimtes o-celma 
forma nâtrs, piem., vi mȃls a nâtrim pi ‘visas malas ar nātrēm pilnas’ 
Ugālē (LVDA); nâtri tok i trs zot, dzeznâtri, lile nâtri un bate nâtri, 
kas nekuž; garas nâts duôd guôvim pavasari, ta duô puk piẽn un ir 
biês (-zs) kreîms ‘nātres taču ir triju veidu: dzelzs ‘sīkās’ nātres, lielās 
nātres un baltās panātres, kas nedzeļ; garās nātres dod govīm pavasa-
rī, tad dod daudz piena un ir biezs krējums’ Svētciemā (LVDA).

1 Piemērā nav skaidrs, kura nātru suga šeit domāta.
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Kurzemes dienvidos (Apriķos) reģistrēta vīriešu dzimtes o-celma 
forma nātris. 

Plašu kopīgu nepārtrauktu areālu Vidzemes sēliskajās izloksnēs 
(ap Madonu, Pļaviņām, Krustpili), Zemgales sēliskajās izloksnēs (ap 
Viesīti, Aknīsti, Ilūksti), kā arī Latgales dienvidu un dienvidaustru-
mu daļā (ap Aglonu, Višķiem, Kalupi, Līksnu) veido varianti ar 
mīksto ņ – ņātre un ņātra. Izplatītāka ir a-celma forma ņātra. Zem-
gales sēliskajās izloksnēs sastopami varianti ņátra, ņuótr, Vidzemes 
sēliskajās izloksnēs reģistrēti ņetr, ņŕ u.c., Vidzemes latgaliskajās 
izloksnēs – ņuotre, ņoâtra, ņuôtra, Latgalē – ņuôtra, ņuôtŕä, ņuôtŕ. 
Piem., ē-celma forma ņātre: àr ņuôtŕiś tràukus dyžàn labi mozguô ‘ar 
nātrēm traukus ļoti labi mazgāt’ Asūnē (LVDA); ņuótrs aúg kàrtupús 
‘nātres aug kartupeļos’ Bebrenē (LVDA); ņótres ģaĺda ‘nātres dzeļ’ 
Biržos (LVDA); vẙ:´ pogoms o ņetrm àisáućś ‘viss pagalms ar nāt-
rēm aizaudzis’ Bebros (LVDA); gèr zedeņíem ņeru lȃrùms ‘gar žog-
mali nātru lērums ‘liels daudzums’’ Mārcienā (LVDA); ņŕm sma:gi 
stẙ:´prå tì škíedrå ‘nātrēm smagi stipra ‘ļoti izturīga’ šķiedra’ Mētrienā 
(LVDA); cyti ņuôtŕiś vad ‘citi nātres vāra’ Višķos (LVDA); sko:́túos, 
ko:́ķ́ni perodušíes ņetŕs ‘skatos, kaķēni saradušies ‘piedzimuši’ nāt-
rēs’ Vējavā (LVDA). 

Izlokšņu piemēri ar ā-celma formu: ņātra: ņátra, tà kuóž, tic, ka 
ņátrài å:si zùobi ‘nātre, tā dzeļ, saka, ka nātrei asi zobi’ Daudzesē; vaćì 
ņuôtrys jam da ṕìeri ‘vecie nātres ņem uz pirti’ Naujenē; ņuôtras 
sadziêla rùokas ‘nātres sadzēla rokas’ Stāmerienā (LVDA); ira lìelàs 
ņoâtras, zilàs, bòltàs ņoàtras ‘ir lielās nātres, zilās ‘sīkās’, baltās nātres’ 
Sinolē (LVDA); ņǻtras visàs sàtmalàs ‘nātres visās žogmalēs’ Vārnavā. 

EH vārds ņātra dots arī no Kurzemes dienvidrietumiem (Bārtas 
un Dunikas).

Kurzemes izloksnēs reģistrēts variants nātrena: nâtre; viš iêskrê 
nâtrenâs ‘viņš ieskrēja nātrēs’ Jūrkalnē (LVDA) un nâ:tr Vandzenē. 
Vārds nātrene pierakstīts Strazdē (Ēdelmane, Ozola 2003: 238).

Senākajos latviešu rakstu avotos fiksētas gan ē-celma, gan ā-celma 
formas. 

Vārds nātre reģistrēts 17.–19. gs. vārdnīcās: Neſſel / nahtre Let-
tus 1638: 132; nahtre, ein Neſſel, brennneſſel. nahtres dƒeļl, die 
Neſſel brennen ‘nātres dzeļ’ Langius 1685: 176; nahtra pawaśśarî 
atdsehluśi, tudaļ dseļļ ‘nātra, pavasarī atzēlusi ‘sazēlusi’, tūdaļ dzeļ’ 
Fürecker 1685 I 57; gann brihscham labbas Śahles eelassahs ir nahtres 
‘gan brīžam labas zāles ielasās, gan nātres’ Fürecker 1685 I 132; nah-
tre: dselsa = nahtre. Kleine Nessel. nahtru kruhms. Nesselstrauch 
‘nātru krūms’ Depkin 1704 II 211; nahtres tahs, Neßeln, nahtres dzeļļ 
die Nesseln brennen ‘nātres dzeļ’; nahtre paƒchâ pavasarâ atſehlusi, 
dſeļl Vrit mature quod vult vrtica manere ‘nātre, pašā pavasarī atzē-
lusi ‘sazēlusi’, dzeļ’ Lange 1773: 202; Neſſeln, nahtres. Rokas pee nah-
trehm ƒadſelt. Seine Hånde an Neſſeln verbrennen ‘rokas ar nātrēm 
sadzelt’; Brennneſſeln, ƒihkas jeb ƒwehtas nahtres ‘sīkās jeb svētās 
nātres’ Stender 1789 I 434; nesseln, nahtre, nahtres dƒeļļ, die Nesseln 
brennen ‘nātres dzeļ’, ƒwetas nahtres Brennneſſeln ‘svētās nātres2’ Sten-
der 1789 II 174; Neſſel, nahtra, nahtre. nahtres ſeļ oder dſeļ ‘nātres 
zeļ jeb dzeļ’; ƒwehtahs nahtres die Brennneſſel ‘svētās nātres’ Ulmann 
1880: 541; nahtra, -as, nahtre, -es, die Neſſel. Swehtas un ƒihkas 
nahtres ‘svētās un sīkās nātres’, die Brennneſſel; nahtres köſch, dſeļ, 
Stechen ‘nātres kož, dzeļ’ Ulmann 1872: 167.

Vārds nātre (-a) sastopams arī citos avotos: Vnd redſi / turr by 
nahtres ween wirſśu / vnd ſtahweya pills dadſcho / vnd taß muhris by 

eekrittiß ‘un redzi, tur bij nātres vien virsū, un stāvēja pils dadžo[s], 
un mūris bij[a] iekritis’ Mancelius 1637 Sal 81; bett ja tu to nhe kohpśi 
pareiſe / tad aux nahtreß / Dadſchi / Wirrſes / und zitta nhelabba 
Sahle ‘bet ja tu to nekopsi pareizi, tad augs nātres, virza un cita nela-
ba zāle ‘nezāle’ Mancelius 1654 LP2 402 {382}; und eeraugha śchinny 
jeb zitta Dohbeh ſtarrp Kahpoſteem / Lohkeem / und ſtarrp zittu Deewa 
Dahwanu / kahdu nahtru / jeb zittu nicknu Sahl? ‘un ierauga šinī jeb 
citā dobē starp kāpostiem, lokiem un citu Dieva dāvanu kādu nātri 
jeb citu niknu zāli ‘nezāli’?’ Mancelius 1654 LP2 166. 

Dažos avotos sastopams arī variants ar mīksto saknes līdzskani ņ-: 
masc. forma ņātri Nesseln, (ņahtri, Obl.) Nesseln Stender 1789 II 
174; Pokrzywa. Virtica. Niotras Kurmin 1858: 152. 

Rakstu avotos fiksēts arī vārdu savienojums baltā nātre (-a): baltas 
nahtras taube Neßeln Lange 1773: 101; baltas nahtres taube Nesseln 
Stender 1789 II 174 u.c.

Lietuvā nosaukumi ar sakni notr- sastopami lietuviešu valodas 
teritorijas mazākajā daļā. Tie veido divus nošķirtus areālus – pašos 
Lietuvas austrumos un Žemaitijā.

Austrumlietuviešu izlokšņu notr- lietojuma areāls saskaras ar la. 
ņātre / ņātra izplatības teritoriju. 

Austrumaukštaišu Viļņas izlokšņu areālā, Utenas izlokšņu terito-
rijas austrumu daļā, kā arī dažās lietuviešu salās Baltkrievijā lieto la. 
nosaukumam nātre atbilstošo nõtrė un tā variantus notr, notrs, nóterė, 
noter, nótarė, piem., prikap·ju na.ȓ. kuȓ·kam ǀ ap.beȓu kuõm ǀ 
prir·jæ i‿vá.ikščæ.je gú.ȓkus ištipi. ‘sakapāju nātres tītarēniem, ap-
kaisu ar kaut ko – pierijas un staigā, vēderus izgāzuši’ KlŽ 191; pat-
vory priaugo daug notri ‘žogmalē saauga daudz nātru’ Ignalinā (LKŽe); 
notrės dalgos rankas ‘nātres dzeļ rokas’ Apsā (LKŽe); apsidilgiau notrè 
‘mani sadzēla nātre’ Gervēčos (LKŽe); verdam notrès ir valgom ‘vārām 
nātres un ēdam’ Dievenišķēs (LKŽe).

Dažās izloksnēs sastopamas tikai daudzskaitļa formas: nõtrės (Vi-
gutēnos, Kirdeiķos, Motiejūnos, Antaliedē, Medeiķos, Mielagēnos, 
Arņonē), nõtrys (Kirdeiķos).

Austrumlietuvā vietām sastopams arī la. variantam nātra atbil-
stošais notrà, to attiecina uz sīko nātri (urtica urens) (LKŽe), piem., 
ištu.så ǀ išrá.unu nɔ·tràs ǀ p.lna.s .žæ.s ‘izrauju, izravēju nātres – 
pilnas ežmalas’ KlŽ 191; notrų prikapoju, rūgščiu pienu užpilu, tuom 
žąsiukus ir lesinu ‘nātres sakapāju, ar rūgušpienu apleju, ar to zoslēnus 
arī baroju’ Imbradā (LKŽe); ir mūs patvory pilna notrų ‘arī mūsu žog-
malē pilns ar nātrēm’ Švedrišķē (LKŽe); niekam netinka notra: nei 
gyvuliai ėda, nei paukščiai lesa ‘nevienam nepatīk ‘nekam neder’ nāt-
re: ne lopi ēd, ne putni knābā’ Daugaiļos (LKŽe).

Par citiem šīs nātru sugas nosaukumiem lietuviešu valodas izlok-
snēs skat. Gritėnienė 2006: 43sk., 173.

Adalberts Becenbergers (1877: 239 [2. parinde]) min variantu 
noterė no Jona Bretkūna (1536–1602) Bībeles tulkojuma: Noteres 
iſchpeſchdawa pakrumeis ‘pie krūmiem mēdza izraut nātres’ BB Job 
30,4. 17. gs. beigās Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcā Clavis Germa-
nico-Lithvana līdzās citiem nātres nosaukumiem tas minēts pirmajā 
vietā: Neßel. notere, ês. F. Dilgine, es F. Dilgele, ês, F. C II 328. Tie-
sa, agrāk sastādītajā Lexicon Lithuanicum attiecīgajā vietā ir dilgėlė 
(skat. 44 lpp.). Nosaukums noterė fiksēts arī vēlāk iespiestajās Filipa 
Ruiģa, Kristijana G. Milkus vārdnīcās.

Minētie austrumbaltu vārdi ir tās pašas cilmes kā pr. noatis ‘nātre’ 
E 291 un ukr. нать, po. nać, slov. nȃt ‘no zemes augošas auga lapas, 

2 Piemērā nav skaidrs, kura nātru suga šeit domāta.
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dzinumi (piem., kartupeļu laksti)’ (Trautmann 1923: 194; ME II 702sk.; 
LEW 508sk.; Smoczyński 2007: 428).

Šo prūšu un slāvu vārdu darināšana ir diskusiju objekts. Iespējams, 
ka tas ir piedēkļa *-ti- atvasinājums no ide. dial. darbības vārda *(s)nē- / 
(s)nā- ar nozīmi ‘vērpt, šūt, siet, griezt’ (Persson 1912: 813, 815; PKEŽ 
I 299sk., III 193; Smoczyński 2007: 428), sal. la. snāt ‘(sa)griezt (kopā), 
vērpt’, senind. snāyati ‘aptin, apģērbj’, senīr. snīid ‘griež, sien, moka’; 
gr. νέω ‘vērpju’, lat. neō ‘vērpju, aužu’, sav. nāu ‘šuju’ skk. (IEW 973; 
ИЯ 704).

Iespējams, ka atvasinājumam *nāti- sākumā bijusi nozīme ‘vērp-
šana’, bet vēlāk tā tikusi konkretizēta (sal. la. nātns) un sākusi apzīmēt 
nātri kā vienu no senākajiem vērpjamiem augiem, sal. vēl līdzīgi 
darinātos lie. nýtis, la. nîts, sl. *nitь ‘nīšu diegs’ (PKEŽ I 299). 

Piedēklis *-ti- kopā ar *-tu- ide. pirmvalodā (sal. Benveniste 1946) 
un kādu laiku baltu valodās bija darbības nosaukumu darināšanas 
galvenais līdzeklis, vēlāk tas sāka izzust, dodams vietu galotnēm *-o-, 
*-ā-. Vēl vēlāk lietuviešu valodā par galveno šai funkcijā kļuva pie-
dēklis -imas / -ymas, latviešu valodā – -šana (par šo procesu plašāk 
skat. Ambrazas 1998).

Daudz neskaidrāka ir lie. notrė / la. nātre cilme. Ne viens vien pēt-
nieks (īpaši balstoties uz lie. noterė) ir mēģinājis rekonstruēt austrum-
baltu r-celma atvasinājumu *nāter un saskatīt šeit piedēkli *-ter- (sal. 
Specht 1935: 235; Skardžius I 306; LEW 508; Smoczyński 2007: 428). 

Taču senais darītāju nosaukumu piedēklis *-ter- / -tel- visdrīzāk 
jau pirmbaltu laikā ir pilnīgi izzudis (saglabājies tikai tā apofoniskais 
variants *-tlo-, ko izmanto darbarīku nosaukumu darināšanai, sal. lie. 
árklas ‘arkls, spīļarkls’, skat. Ambrazas 1993: 171skk.). To nomainīju-
ši no īpašības vārda afiksa *-(i)o- izveidojušies piedēkļi *tā-o-, *-ē-o-, 
sal. senind. dtar, dātár, Av. dātar, gr. δώτωρ, δωτήρ, sensl. datel’ь 
‘devējs’ un lie. davjas ‘devējs’, arī senajos rakstos lietotais duotojas 
‘devējs’ (Ambrazas 1989, 1993: 112sk., 2006: 69sk., 2008b: 116sk.).

Tāpēc pamatotāka ir Vītauta Mažuļa (PKEŽ III 193sk.) doma, ka 
atvasinājums *nāti- austrumbaltu valodās ticis paplašināts ar piedēkli 
*-er-. Baltu valodās ir arī citi līdzīgi nomenu atvasinājumi ar pie-
dēkļiem, kas radušies no *-ro-, sal. lie. žãbras ‘vica, rīkste’, žãbaras 
‘vica, stiebrs, krūms; zvirgzdi, šķembas’: žãbas, kopr ‘paugurs’ : kopà 
‘smilšu paugurs’ u.c. (Ambrazas 2000: 178sk.). Lietuviešu valodas 
vārdu noterė Volfgangs P. Šmids (1993: 430) no vārddarināšana vie-
dokļa salīdzina ar vā. Nessel ‘nātre’.

Žemaišu dialektā no vārda notrė ir daudz atvasinājumu ar īpašības 
vārda piedēkļiem.

Žemaišu teritorijas dienvidu daļā – visbiežāk dienvidžemaišu Varņu 
izlokšņu grupā, blakus esošajās Raseiņu un Kretingas izloksnēs – iz-
platīts vārds nõtrėlė, notrėl, piem., notrielẽ kộ·nt skãũdê· ‘nātre dzeļ 
sāpīgi’ DūnŽ 219; ẹškapûok nûotreles ẹš pàtuoȓũ·n ‘izcērt nātres no 
sētmalēm’ DūnŽ 219; pri·želẹ vs·r nutrieũ·n ‘sazēlušas visur nātres’ 
DūnŽ 219; pilni patvoriai notrėli prižėlę ‘pilnas žogmales ar nātrēm 
saaugušas’ Tveros (LKŽe); nõtrėlės taip pat skaudžiai kanda kaip i blu-
sos ‘nātres tikpat sāpīgi kož kā blusas’ Kvēdarnā (LKŽe).

Vairākās žemaišu izloksnēs un dažās rietumaukštaišu Kauņas ap-
kaimes izloksnēs fiksēts variants notrẽlė, notrel.

Nosaukums notrėlė minēts jau Dioniza Poškas (1765–1830) rok-
raksta vārdnīcā, Ambrazieja Pranciška Kašarausķa (1821–1882) ma-
nuskriptā Litvanica 91a (Būga II 692).

Vārds notrėlė ir atvasināts ar paplašinātu piedēkli -ėlė (radies no 
*-lo-) un pieder tam pašam vārddarināšanas tipam kā kirmėl : kirm, 
musėl : mùsė, skru(z)dėl: skrù(z)dė, utėl : ùtė (LKA III 33, 135sk.; 
24. karte, 120, 121; Ambrazas 2000: 176).

Variants notrelė radies deminutīva ar -elis (-ė) (par šī piedēkļa 
cilmi skat. 65) iespaidā.

Petkaičos pierakstīts nosaukums notruolė. īpašības nesēju nosau-
kumi ar paplašinātu piedēkli * -ō-lŏ- (plašāk lietoti Lietuvas rietumu 
daļā) var būt kopīga lietuviešu un prūšu (sal. lietuviešu vietvārdu 
Aukštuõliai un pr. Auctol-iten) inovācija (Ambrazas 2000: 172skk., 
2006: 71 un lit.).

Žemaišu rietumu daļā – rietumžemaišu un ziemeļžemaišu Kretingas, 
tām tuvākajās Telšu un Varņu izloksnēs – lieto piedēkļa -ynė atvasinā-
jumu nõtrynė ar variantiem nótrynė, notrỹnė, piem., ȓba rẽk vệrtẹ ẹš 
nũotrnẹs ‘zupa jāvāra no nātrēm’ MoŽK; nũotrnẹs tuos r kûokẹs patọsẹs, 
kộnd ddlê ‘nātres tās ir, kā trakas, ļoti dzeļ’ MoŽK; nũotru , gàlêm 
ẹsẹvệrtẹ ‘nātres ir, varam izvārīt’ MoŽK; rẽk trnktẹ sọ nũotri·nems gâlvas 
‘vajag ar nātrēm mazgāt galvu’ MoŽK; o tų nõtrynių daugumas: visas 
kojas ir rankas nudegiau ‘bet to nātru ir daudz – visas kājas un rokas 
sadzēlu’ Salantos (LKŽe); į daržą nõtrynės auga ‘dārzā nātres aug’ 
Priekulē (LKŽe); jei notrynės varva šiltą rudens dieną, sėk rugius ‘ja 
nātres raso siltā rudens dienā, sēj rudzus’ Skaudvilē (LKŽe); perkū-
nija dar negrumėjo, ir nõtrynės nedega ‘pērkons vēl nav nograndis un 
nātres nedzeļ’ Gargždos (LKŽe).

Turpat lieto arī variantu nõtryna, nótryna, notrynà, piem., anos 
darželė[je] nėko kito nėra, tik vienos notrynos ‘viņas dārziņā nekā cita nav, 
tikai vienas nātres’ Kretingā (LKŽe); nõtrynose kojas nusitvilkiau ‘nātrēs 
kājas sadzēlu’ Gadūnavā (LKŽe); daržai nõtrynoms apaugo, sunku ir iš-
ravėti ‘dārzi nātrēm aizauga, grūti pat izravēt’ Rietavā (LKŽe). 

Lejaskurzemē (Dunikā) reģistrēts variants nātrīne: nãtrĩnes vãrijuši 
‘nātres vārījuši’, EH tas dots arī no Rucavas. Acīmredzot šis vārds 
aizgūts no lietuviešu valodas žemaišu izloksnēm.

Vārds notrynė atrodams jau Jurģa Ambrazieja Pabrēžas, Simona 
Daukanta (1793–1864) rakstos, piem., notrynės aug nesėtos, o kviečiai 
ir pasėti neaug ‘nātres aug nesētas, bet kvieši, pat iesēti, neaug’ (LKŽe), 
lietots arī Austrumprūsijā (Būga II 692).

Ar paplašināto piedēkli *-ī-nŏ- sākumā darināti īpašības vārdi (sal. 
mėlynas, skat. 58 lpp.). Taču vairums no tiem baltu valodās ir sub-
stantivējušies. Lietuviešu valodā izplatījušies kopuma nosaukumi ar 
-ynas, -ynė (Ambrazas 2000: 83skk.). Tātad var domāt, ka sākotnēji 
kopuma apzīmējumi ir arī visi aplūkotie atvasinājumi. Tā notrỹnė 
Rokišķos, Dusetās apzīmē nātrāju (LKŽe).

Šeit jāpievērš uzmanība tam, ka latviešu valodā kopuma apzīmē-
juma nosaukumu darināšanai lieto nevis piedēkli *-ī-nŏ-, bet tā apo-
fonisko variantu *-ei-nŏ-, *-ŏi-nŏ-, sal. lie. eglýnas un la. egliene, 
egliens, eglainis (Ambrazas 2006: 67sk. un lit.).

Klaipēdas apkaimē pierakstītais nóterina: muno vištytis, kurs jau 
toks didis buvo, įbėgo į nóterinas ir pražuvo ‘mans cālītis, kurš jau tāds 
liels bija, ieskrēja nātrēs un pazuda’ (LKŽe), Alsēdžos – notrinis ir 
tieši substantivējušies īpašības vārdi ar piedēkļiem -inas (-a), -inis (-ė) 
(par abu savstarpējām attieksmēm skat. Ambrazas 2005), sal. notrnis 
(-ė) ‘nātru-’ Tverečos, Kaltanēnos (LKŽe).

Ziemeļžemaišu areālā, kurš aptver gandrīz visu ziemeļžemaišu 
Telšu izlokšņu grupu, izplatīts pārveidojums nõtnėrė ar variantiem 
nótnėrė, notnėr; nõtnerė, notner, piem., s nutnieȓũ· šlú·ta par n-
ga ra čé·kšt ǀ čé·kšt ‘ar nātru slotu pa muguru – čekšt, čekšt! [paralizē-
tajam]’ DūnŽ 219; puo nûotnieres i·škûok l.za ‘nātrēs meklē [vistas] 
perēkli!’ DūnŽ 219; bãisê kộndộntẹs r tuos nũonerẹs ‘ļoti dzēlīgas ir 
tās nātres’ MoŽK; visi patvoriai priaugę nõtnėrių ‘visas žogmales aiz-
augušas ar nātrēm’ Kruopos (LKŽe); mesk perekšlę į nõtnėres, páreis 
noras kvaksėti ‘met perētāju nātrēs, pāries vēlme klukstēt’ Viekšņos 
(LKŽe); nótnėrės, kur didesnės, mažiau dilgina, kaip tos daržo dilgynikės 
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‘nātres, kuras lielākas, mazāk dzeļ, nekā tās dārza nātrītes’ Trīšķos 
(LKŽe); nebrisk į nõtnėres ‘nebrien nātrēs’ Gadūnavā (LKŽe); nenudek 
rankas nu notnėrių ‘nesadzel rokas ar nātrēm’ Akmenē (LKŽe). 

Šis vārds vispirms fiksēts 19. gs. Simona Daukanta lielās poļu-
lietuviešu valodas vārdnīcas manuskriptā: pokrzywa, dilgine, dilgie 
arba notnerie DaDLL II 287. 

Aplūkotais nosaukums varēja rasties no vārda notrė saiknes ar dar-
bības vārdu nérti ‘siet, adīt’ (par tā cilmi skat. 43 lpp.), jo rāda senāko 
nātres lietojumu vērpšanai un adīšanai. Taču pārliecinošāk būtu tā 
cilmi atvedināt no lie. dial. *not-ri(e)-nė, kas notikusi zilbju mijas 
rezultātā.

Lietuviešu un latviešu valodā darināti jaunāki šā auga nosaukumi 
jau ar citādu semantiku – saistītu ar dzelšanu.

Diezgan sens nosaukums ir lie. dlgė, tas fiksēts rietumaukštaišu 
Kauņas izlokšņu teritorijas austrumu daļā ap Nemunu, to lieto aus-
trumaukštaiši Utenas apkaimē, Kupišķu un Anīkšču izlokšņu areāla 
austrumu daļā, piem., tu. d.l’g’u. tai apẹ. namùs priviñsta ǀ kap’ˈl’uoji 
kap’ˈl’uoji ‘tās nātres tā ap māju savairojas, [kaut] kaplē, kaplē’ KpŽ I 
414; tu. d.l’g’u. pav.seri. i[š]sivá.rdu ǀ dɔ. kɔ.l’ maž.ta.s ‘tās nātres 
pavasarī izvārīju, kamēr vēl mazas’ KpŽ I 414; d.l’gæs pašai laba 
ˈri·jæ ‘nātres sivēni ļoti alkatīgi ēd’ KpŽ 414; vakas inlˈiñdo d’lˈgˈėsna 
ir apkˈpˈino kójas ‘bērns ielīda nātrēs un sadzēla kājas’ ZtŽ 149; to-
kioj žemėj tik dlgės ir usnys auga ‘tādā zemē tikai nātres un usnes aug’ 
Utenā (LKŽe).

Atsevišķās izloksnēs pierakstīti akcentuācijas varianti digė (Gaižū-
nos, Aleksandravēlē, Stelmužē, Imbradā, Skudutiškē, Pastovēlē) un 
dilg (Kamajēļos).

19. gs. Antana Juškas vārdnīcā un folkloras krājumos fiksēts arī 
dlga.

Aplūkojamie nosaukumi dilgė, dilga ir deverbāli galotnes atva-
sinājumi, sal. digti ‘sāpēt no dzēluma’; niezēt’, dilgti ‘niezēt; rūpēt, 
gribēt’, dlgyti, dlginti ‘sākt sūrstēt; kairināt, uzbudināt’, nudegti 
‘iesāpēties, sākt sāpēt’, dálgyti ‘dzelt’.

Kā rāda lie. dagis, pr. doalgis ‘izkapts’ E 546, darbības vārdam 
*delg- agrāk, acīmredzot, piemitusi nozīme ‘cirst, griezt’. Tas ir rad-
niecīgs senisl. telgja ‘apcirst, apgriezt’, senīr. dlongid ‘viņš šķēla’ u.c. 
(sal. Leskien 1884: 323; Trautmann 1923: 44; LEW 81; ПЯ A–D 
354skk.; PKEŽ I 213skk.; Smoczyński 2007: 91, 113). 

Bet tālāk tas saistīts ar ide. *del- ‘šķelt’, no kura veidojušies lie. 
dalýti, dlti u.tml. (IEW 194skk.).

Vārdu dilgėl, kas ir arī lietuviešu literārās valodas vārds, kompak-
ti lieto visā rietumaukštaišu Kauņas izlokšņu areālā. Nosaukums iz-
platīts arī Kauņas areālam kaimiņos: to lieto dienvidaukštaiši ap Alī-
tu, Traķiem, dienvidrietumaukštaišu Šauļu izlokšņu grupā ap Jonavu, 
ķēdaiņiem, Raseiņu apkaimes rietumžemaiši ap ķelmi, Tauragi, piem., 
piktóji dilgėł ta laba kúnda ‘asā nātre, tā ļoti dzeļ’ DvŽ I 126; 
prie‿kamã·ro·s tai‿tik ‿veno·s dlg·l·s ‘pie pieliekamā tikai vienas nāt-
res’ KzRŽ I 148; šó·ko· kab‿dlg·læ· po·‿sùbinæ pakšus ‘lēkā kā nātri 
zem dibena pabāzis’ KzRŽ I 148; mūsų daržely priviso daug dilgėli 
‘mūsu dārziņā saviesās daudz nātru’ Leipalingē (LKŽe); kad pakliuvau, 
tai pakliuvau, kaip nuogas į dilgėles ‘kad iekritu, tad iekritu kā pliks 
nātrēs’ Staķos (LKŽe).

Dažviet Lietuvā vēl fiksēti retāki varianti: dilglė (ap Anīkščiem), 
dlgėlė (Pagramantē, Nemakščos, Užusaļos, Alvitā), digėlė (Trakinin-
kos) kā arī daudzskaitļa forma digėlės (Gegužinē). 

Vārds dilgėlė atrodams jau 17. gs. Mazās Lietuvas rokraksta vārd-
nīcā Lexicon Lithuanicum: Neβel Dilgele Lex 64a. Vēlāk Clavis Ger-

manico-Lithvana rāda, ka Mazajā Lietuvā lietoti vairāki nātres nosau-
kumi (skat. 42. lpp.).

Dilgėlė ir tāda paša tipa piedēkļa -ėlė atvasinājums kā notrėlė (skat. 
43. lpp.). Tas darināts no senākā dilgė.

Gandrīz visā dienvidaukštaišu teritorijā, lieto nosaukumu dirgėl, 
drgėlė, digėlė, piem., dz.rgˈė.łė.s tõ·s no.g nэ.vu. ǀ nok spaudzmo. 
‘nātres tās nerviem, asisnsspiedienam’ DrskŽ 69; dzirgˈė.ł·sna šó·ko. ǀ 
ir ã·kˈes apšó·ko. ‘tā ieleca nātrēs, ka vai acis izsprāga’ DrskŽ 69; dˈirgˈėls 
gri.nái rankái nˈeimsˈ, laba kˈpˈinasˈi ‘nātres ar pliku roku neņemsi, 
ļoti dzeļ’ ZtŽ153; prikˈpˈi.su dˈirgˈėlái táu rankàs ir kójas ‘sadzelšu ar 
nātri tev rokas un kājas’ ZtŽ 153; dˈigˈėlɛs saringdˈinˈtˈi rekˈa ‘nātres 
vākt vajag’ ZtŽ 153; ʒirgel· tαi‿plá.ukus åugna ‘nātre, tā matus audzē’ 
PpaŽK; an‿ʒirgeũ· ùšpili | dektn.s | nuspirkå | ir‿tadù trinù ‘uz nāt-
rēm uzleju degvīnu, nopirku un tad beržu’ PpaŽK; išrauk nor šitas 
digėles: baisu žiūrėt, kokis darželis ‘izrauj kaut šīs nātres, bail skatīties, 
kāds dārziņš’ Rudamina (LKŽe); merga kap dirgėl – neprisglausi ‘mei-
ta kā nātre – nepiekļausi’ Rodūņā (LKŽe).

Retāk fiksēti šādi varianti: digėlės (Azierkos), dirgel (Krosnā, Sim-
nā), drgė (Avižieņos), dirgià (Zietelā), piem., kõ tˈeñ nˈebˈt: lãpas bˈit 
nug dˈigˈos, rũšnˈu. ir krũopu. ‘kā tik tur nebija: bija nātru, skābeņu 
lapas un putraimi’ ZtŽ 153. Sal. arī dingel (Varanavā). 

Šis vārds visticamāk radies disimilācijas ceļā no dilgėl, dlgė (sal. 
Zinkevičius 1966: 171sk.). Līdzīga r un l, arī citu sonantu mija (sevišķi 
piedēkļos) ir ļoti sena parādība, kas iesniedzas ide. pirmvalodas laikos 
(sal. Benveniste 1935; Specht 1944; Откупщиков 1967; ИЯ 196). 

Taču, no otras puses, šeit zināma ietekme varētu būt arī sekundārai 
saistībai ar darbības vārdu drginti ‘kairināt, uzbudināt’. Šim verbam 
bez nozīmes ‘kairināt, uzbudināt, kutināt, ķircināt; palaist vaļā šāvie-
nu, slazdus; lutināt, samaitāt, sabojāt’ ir arī nozīme ‘dzelt’, piem., 
Dir gina dirgėlė ‘dzeļ nātre’ Pelesā (LKŽe).

Šo darbības vārdu mēģina saistīt ar kr. дёргать ‘raut, stiept, plēst’, 
senisl. draga ‘raut’, go. dragan ‘vilkt, (at)nest, kraut’ u.tml. (Trautmann 
1923: 55skk.; LEW 96). Taču visticamāk, ka tā pamatā ir ide. *der- 
‘lobīt, mizot, plēst, nošķelt, skaldīt’, no kā lie. drti ‘lobīt’, dùrti ‘durt’, 
darýti ‘darīt’, derti ’derēt’, drbti ’strādāt’ u.tml. (IEW 206skk.; Jēgers 
1966b: 77skk.; Urbutis 2009: 54skk., 184, 200).

Nosaukuma dilgỹnė areāls aptver visu Lietuvas centrālo daļu: to 
lieto rietumaukštaišu Šauļu, austrumaukštaišu Panevēžas izlokšņu gru-
pā, Kupišķu, Anīkšču, Širvintu izlokšņu grupu rietumu daļā, tāpat arī 
Aukštaitijai tuvākajās žemaišu izloksnēs.

Lietuvas vidienē (atsevišķās rietumaukštaišu Šauļu izloksnēs, Paņe-
vēžas izlokšņu grupas dienvidu daļas, austrumaukštaišu Anīkšču iz-
loksnēs) fiksēts variants dilgnė.

Forma digynė izplatīta Klaipēdas novada aukštaišu areālā un tam 
tuvākajās žemaišu izloksnēs ap Tauraģi, Šiluti. LKA I 167 fiksēta 
daudzskaitļa forma digynės (Sablausķos, Vaiguvā, Ramučos, Plašķos) 
kā arī variants dilgyn (Papilē, Pakšteļos, Girdiškē, Jodaičos).

Varianti dlgynė, dlginė, dilgin fiksēti Dievenišķu apkārtnē un 
Baltkrievijas lietuviešu izloksnēs. Dilgin pierakstīts arī atsevišķās že-
maišu izloksnēs (Raudēnos, Kuršēnos, Urkuvēnos, Gudmonišķē), 
piem., sk·á·u dlgi·nes ǀ v·nas pũ·sles ‘rāvu nātres – vienās tulznās [ro-
kas]’ DūnŽ 72; d.dž’ɔ.sɔ.z dil’ˈgi·na.s da’ži næá.uga ǀ t.p kur pakraš’čes 
‘lielās nātres dārzā neaug, [aug] šur tur gar malām’ KpŽ I 414; ˈmiega 
kaip un dil’ˈgi·n’u. ‘guļ kā uz nātrēm’ KpŽ I 414; dilgynės auga patvo-
riuos ‘nātres aug žogmalēs’ Panevēžā (LKŽe); neik į dilgynes – išsidil-
gysi ‘neej nātrēs – sadzelsies’ Vabalninkā (LKŽe); dilgynelėms takeliai 
apaugo ‘nātrēm taciņas apauga’ Gaurē (LKŽe); nuvˈ·jo.m su mo.mù 
rы.kc žo.l.s ǀ nu ʒˈ.lˈgˈi.nˈes rы.ko.mˈe ‘aizgājām ar mammu zālītes 
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vākt, nu, nātres vācām’ DvŽ I 126; dˈ.lˈgˈinˈu· gri·nà runkà nˈepajimˈsˈ ǀ 
kú.nda ‘nātres plikā rokā nepaņemsi – dzeļ’ DvŽ I 126; tu. dzˈilˈgˈinˈũ· 
dåũ.g vˈisu. ‘šo nātru daudz visur’ DvŽ I 126; bundàs kẽpėm iš žołs ir 
dzilgini ‘klaipus cepām no zāles un nātrēm’ LzŽ 59; dzlginės runkàs 
dzlgina, kap ráuni jàs ‘nātres rokas dzeļ, kad rauj tās’ LzŽ 59.

Auga nosaukums dilgynė atrodams jau 1599. g. izdotajā Mikolaja 
Daukšas Postilā: nes’ kitáip’ / iei t Winîcʓi apłáiſimę ir důſimę iei ap-
ê lṫ ǁ dilginemis / ne tiektái vmokėiimo ne imſime / bęt’ ir tatai k pa-
ga diſſime /ǁ mokėṫ atpîldiṫ túrime ‘jo citādi, ja to vīnadārzu atstāsim 
novārtā un ļausim apaugt ar nātrēm, nevien samaksu nedabūsim, bet 
arī par to, ko sabojāsim, maksāt atlīdzību vajadzēs’ DP 9642–44. 

Tas fiksēts arī abās 17. gs. Konstantīna Sirvīda vārdnīcās: po krʓy-
wá / vrtica. dilgine SPr 130; pokrʓywá / Vrtica. Dilgine SD3 319. Līdzās 
citiem nātres nosaukumiem lietots arī Mazajā Lietuvā (sal. 42. lpp.).

Nosaukums dilgynė ir tāda paša tipa atvasinājums kā notrynė (skat. 
43. lpp.), darināts no dilgė. Dilginė radies substantivētā īpašības vārda 
ar piedēkli -inis (-ė), sal. dilginis (-ė) ‘tāds, kas dzeļ; apaudzis ar nāt-
rēm’ (LKŽe). 

Naujoji ūtā pierakstītais variants dygel, šķiet, radies saistījumā ar 
dygùs, dyglỹs dēļ. Tie ir piedēkļa *-lo-, kā arī galotnes -us atvasināju-
mi, darināti no diezgan sena darbības vārda, sal. lie. dýgti, degti, kā arī 
la. dîgt ‘dīgt’, diêgt ‘durt, sist; šūt dūrieniem, durstīt, atšūt’, pr. digno 
‘zobena spals’ E 427, lat. fīgere ‘durt, iedurt; pārdurt, apgāzt; apvainot; 
piespraust sev, piestiprināt; (pa)sludināt; (no)likt; (no)sēdināt; iespiest, 
iekalt; iedurt; nodurt, novirzīt’ (ME I 477; LEW 93; IEW 243sk.; Ka-
raliūnas 1987: 74; PKEŽ I 199sk.; Smoczyński 2007: 109). 

Miežaičos pierakstītais variants dalgynė cilmes ziņā saistāms ar 
darbības vārdu dálgyti ‘dzelt’, īpašības vārdu dalgùs ‘dzeļošs, ass, dur-
stošs’. No tiem veidoti arī citu augu nosaukumi: dalgùtė ‘parastā grā-
beklīte (Erodium cicutarium)’, dalgùtis ‘kāds ģerāniju dzimtas augs 
(Erodium)’, dagžolė ‘asais grīslis (Carex Buekii)’ (LKŽe).

Kompaktā areālā Vidzemes vidienē (Kārļos, Dzērbenē, Gatartā, 
Rāmuļos, Sērmūkšos, Taurenē, Jaunpiebalgā, ķēčos, Kosā, Vecpiebal-
gā, Rankā u.c.) sastopams nosaukums dzeltene. ME tas dots arī no 
Bērzaunes. Vairumā gadījumu šo nosaukumu attiecina uz lielajām nā-
trēm, taču vairāki izlokšņu piemēri liecina, ka arī sīkās nātres tiek 
sauktas par dzeltenēm, piem., nâtras cits sàuc dzetenes ‘nātres daži sauc 
par dzeltenēm’ Dzērbenē (LVDA); nâtras aûg sakņu drzuôs, ʒetenes 
aûg gar stmalãm, tâs ìr daũdz liẽlâkas par nâtrãm ‘nātres aug sakņu 
dārzos, dzeltenes ‘lielās nātres’ aug žogmalēs, tās ir daudz lielākas par 
nātrēm’ Jaunpiebalgā (LVDA); nâtres ìr tãs liẽlãs, un dzetenes ìr tãs, kas 
aûg iekš saknēm dùobês ‘nātres ir tās lielās un dzeltenes ‘sīkās nātres’ ir 
tās, kas aug sakņaugu dobēs’ Kārļos (LVDA); dzetenes ìr tãs liẽlâs ‘dzel-
tenes ir tās lielās [nātres]’ Kosā (LVDA); nâtres i dzetenes såûca ‘par 
nātrēm un dzeltenēm sauca’ Rankā (LVDA); dzetene ìr pret rematismu 
‘nātre ir pret reimatismu’ Sērmūkšos (LVDA); cic sàuc pa nâtrãm, cic 
pa dzetenẽm, ir sîkãs dzèltenes ari ‘cits sauc par nātrēm, cits par dzelte-
nēm. Ir sīkās dzeltenes ‘nātres’ arī’ Skujenē (LVDA); dzetenes, kas kuôž 
‘dzeltenes [ir tās nātres], kas dzeļ’ Taurenē; dzetenes jåu ml låbu zemi, 
å kåtru gådu dzeteņu meš̄ pliêk liẽlå̂ks ‘nātres jau mīl labu zemi, nātru 
mežs ar katru gadu kļūst lielāks’ Vecpiebalgā (LVDA).

Šim atvasinājumam ir salikts piedēklis -tene (<-t(a)s + -ene), kas 
savā struktūrā līdzīgs lie. -tena (<-tas + -ena, piem., kùltena ‘nodzīts 
zirgs, kleperis; nerātnis, palaidnis’, skat. Ambrazas 1993: 126), -tinis 
(-ė) (<-tas + -inis (-ė), piem., giltin ‘nāve’).

Pamata darbības vārds dzet ‘dzelt, cirst (parasti ar dzeloni); badīt, 
durt (par skujām); dzelt, dedzināt’ ir sens, sal. lie. gélti, gãlinti ‘darīt 

galu, nogalināt’, glti ‘dzelt, laist dzeloni, kost’, la. galêt, galinât ‘nomo-
cīt, darīt ļaunu, nogalināt’, pr. gallan ‘nāve’ III 433,15–16, 24, 614, 651, 
gallintwey I 515; II 515, galintwei ‘nogalināt’ III 318, gulsennin ‘sāpes’ III 
1052, kr. жалить ‘dzelt’, baznsl. želěti ‘apraudāt’, senang. cwëlan ‘mirt’, 
cwellan ‘nogalināt’, sav. quёlan ‘ciest sāpes’, īr. at-baill ‘mirt’, arm. kełem 
‘mocīt’, gr. βελόνη ‘smaile, adata’ u. tml. (Trautmann 1923: 83; ME I 
541; LEW 145sk.; IEW 470sk.; ПЯ E–H 142skk., 334skk.; PKEŽ I 
319skk., 422; Ambrazas 1993: 13, 85; Smoczyński 2007: 153, 168). 

Divās Latgales izloksnēs reģistrēti varianti dzelne (Izvaltā) un dzel-
de (Kapiņos). Pirmais no tiem ir ar piedēkli –n- darināts no iepriekš 
minētā darbības vārda dzet, bet otrais – no atvasinātā darbības vārda 
dzedêt ‘durt, dzelt’ (ME I 540) ar vārddarināšanas galotni -e. 

Dažās Vidzemes ziemeļaustrumu izloksnēs sastopams nātres no-
saukums dzelzene. Latviešu literārajā vārds dzelzene apzīmē kurvjzie-
žu dzimtas augu Centaurea. 

Minētās izloksnēs vārdu dzelzene parasti lieto ar nozīmi ‘sīkā nāt-
re’, retāk tas var būt vispārināts nātres apzīmējums, piem., mozàs 
dzl ze nes kuôž ‘sīkās nātres dzeļ’ Jaungulbenē (LVDA); viênas ìr líelàs 
noâtras un ùotras dzèlzenes. osâkas ir dzèlzenes, toàpêc pàr dzèlzenm 
sauc ‘vienas ir lielās nātres un otras ir dzelzenes ‘sīkās nātres’, asākas 
ir dzelzenes, tāpēc par dzelzenēm sauc’ Sinolē (LVDA); ņuôtras ir 
garâkas dzèlzenes ir gàišâkas ‘[lielās] nātres ir garākas, dzelzenes ‘sīkās’ 
ir gaišākas ‘gaišākā krāsā’ Vecgulbenē (LVDA). 

Nosaukums dzelzene reģistrēts arī Ziemeļlatgalē – Balvos un Liep-
nā (Ēdelmane, Ozola 2003: 239). Šis nosaukums laikam radniecīgs 
arī citās izloksnēs pierakstītajam sīkās nātres nosaukumam dzelzs 
nātre, piem., maziê i dzeznâts ‘sīkās’ ir dzelznātres’ Nabē, i divejâdi 
nâtri: dzeznâtri un nâtri ‘ir divējādas nātres: ‘sīkās’ nātres un nātres’ 
Salacā (LVDA), zel nâtra brìesmîgi kuôdîga ‘sīkā nātre ļoti asa’ Tra-
penē (LVDA).

Nosaukums dzelza nātre reģistrēts arī Liborija Depkina vārdnīcā: 
dselsa = nahtre. Kleine Nessel ‘sīkā nātre’ Depkin 1704 II 211. 

Šie nātres nosaukumi saistīti ar la. dzèlzs, kas atbilst lie. gel(e)žs, 
pr. gelso E 522, sl. *želzo ‘geležis’ (Būga II 681skk.; Trautmann 1923: 
83; ME I 543sk.; LEW 144; ПЯ E–H 200skk.; PKEŽ I 346sk.; Sa-
baliauskas 1990: 123; Smoczyński 2007: 167).

Tas visticamāk kopā ar gr. χαλκός, mikēnu ka-ko ‘bronza’, he. 
ḫabalki ‘dzelzs māja’ ir aizguvums no Mazāzijas, sal. hatu ḫapalki 
(Иванов 1977: 223skk. ir lit.). 

Lietuviešu valodā no vārda gel(e)žs ‘dzelzs’ darināti daži citi augu 
nosaukumi, piem., gelžnis ‘vidējā ceļteka (Plantago media)’ Žigaičos, 
gelžnžolė ‘kāda zāle’ Gegrēnos (LKŽe).

Tāpat arī latviešu valodā no vārda dzelzs darināti vēl citu augu 
nosaukumi – tie ir plaši sastopamie pļavas dzelzene (Centaurea jacea) 
un lielā dzelzene (Centaurea scabiosa), arī saliktenis dzelzszāle, kas 
apzīmē grīšļu dzimtas augu Carex nigra (sin. Carex vulgaris, Carex 
stolonifera); visi minētie ir arī latviešu literārās valodas vārdi. 

Lietuviešu izloksnēs sastopami arī ļoti reti aizguvumi. 
Vispirms minami slāvismi krapýva, chrapýva (sal. bkr. крапiва, 

kr. крапива) (Breslaujā, Zietelā), piem., iš krapvos tos sku.rõs nˈèmčˈus 
vˈirvˈès vˈjo ‘no nātru šīm šķiedrām vācieši virves vija’ ZtŽ 311; pri-
kˈ pˈinau rankàs krapˈi.vái ‘sadzēla rokas nātre’ ZtŽ 311; tai tu krapˈi.-
vái apáuksˈi ‘tā tu nātrēs ieaugsi’ ZtŽ 311; arī pokrýva (sal. po. pokr-
zywa) (Troškūnos, Nemenčinē), žigùlka (sal. bkr. жыгучка ‘sīkā nāt-
re’) (Breslaujā). Nidā pierakstītais nosaukums drginė varētu būt aizgūts 
no la. driģene (LKA I 168).
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Nātres karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Pienenes nosaukumi
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Pienenes nosaukumi
Komentāra autori: ilga Jansone, Violeta Meiļūnaite, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāru pamatā atbildes uz ALE leksikas aptaujas 81. 
jautājumu. Lietuviešu valodā papildus izmantotas atbildes uz KFRP 4. 
dialektoloģijas anketas II daļas 103. jautājumu, latviešu – Ineses Ēdel-
manes un ārijas Ozolas augu nosaukumu apkopojums (Ēdelmane, 
Ozola 2003: 273skk.).

Kartografēti nosaukumi krustziežu dzimtas pieneņu ģints (taraxa-
cum) daudzgadīgam augam, kura pazīme ir pienveida sula. Tādēļ 
austrumbaltu valodās nosaukums ir saistīts ar lietvārda lie. penas, la. 
piẽns atvasinājumiem. Šis lietvārds darināts ar adjektīvisko piedēkli 
*-no- (sal. Skardžius I 217; Ambrazas 1993: 94).

Parasti to atvedina no ide. *pe-/p- ʽbūt treknam, pārpilnam/ba gā-
tam’, sal. senind. páyah ʽpiens, šķidrums, ūdens’, Av. payah ʽpiens’, 
paē man ʽmātes piens’ un senind. pyāyate, pmavati ʽ(tas) plūst, tūkst’, p-
van-, gr. πί(ϝ)ων ʽtrekns’, lie. pýti ʽmirkt, piesātināties (par zemi); dot vai 
iegūt pienu’ u. tml. (Trautmann 1923: 210; ME III 276skk.; Frenkelis 
1969: 38; LEW 585; ИЯ 570; Sabaliauskas 1990: 50; IEW 793skk.).

Taču Vojcehs Smočinskis (2007: 455) bez aplūkotās cilmes min arī 
citu alternatīvu, mēģinādams šo vārdu saistīt ar citu līdzīgu ide. darbības 
vārdu, no kā izriet sl. *piti ʽdzert, gr. πῖθι ʽdzer’ utt. Šeit jāpiebilst, ka no 
trim prūšu valodas piena terminiem poadamynan ʽsalds piens’ (E 695) 
izriet no īpašības vārda, kas nozīmē ʽdzeramais’ (PKEŽ III 298sk.).

Lietuviešu un latviešu valodā ir viens kopīgs pienenes nosaukums 
lie. piẽnė (sal. arī variantus penė, pien, piẽnis, pienỹs) un la. piene. 
Taču tas aptver tikai nelielu daļu lietuviešu un latviešu izlokšņu.

Lietuvā šis nosaukums tiek lietots gandrīz visās aukštaišu izlok-
snēs, piem., tik usnės ir piẽnės ‘tikai dadži un pienenes’ Daukšos 
(LKŽe); piẽnė prie žemės prigulusiais lapais, geltonais žiedais ant plikų 
liaunų rausvų stiebelių ‘pienene pie zemes piegūlušām lapām, dzelte-
niem ziediem un kailiem lokaniem iesārtiem stiebriem’ Ukmerģē 
(LKŽe); šiemet pūdyme daug piẽnių, užtat ir avys atsiganė ‘šogad pa-
puvē daudz pieneņu, tāpēc arī aitas atbarojās’ Veļonā (LKŽe); gera 
ganyt kiaules pūdyme, jei yra daug piẽnių prižėlusių ‘labi ganīt cūkas 
papuvē, ja ir daudz pieneņu saaudzis’ Pasvalē (LKŽe); vieni pieniaĩ 
žydi ‘tikai pienenes zied’ Rimšē (LKŽe); išrauk pieniùs ‘izrauj piene-
nes’ Rimšē (LKŽe).

Latviešu valodā leksēma piene sastopama atsevišķās Vidzemes, 
Latgales un Zemgales izloksnēs, piem., ṕìņu pỳɫnc sàcvyc: ʒatanài 
ʒatànc ‘pieneņu pilns viss pagalms: dzelteni dzeltens’ Aknīstē (ALE); 

nu ṕìņu lopu cytu ràiźi vùore supu ‘no pieneņu lapām reizēm vāra 
zupu’ Kaunatā (ALE); pìenes ziêd agri povasaruôs – vi ʒatàns vìn; 
viņas nùoziêd, ta ceļâs toàs pùkas – pìeņu sàklas ‘pienenes zied agri 
pavasaros – viss dzeltens; viņas nozied, tad ceļas tās pūkas – pieneņu 
sēklas’ Sinolē (ALE).

Būtu jāpiekrīt Praņus Skardžus (I 73, 75) domai, ka piẽnė, piẽnis 
radies no substantivējušamies īpašības vārda. Šeit jāņem vērā, ka vē-
līnajā ide. pirmvalodā ar afiksu *-(i)o- bieži tika darināti īpašības 
vārdi ar atributīvu nozīmi. Baltu valodās tie ļoti agri tika substanti-
vizēti, un tiem bija liela ietekme uz lietvārdu darināšanu, daļēji arī 
uz vārdu formu maiņas sistēmu – tie nosacīja -(i)o- produktivitāti un 
nepārtrauktu izplatīšanos (sal. Ambrazas 1992: 16sk., 2005: 130sk., 
2006: 69sk., 2008b: 116sk. un lit.).

Latviešu valodā taraxacum visbiežāk apzīmē ar vārdu pienene. No-
saukums pienene, kas ir arī latviešu literārās valodas vārds un taraxa-
cum terminoloģiskais nosaukums ir pazīstams visā Latvijā. Mazāk tas 
tiek lietots Kurzemē, kur izplatītāks ir salikteņnosaukums cūkpiene. 

Izlokšņu piemēri: mùsmãjã tak i daũ tãs piẽnenes, isplaûkušas i tagad, 
smukas, dztãnas; drẽbes aplipušas a piẽneņu pũkãm ùn sìena gružìm 
‘mūsu mājā ir daudz tās pienenes, izplaukušas ir tagad, smukas, dzel-
tenas; drēbes aplipušas ar pieneņu pūkām un siena gružiem’ Ērģemē 
(ALE); piẽnen’s i nuo pimìm oûgìm, kas ziêd; piẽnenem i iêkša piẽnc 
sũrs ‘pienenes ir no pirmajiem augiem, kas zied; pienenēm ir iekšā 
piens sūrs’ Idū (ALE); ja tãs piẽnenes nebûtu, ta ne·kas gùovij nebûtu 
kùo êst ‘ja tās pienenes nebūtu, tad nekas nebūtu govīm ko ēst’ Kau-
guros (ALE); piẽnenes pa atmata aûg, tâ ka ʒtas viên, guôves a êda 
‘pienenes pa atmatām aug, tā ka dzeltens vien, govis arī ēda’ Rendā 
(ALE); piẽnenim i ʒtani ziêdi, un pêic tam pũki iẽt pa gaîs; cũki ruôk 
piẽnen saks, viņim tiẽ smeķigi ‘pienenēm ir dzelteni ziedi, un pēc tam 
pūkas iet pa gaisu; cūkas rok pieneņu saknes, viņām tās garšīgas’ 
Svētciemā (ALE); piẽnenes nuôziêdêjušas, viņas a pũkâm apsẽ vaî vslu 
laũku ‘pienenes noziedējušas, viņas ar pūkām apsēj vai veselu lauku’ 
Zālītē (ALE); penenes zíed majá àr ʒe:ltníem zíedíem; kad lo:pu vài 
zíedu nȗoráun, ta:k bòɫta, rúṷgta sula; zem i:r ra:sna sa:kn ‘pienenes 
zied maijā ar dzelteniem ziediem; kad lapu vai ziedu norauj, tek 
balta rūgta sula; zemē ir resna sakne’ Lazdonā (ALE); pìenenes ziêd 
povasaruôs ʒatanìem ziêdìem; nùo pìenenm [govīm] ʒatàns pìens tìkùot 
‘pienenes zied pavasaros dzelteniem ziediem; no pienenēm dzeltens 



50B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

piens tiekot’ Sinolē (ALE); pìnenèi garas lopas; pìnene ìr nazuôle; visâs 
molâs zîd pìnenes – ʒatàns ‘pienenei garas lapas; pienene ir nezāle; 
visās malās zied pienenes – dzeltens’ Stāmerienā (ALE); kod pìnnes 
suôk zîdiêt, tod vuss làuks ʒatàns; bites vàc pìneņu zîdûs madu ‘kad 
pienenes sāk ziedēt, tad viss lauks dzeltens; bites vāc pieneņu ziedu 
medu’ Ziemeros (ALE); sastopamas visur – ceļmalās, laukos, pļavās; 
saulainā maija dienā, kad atveras pieneņu ziedi, viss lauks pārklāts ar 
mazām saulītēm; pieneņu uzlējumu lieto ēstgribas veicināšanai; jaunās 
pieneņu lapas lieto salātiem ‘[pienenes] sastopamas visur – ceļmalās, 
laukos, pļavās; saulainā maija dienā, kad atveras pieneņu ziedi, viss 
lauks pārklāts ar mazām saulītēm; pieneņu uzlējumu lieto ēstgribas 
veicināšanai. jaunās pieneņu lapas lieto salātiem’ Aiviekstē (Apv).

Tas ir pazīmes nesēja nosaukums, kas atvasināts ar latviešu valo-
dā produktīvo izskaņu -ene, kura plaši izmantota augu nosaukumu 
darināšanā (skat. Endzelīns 1951: 298).

Atsevišķās Vidzemes un Zemgales izloksnēs pierakstīta arī demi-
nutīva forma pienenīte, piem., piẽnenit priêkš aknām [lieto] ‘pienenīti 
lieto aknām’ Lodē (Apv). 

Nosaukumi pienele un pienelis, kas sastopami kompaktā areālā 
Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs, varētu būt sākotnējs deminutīvs. 
Tieši ar piedēkli *-elo- (cēlies no determinatīva *-l-) deminutīvi 
darināti ne tikai lietuviešu valodā, bet arī dažās latviešu izloksnēs (sal. 
Rūķe-Draviņa 1959: 245skk.).

Izlokšņu piemēri: gušņ̥s, piẽnes rave loũka. grũt izravet; saks 
ķbura, žubura, ʒiiļ ‘usnes, pienenes rāva ārā; saknes ķeburainas, 
žuburainas, dziļas’ Duntē (ALE); piẽnes ziêž a:g pavasari u vl ru-
deni; kaziņeî griêž piẽnes ‘pienenes zied agri pavasarī un vēl rudenī; 
kaziņai griež pienenes’ Vainižos (ALE). 

Tikai Vainižos pierakstīts variants piẽndele (piẽnde). 
Šeit jāpievērš uzmanība, ka *-ino- īpašības vārdi lietuviešu valodā 

ļoti bieži pārvēršas par pazīmju nesēju nosaukumiem (sal. Ambrazas 
2000: 145skk.), bet latviešu valodā tas notiek daudz retāk un tikai 
daļā izlokšņu (sal. Endzelīns 1951: 312sk.; Reķēna 1995: 96). No lī-
dzīga piedēkļa, kam pamatā -no-, atvasināts nosaukums pienine Latga-
lē, kas veidots no substantivizēta adjektīva pieninis ‘piena-’: ṕìņiņi kaî 
pùorlaûž, ṕnc istak ‘pieneni kad pārlauž, piens iztek’ Asūnē (ALE); kot 
nùlaûš ṕìņiņi, nu kuôta tak bòlc, ryûkc ṕnc ‘kad nolauž pieneni, no kāta 
tek balts, rūgts piens’ Izvaltā (ALE); ka nà·izràun ṕìńińi àr vysu sakńi, 
ʒàn deviņẏs goĺvys ìtá ‘ka neizrauj pieneni ar visu sakni, dzen deviņas 
galvas vietā’ Līvānos (ALE); ṕìńińiś taîdys ḱeî sàuĺeîiś ‘pienenes tādas 
kā saulītes’ Makašēnos (ALE); ìeś pa èirumu nosò ṕìńiņu sàklys ‘vējš 
pa tīrumu nēsā pieneņu sēklas’ Nautrēnos (Apv); kot pìńińis źî, to 
vysys pļavys kaî àr zàltu nùbrtys ‘kad pienenes zied, tad visas pļavas 
kā ar zeltu nobērtas’ Višķos (ALE).

Rūjienā pierakstīta ar izskaņu -ine darinātā forma piẽnine. Bērz-
galē fiksēta forma pieniene (ṕìńìņa źî ʒatońìm źîeńìm ‘pienene zied 
dzelteniem ziediņiem’ ALE), bet Džūkstē – pi enîte (cũkas rakâs kâdu 
piẽnîti, kâdu saknîti ‘cūkas rakās kādu pienīti, kādu saknīti’ Apv).

Citam Latgalē (Pildā) sporādiski sastopamam vārdam pieninīca ir 
slāviska izskaņa -inīca (par to skat. 58 lpp.): ṕìńińeîcu pa dùorzu ṕìaûćć 
‘pieneņu pa dārzu pieaudzis’ Pildā (Apv).

Lielu nosaukumu grupu veido salikteņi, kuru pamatā ir dzīvnie-
ka nosaukums cūka (lie. kiaulė) un šķidruma nosaukums piens (lie. 
pienas). Šie nosaukumi veido kompaktu areālu Lietuvas rietumdaļas 
izloksnēs un Kurzemes izloksnēs.

Lietuviešu valodā no pieneņu nosaukumiem visvairāk izplatītais ir 
saliktenis kiaũlpienė (sal. arī variantus kiaupienė, kiaũpienė, kia pie nė), 

kas kļuvis par kopvalodas normu. Pirmais tā komponents kiaũ lė (par 
tā cilmi skat. 76 lpp.) bez nievājuma nozīmes var daļēji apzīmēt arī 
auga izmantojamību. Tieši pienenes ir laba agrīna lopbarība sīklopiem, 
sal. gysiu kiaules ant dirvono, tenai tiek daug kiaulpienių ‘dzīšu cūkas uz 
atmatu, tur tik daudz pieneņu’ Baisogalā (Gritėnienė 2006: 110).

Izlokšņu piemēri: kiti kiaũlpienes vieto salotų valgo ‘citi pienenes sa-
lātu vietā ēd’ Viduklē (LKŽe); tokias minkštas kiaũpienes ir žą sims gal 
duoti ‘tādas mīkstas pienenes arī zosīm var dot’ Salantos (LKŽe); aũpi· 
p·kũ· prsvel  plá·ukus ‘pieneņu pūkas saķērušās matos’ Dirvonēnos 
(DšŽ 134); kã·p ãũpî·nẹ[s] žî·d / pu·kâ· lã·ksta ‘kad pienenes zied, 
pūciņas lido’ Pavandenes apkārtnes rietumu daļā (DšŽ 134). 

Bieži starp lietuviešu valodas pienenes nosaukumiem sastopami arī 
salikteņi ar locījuma formu pirmajā daļā, piem., kiaũliapienė, kiau lia-
piẽnė, kiauliãpienė; kiaulãpienė, kiaũlapienė. Izlokšņu piemēri: gyvuliai 
kiaũ liapienes mėgsta – nieko, kad karčios ‘mājdzīvniekiem pienenes 
patīk, tas nekas, ka rūgtas’ Nemunaitē (LKŽe); kiauliapiẽnės auga vi-
suo se patvoriuose ‘pienenes aug visās sētmalēs’ Linkuvā (LKŽe). 

Lietuviešu botānikas vārdnīcā (LBŽ 342) reģistrēts arī atvasinājums 
kiaũlpienis, kas darināts no salikteņa kiaulpienė ar derivatīvo galotni -is. 

Atsevišķās lietuviešu valodas izloksnēs pienenes apzīmēšanai lieto 
arī vārdu savienojumus kiaũlių piẽnės, kiaulnė piẽnė. Vārdu savienojumu 
pirmais komponents ir vai nu lietvārda kiaulė ģenitīva forma, vai arī 
atvasinājums ar piedēkli -in-, otrais komponents – substantīvs pienė.

Līdzīgi darināti nosaukumi ir sastopami arī latviešu valodas iz-
loksnēs: cūkpiene, cūkpienis (Kurzemē), cūkupiene (Kurzemē, Zem-
galē), cūkupienis (Nīcā), cūku piene (Vidzemes latgaliskajās izloksnēs, 
Latgalē).

Šo atvasinājumu pirmais komponents ir cūka. Tā cilme nav visai 
skaidra. Taču iespējams salīdzināt ar la. suķis, tāpat jaunpersiešu xūk, 
senang. sugu, lat. sucula, kim. hucc (ME I 398). Tie ir transformēti 
no senā ide. cūkas nosaukuma *s-, sal. Av. hū-, gr. σῦς, lat. sūs, 
senind. sýr utt. (sīkāk par to skat. Specht 1944: 123; IEW 1038sk.; 
Benveniste 1970: 27skk.; ИЯ 393).

Plašā areālā Kurzemē reģistrēta e-celma forma cūkpiene, piem., 
cũkpiẽns ziêd ʒltni ziêdi ‘pienenes zied dzelteniem ziediem’ Al-
sungā (ALE); tâde mãl zeme kâdreĩz aûg tâʒ cũkpiẽns; lâbs jaṷ vîņs 
naṷ, tâ·pat, ka vi nezâl ‘tādā mālu zemē kādreiz aug tās pienenes; 
labas jau viņas nav, tāpat, kā visas nezāles’ īvandē (Apv); miêžuôs 
saaûgušas cũkpiẽnes ‘miežos saaugušas pienenes’ Kalētos (Apv); cũkâm 
gašuô cũkpiẽnes, viaza, gušņu saknes; pavasarī aka va saràut cũkpiẽnes 
‘cūkām garšo pienenes, virza, ušņu saknes; pavasarī atkal var saraut 
pienenes’ Kursīšos (Apv); cũkpiẽnes d salatuôs, lapis salaûž, sĩpuôlluõks 
klât, bišķit ln etiķ ûde; cũkpiẽņi piẽns nejaûki rûkc ‘pienenes ēd 
salātos, lapiņas salauž, sīpollokus klāt, nedaudz klāt vāju etiķa ūdeni; 
pienenēm piens ārkārtīgi rūgts’ Rendā (ALE); cũkpìenĩtes puõgaļiņa 
bitẽm laba; pavasarĩ nùo lapãm tàisa salãtus ‘pienenes pogaliņa labs 
bitēm; pavasarī no lapām taisa salātus’ Lutriņos (Apv). e-celma forma 
cùkpìene minēta arī Vidzemē – Krapē. 

Zemgalē, Kurzemē un Latgalē sastopams arī variants ar salikteņa 
pirmās daļas pilno ģenitīva formu, piem., iêt zemes pa gaîsu, kâ vepris 
ruôk cũkupiẽnes gŗãṷmãlê ‘iet zeme pa gaisu, kad vepris rok grāvmalā 
pienenes’ Džūkstē (ALE); [salātos] mẽs liêka jaûnas cũkupiẽņu lapiņas 
‘[salātos] mēs liekam jaunas pieneņu lapiņas’ Nīcā (ALE); eku mỳusu 
gańeîbâ ńi·kùo cyta naṷ, b’ìdnys cỳukuṕìńiś ‘lūk, mūsu ganībās nekā cita 
nav, tikai pienenes’ Varakļānos (ALE). 

Plašā areālā Kurzemē reģistrēta io-celma forma cūkpienis, piem., 
cũkpiẽņ – doũʒgadig lakstoûg; rnaks sak̄ns trekn zem oûgšm; sak̄ns 
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izruôk setbr, oktõbr; ãtr nomazg oũkst ûdn; vĩtan vẽs viêt, lĩʒ 
nnãk piẽns; izliêk plâ:n žâ:ṷt sit ip; nožȗjš, kad lûst; 5 g sak̄n diên 
priêkš eîšen pret sklerõz un l izdals holasterins; tẽj jm 1 dam kart 
sak̄ns uz 1 glãz vãreš ûiņ, ʒeŗ ½ glãz priêkš eîšn pret ʒtn kaĩt, 
žucakmiņm, tûsk, urĩnpûšļ, niẽr vaĩn; ârig svaîg sȗl pret a slimb, 
kãrpam, pinnm. joûns las un sak̄ns pa sȃltm pret mazanb, noguram; 
epriêkš 30 minũc las nomêrc oũkst ûd’n ‘pienenes – daudzgadīgs 
lakstaugs; resnākas saknes treknā zemē augušām; saknes izrok septem-
brī, oktobrī; ātri nomazgā aukstā ūdenī; vītina vēsā vietā, līdz nenāk 
piens; izliek plānā slānī žūt istabā; izžuvušas, kad lūst; 5 g sakņu die-
nā pirms ēšanas pret sklerozi un, lai izdalās holesterīns; tējai ņem 1 
ēdamkaroti sakņu uz vienu glāzi vārīta ūdens, dzer ½ glāzi pirms 
ēšanas pret dzelteno slimību, žultsakmeņiem, tūsku, ūrīnpūšļa, nieru 
slimībām; ārīgi svaigu sulu priekš acu slimībām, kārpām, pinnēm; 
jaunās lapas un saknes salātos pret mazasinību, nogurumu; iepriekš 30 
minūtes lapas nomērcē aukstā ūdenī’ Dundagā (Apv); cũkpiẽņs pa vaas 
sâku u pavasa mẽs duôd luõpi; guôṷs vȋņs d tapat, bet cũkam i 
jàsakape ‘pienenes vasaras sākumā un pavasarī mēs dodam lopiem; 
govis viņas ēd tāpat, bet cūkām ir jāsakapā’ Laucienā (Apv). 

Bez Kurzemes io-celma forma cūkpienis fiksēta Vainižos. 
Kurzemes tāmnieku izloksnēs reģistrēts nosaukums ar salikteņa 

pirmās daļas saknes zilbes saīsinājumu cukpiene, cukpienis, kas saistīts 
ar to, ka salikteņu pirmā daļa dziļo tāmnieku izloksnēs bijusi bez 
uzsvara (Rudzīte 1993: 251). 

Vārdu savienojums cūku piene (còuku pìn) dzirdēts Susejā, bet 
cūku pienis (nom. pl. cyuku pìńi) Gaigalavā. Vārdu savienojums cūku 
piene pārsvarā sastopams Zemgalē, piem., cũku piẽnẽm liẽlâ ziêdêšana 
âbeļziêdu laĩkâ ‘pienenēm lielā ziedēšana ābeļziedu laikā’ Džūkstē 
(Apv); cùku pìenes àr nostm nese nùo tìruma – toâdas tiêvm, garm 
lopm bi ‘pienenes nastām nesa no tīruma – [pienenes] tādām tievām, 
garām lapām bija’ Sinolē (ALE). 

Atsevišķās izloksnēs pierakstīts nosaukums cūkpienene: cũkpiẽnenes 
d luõpi; cũkâm duô ‘pienenes ēd lopi; cūkām dod’ Nīcā (Apv); joûns 
meîts no cũkpiẽnenem nuôpi vaînadzi ‘jaunas meitas no pienenēm 
nopin vainadziņus’ Naukšēnos (Apv). Ancē (cukpiẽnens) un Panemu-
nē (cukpiênenes) sastopams variants ar salikteņa pirmās daļas saknes 
patskaņa saīsinājumu. Atsevišķās Vidzemes un Zemgales izloksnēs, 
piem., ļaudonā, Stāmerienā un Gārsenē, sastopams vārdu savienojums 
cūku pienene. 

Vidzemes latgaliskajās izloksnēs sporādiski reģistrēts nosaukums 
lielā piene, piem., lìelm pìenm ìr stùobri koâ zìmuļi rasni, sàklas vs 
nas pa gàisu ‘lielām pienēm ‘pienenēm’ stobri ir resni kā zīmuļi, sēk-
las vējš nes pa gaisu’ Sinolē (ALE). Pirmais tā komponents ir īpašības 
vārds liẽls.

Tas, tāpat kā lie. lelas ʽtievs, slaiks, plāns’ (varbūt te minams arī 
pr. lail- īsnan ʽmocīšana’ III 6911) ir ar piedēkli *-lo- atvasināts īpašī-
bas vārds, saistīts ar senu -no- atvasinājumu lie. lenas ʽtievs, plāns, 
lokans, veikls, lunkans’ (darināts tāpat kā rietumīru lan ʽmaigs, mīksts’, 
senīslandiešu linr ʽmaigs, mīksts, vājš’) un gr. χειρός ʽvājš, bāls, trausls’ 
ar piedēkli *-ro- (sal. Otrębski 1939: 76; IEW 661sk.; LEW 329sk.; 
ПЯ L 24skk., 287, 297), kas veidots vai nu no *l-/lī- ʽliet, apmest’ 
(PKEŽ III 23, 341sk.), vai no *lei- ʽzust’ (IEW 661sk.).

Jāatzīmē, ka šāda piedēkļu *-lo-, *-no-, *-ro- mija ir ļoti sena 
parādība, kas iesniedzas ide. pirmvalodā (sal. Benveniste 1935; Fraen-
kel 1938: 25skk.; Specht 1944; Burrow 1955: 126skk., 146skk.; Ива-
нов 1965; Bader 1975; Откупщиков 2001: 276skk.; Ambrazas 2008b: 
111).

Tiesa, minētajiem īpašības vārdiem radniecīgi arī cita tipa atvasi-
nājumi lie. le-sas, lái-bas (LEW 329skk.).

Lietuviešu izloksnēs var atrast vēl dažus citus retus pienenes no-
saukumus. 

Dažiem no tiem ir līdzīga semantika kā pienenei (sal. Gritėnienė 
2006: 135): penžolė (Josvaiņos; par salikteņa otro komponentu žol 
skat. 56 lpp.), baltpiẽnė (Linkmenē; par salikteņa otrā komponenta 
báltas cilmi skat. 70 lpp.; vienā no latviešu valodas augšzemnieku 
dialekta dziļajām izloksnēm – Kalncempjos – pierakstīta analoga vārd-
kopa baltā pienene: bòltù pìneņu lopas iêda paveserî solatûs àr krìejumu 
‘balto pieneņu lapas ēda pavasarī salātos ar krējumu’ [Apv]), karvãpienė 
(Skirsnemunē; piem., kai karvãpienės žydi, karvės duoda daugiau pie-
no ‘kad pienenes zied, govis dod vairāk piena’ ķelmē, skat. Gritėnienė 
2006: 135). 

17. gs. vēsturiskajos avotos minēta karvažolė ‘pienene’ – Kuh bluhme 
ar tulkojumu karwʒoles (Lex 248).

18. gs. Kristijona G. Milkus un dažās citās vēlāku laiku vārdnīcās 
kárvažolė dažkārt minēta ar nozīmi ʽpurva purene (Caltha palustris)’ 
(sal. Gritėnienė 2006: 81). Pēdējo divu salikteņu pirmais komponents 
ir lietvārds kárvė. Vispirms tas saistīts ar sl. *korva ʽgovs’, pr. carwis 
ʽvērsis’ E 572, varbūt arī alb. ka ʽkastrēts vērsis, bullis’, bet tālāk ar 
pr. sirwis ʽstirna’, kimru carw, lat. cerwus ʽbriedis’ un gr. κερα(ϝ)ός 
ʽragains’. Tas ir sens substantivizējies īpašības vārds ar piedēkli *-o-, 
šim vārdam pamatā ide. *k’r-/k’er- ʽspēks; rags’ (plašāk skat. Ambra-
zas 2010b un lit.).

Kompaktā nelielā areālā Ziemeļaustrumvidzemē sastopami piene-
ņu nosaukumi ar sakni sviest-: svîstn Liepnā, Mālupē, sviêstene Jaun-
rozē, Mārkalnē, Pededzē, Trikātā, sviêstenîte Jaunlaicenē. Nosaukuma 
pamatā substantīvs sviests.

Pienenes sulas garšu raksturo Antazavē pierakstīts atvasinājums 
karčiuškà. Tas darināts ar slāvisku piedēkli -(i)uška (par cilmi skat. 
Ambrazas 2000: 112 un lit.) no īpašības vārda kartùs ‘rūgts’. Tas ir 
atvasinājums ar lietuviešu valodā ļoti izplatītu galotni -us (par to skat. 
Ambrazas 2008b: 108sk. un lit.) no darbības vārda kisti (keta) (sal. 
Būga II 246; LEW 258sk.; Smoczyński 2007: 260). Bet šis darbības 
vārds izveidojies no ļoti sena un sazarota ide. *(s)ker ʽgriezt’ (skat. 
IEW 938skk.; Jēgers 1966a; Откупщиков 1967).

I. Ēdelmanes vākumos no Labraga sastopams pienenes nosaukums 
sīvene, kas ar piedēkli -en- atvasināts no īpašības vārda sīvs ‘rūgts’.

Citā pieneņu nosaukumus vienojošā grupā atspoguļojas tautas 
medicīna. Izsenis ar pieneņu sakņu novārījumiem ārstētas ekzēmas, 
suņanaglas (furunkuli), pūtes. Tādēļ nosaukumi radušies no lietvār-
da šãšas (sal. Gritėnienė 2006: 109sk.), kurš iespējams veidots no 
zuduša darbības vārda *šaš, sal. la. sass ʽnegatavs’, sasi ʽnelieli augo-
ņi’, lie. šàšti, ššti ʽpārklāties ar krevelēm’ (ME III 744sk.; LEW 966; 
Smoczyński 2007: 625). 

Panevēžā, Deltuvā, Jonišķos, Pasvalē, Pumpēnos sastopams no-
saukums šašùkas, kas darināts ar deminutīva piedēkli -ukas: kai buvom 
maži, iš šašùkų vainikus pynėm, o dabar žąsim raunam ‘kad bijām mazi, 
no pienenēm pinām vainagus, tagad zosīm raujam [pienenes]’ Pasva-
lē (LKŽe). 

Ziemeļaustrumlietuvā un Austrumlietuvā (Biržos, Panevēžā, Viļ-
ņas novadā, Kupišķī, Subačū, Vabalninkā, Smalininkos, Jonišķos, Jo-
nikaičos, Medikiņos, Šeduvā) fiksēti pienenes nosaukumi pktašašis, 
pktšašis, pktošašiai, piem., nedideli tokie geltonai žydi; vaistai nuo šašų; 
seniau gi būdavo visokiais spuogais užsikrėtę, būdavo, kaip ir pūliuoja, 
tai piktašašį nuskina, patepa ir viskas [pranyksta spuogai] ‘nelieli tādi 
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dzelteni ziedi; zāles pret pūtēm; agrāk jau bija ar visādām pūtēm 
apmetušies, bija, ka arī strutoja, tad pieneni norauj, apsmērē un viss 
[izzūd pūtes]’ Panemunēlē (Gritėnienė 2006: 110). 

Šā salikteņa pirmais komponents ir īpašības vārds pktas, kas atbilst 
la. pikts; tas ir atvasinājums ar piedēkli *-to- no darbības vārda *peik-, 
sal. lie. pýkti, pekti, la. pîkt ʽdusmoties’, pekt ʽizlutināties, izlust’, pr. 
paikemmai ʽpiemānām, pievilinām’, gotu bi-faihon ʽpiemānīt’, faih 
ʽapkrāpšana, apmānīšana’ un citus tiem radniecīgus ģermāņu vārdus, 
varbūt arī senindiešu pśunaḥ ʽapmelotājs’ (ME III 213; LEW 563, 
589; IEW 795; Stang 1972: 40; Sabaliauskas 1990: 175; PKEŽ III 210 
skk.; Smoczyński 2007: 446, 457). Izlokšņu piemēri: pìktašašių ne-
graibykit: rankos bus karčios ‘pienenes neaiztieciet, rokas būs rūgtas’ 
Subačā (LKŽe); iš pìktašašių bitės ima medų ‘no pienenēm bites ņem 
medu’ Ērišķos (LKŽe); nebėr lietaus, net pìktašašių lapai suglebę ‘jau 
ilgi nav lietus, pat pieneņu lapas novītušas’ Salamiestē (LKŽe); nu-
raškei pìktašašį – bėga toks pienas ‘norāvi pieneni – tek tāds piens’ 
Vabalninkā (LKŽe).

Panevēžā, Miežišķos, Biržos, Saločos, Daujēnos, Subačū, Karsa-
kišķī, Kupišķī sastopams nosaukums šašavakis: dobilai šašavakiais 
išėjo – geltona išvien ‘āboliņš pieneņu pilns – dzeltens visur’ Miežišķos 
(LKŽe), nepink vainiko iš šašavakių: kai ant galvos užsidėsi – piktšašių 
atsiras ‘nepin vainagu no pienenēm: kā galvā uzliksi – radīsies pūtes’ 
Biržos (LKŽe). 

Otrais salikteņa komponents radies no darbības vārda *elk-, sal. 
lie. vikti (veka), la. vlkt (vlku), sl. *velkti ʽvilkt’, Av. varək- ʽvilkt, 
stiept’, gr. ἄ(ϝ)οχξ, lat. sulcus ʽvaga’, alb. helk’ ʽrauju, izplēšu’, arm. 
hely ʽlēni nest’, (Trautmann 1923: 349sk.; IEW 1145; LEW 1253; 
Smoczyński 2007: 753sk.); savukārt šis darbības vārds varbūt cēlies 
no vēl senāka ide. *el- ʽplēst, ievainot, nosist’ (sal. ИЯ 492, 1 par.), 
no šejienes lie. vėl; turklāt, sal. arī senu ide. vārdu vikas. 

Lietuviešu botānikas vārdnīcā, bez šiem, minēts arī atvasinājums 
ar piedēkli -ūnas – šašūnas (LBŽ 342).

Ar pieneņu saknēm mēģina aizdzīt bezmiegu (Gritėnienė 2006: 
110). Tas atspoguļojas šīs zāles nosaukumos, kuri veidoti no darbības 
vārda lie. snáusti (snáudžia, snáudė), kam atbilst la. snaũst (snaũžu, 
snaũdu) un varbūt ir austrumbaltu valodu inovācija, jo mēģinājums 
tos saistīt ar gr. νυστάζω ʽguļu, esmu iesnaudies; nolaidīgs, nekārtīgs’ 
(sal. Schulze 1966: 376; ME III 973sk.; LEW 852sk. un lit.), ir ap-
šaubāms (Smoczyński 2007: 580sk.).

Dienvidaustrumlietuvā (Marijampolē, Daukšos, Pauļos) sastopa-
mi nosaukumi snaudãlis, snaudãlė: vaikai snaudaliùs pusto – gražu, 
kaip pūkai lekia ‘bērni pienenes pūš – skaisti, kad pūkas lido’ Dauk-
šos (LKŽe). 

Šis ar piedēkli -alis (-ė) (veidojies no īpašības vārda afiksa *-lo-) 
darinātais atvasinājums parasti ir darbības veicēja nosaukums (sal. 
Ambrazas 1993: 120), bet dažreiz apzīmē arī citus augus (snaudãlis – 
ʽdzeltenā salmene (Helichrysum arenarium)’; ʽpļavas silpurene (Pulsa-
tilla prateusis)’, ʽmeža silpurene (Pulsatilla patens)’; snaudãlė – ʽcits 

kurvjziežu dzimtas pļavas augs (Leotundas)’; ‘pļavas spulgnaglene (Co-
ronaria flos-cuculi)’; ‘divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica)’; ‘pļavas 
vilkmēle (Succisa pratensis)’ (LKŽe).

Citos izloksnēs (Alītā, Marijampolē, Švenčoņos, Trāķos, Birštonā, 
Jonišķos) sastopami nosaukumi snaũdė, snùdė, sndė: kap išgysi kiau-
les, tai neskink daug snùdžių, ba ir snausi per visus metus ‘kad izdzīsi 
cūkas, tad nerauj daudz pieneņu, jo tad gulēsi visu gadu’ ūdrijā 
(Gritėnienė 2006: 110); pievose pas mus daug snaũdžių ‘pļavās pie 
mums daudz pieneņu’ Trāķos (LKŽe). 

Šie nosaukumi ar derivatīvo galotni -ė varētu būt radušies no 
konkretizējušamies darbības nosaukumiem, sal. snaudà, snaũdas; 
snudà, snùdas ʽsnaudiens’ (LKŽe); snaũdė, kā arī snaudãlis, snaudãlė, 
kas apzīmē arī citus augus: ʽdzeltenā salmene (Helichrysium arena rium)’, 
‘divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica)’ (LKŽe). 

No baltiem gariem matiņiem veidotā pienenes augļa izskata dēļ 
(sal. Gritėnienė 2006: 110) dažiem šīs zāles nosaukumiem pamatā ir 
sens slāvisms pkas (sal. senbkr. пухъ). Nosaukumi ar šo slāvismu 
fiksēti jau 16. gs. rakstos (sal. Būga II 364sk.; Skardžius IV 240; LEW 
664; Smoczyński 2007: 487): pūkẽnė (Alksnēnos, Zarasos; ar piedēk-
li -enė), pūkùčiai (Šūlēnos; ar piedēkli -utis). Lietuviešu botānikas vārd-
nīcā bez šiem, minēts arī atvasinājums ar derivatīvo galotni -is – pū-
kis (LBŽ 342). 

Tauragnos pierakstītais gegėlas, tāpat kā līdzīgais un tai pašā iz-
loksnē lietotais tīruma kosas (Equisetum arvense) nosaukums geg lis 
(LKŽe; Gritėnienė 2006: 38), šķiet, darināts no gẽgė ʽdzeguze’ ar 
piedēkli, kas veidojies no īpašības vārda afiksa *-lo-. Bet šis savukārt 
ir retrogrādisks atvasinājums (sal. Skardžius I 21sk.) no senāka 
geguž, kam ir atbilsmes citās baltu (la. dzeguze, pr. geguze E 731) 
un varbūt arī slāvu valodās (senkr. жегъзуля, po. gżegżółka u.c., 
skat. Trautmann 1923: 81; LEW 142sk.; ПЯ E–H 189sk.; PKEŽ I 
337; Sabaliauskas 1990: 117), ja tas slāvu valodās nav baltisms (sal. 
Prinz 1966). 

Pēc Vītauta Mažuļa domām (PKEŽ I 337sk.), atvasinājums ar 
sufiksu *-uź- (sal. arī Ambrazas 2000: 98) lie. geguž un tam radnie-
cīgie vārdi darināti no interjekcijas *ge-g.

Mielagēnos pierakstīts nosaukums dvyliknė, kas darināts ar īpašības 
vārda izskaņu -inis (-ė) no skaitļa vārda dvýlika ‘divpadsmit’. Šis sa-
vukārt ir saliktenis. Pirmais komponents, šķiet, radies no senāka *dvei- 
(sal. senbaznsl. dъvě, senkrievu dvē) un vēlāk pārveidojies trýlika ietek-
mē. Bet otrais komponents, kā rāda senajos rakstos lietotā forma ant-
ras liekas ʽdivpadsmitais’, kādreiz bijis īpašības vārds liekas ʽlieks’, kam 
atbilst la. lieks (plašāk skat. Mažiulis 1957: 40skk.).

Šis īpašības vārds ir atvasinājums ar derivatīvo galotni *-o- no ide. 
darbības vārda leik-, sal. lie. lkti (leka), la. likt (leku)’, pr. polīnka 
ʽpaliek’, gotu leiƕan ʽaizdot’, lat. linguo, gr. χείπω ʽatstāju’, senindiešu 
riṇákti ʽpaliek’ utt. (Trautmann 1923: 145sk.; LEW 372sk.; IEW 669 
sk.; ПЯ L 22 skk.; Sabaliauskas 1990: 92; PKEŽ III 318; Smoczyński 
2007: 355sk.).
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Pienenes karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Rudzupuķes nosaukumi
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Rudzupuķes nosaukumi 
Komentāra autori: Asta Leskauskaite, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamatā – atbildes uz ALE Leksikas aptaujas 
83. jautājumu. Papildus izmantotas atbildes uz Antana Saļa 1. Ap-
taujas (Apklausas) 76. jautājumu un vārdnīca Latviešu valodas augu 
nosaukumi (Ēdelmane, Ozola 2003).

Kurvjziežu dzimtas savvaļas auga, ziemāju nezāles (Centaurea cya-
nus) nosaukumi lie. rùgiagėlė un la. rudzupuķe ir salikteņi. To dari-
nāšanas pamatā – kopīgs baltu (sal. lie. rugỹs, la. rudzis, pr. rugis E 
258) un slāvu (sal. senkr. rъžь), kā arī germāņu (sal. senisl. rugr, 
senang. ryge) valodu vārds (skat. Trautmann 1923: 246; Būga III 681; 
ME III 555; Porzig 1954: 143; Sabaliauskas 1958a: 455, 1990: 43; 
IEW 1183; LEW 745sk.; Чемоданов 1962: 82–83; Stang 1972: 46; 
ИЯ 419, 658; PKEŽ IV 32sk.; Smoczyński 2007: 523). Šā vārda 
tālākā cilme visai neskaidra. 

Aplūkojamo lietuviešu un latviešu valodas salikteņnosaukumu otrā 
daļa ir atšķirīga. Lietuviešu valodas (rùgia-gėlė) gadījumā tas ir samē-
rā sens vārds gėl, kas varbūt ir darbības vārda galotnes -ė atvasinājums, 
vēl sal. lie. getas ‘dzeltens’, la. dzets ‘dzeltens’, lie. geltónas ‘dzeltens’, 
la. dzltãns, pr. gelatynan < *geltaynan ‘dzelteni’ E 464, tāpat arī sa-
tem variantus – lie. žélti ‘zelt’, la. zet, lie. žãlias ‘zaļš’, žol ‘zāle’ u.c., 
tālāk sl. *zelenъ ‘žalias’, *žъltъ ‘dzeltens’; sav. gëlo, kim. gell ‘dzeltens’, 
senind. hári- ‘gaišs, dzeltens’ utt. (skat. LEW 144).

Nosaukums rùgiagėlė izplatīts dienvidžemaišu Varņu izlokšņu gru-
pā, kā arī dienvidu un rietumaukštaišu izlokšņu dienvidareālā, piem., 
šic mˈenˈkˈ rugˈa. | vienˈ ku.kã·lai | rùgˈagˈė.łė.s ‘šeit slikti rudzi – vie-
ni kokaļi, rudzupuķes’ DrskŽ 310; rùgeg·l.s tèb gražα. žĩ·ʒı ‘rudzupu-
ķes tik skaisti zied’ PpaŽK; koki čia rugiai – vienos rùgiagėlės ‘kādi te 
rudzi – vienas rudzupuķes’ Druskininkos (LKŽe). 

Pēc A. Saļa 1. Aptaujas savāktie materiāli rāda, ka šis nosaukums 
(sal. arī tā variantus rugiãgėlė, rugiaglė, rugiaglė, rugiaglė, rugigėlė, 
rùgedėlė, rùdegėlė, rùdagėlė, rudagėl, rùdalėlė) senāk lietots visā aukštai-
šu dialektā un dienvidžemaišu izlokšņu grupas areālā, kā arī aiz Lie-
tuvas robežas (ap Punsku). 

Lietuviešu valodas normai atbilst variants rùgiagėlė. Taču izloksnēs 
var novērot uzsvara pārbīdi galotnes virzienā: rugiãgėlė, rugiaglė, 
rugiaglė, rugiagėl. Šeit jāņem vērā, ka salikteņi ar savienotājpatska-
ni ia, ko izrunā ar uzsvaru uz pirmā komponenta, ir it kā izņēmums 
no vispārīgās tendences uzsvērt savienotājpatskani, sal. spygliãtvorė 
‘dzeloņstiepļu žogs’, krumpliãratis ‘zobrats’ u.c. Vispār salikteņu uzsvars 

piedzīvojis dažāda rakstura pārmaiņas (sal. Mikulėnienė 2005: 115 
skk. un lit.). 

Senākajos lietuviešu rakstu avotos nosaukums rùgiagėlė vai tā va-
rianti nav reģistrēts. 

Aplūkojamās puķes nosaukumiem izloksnēs ir varianti ar savie-
notājpatskani i: rùgigėlė, ruggėlė, rugiglė, rugigėl. Jāņem vērā, ka 
lietuviešu valodā savienotājpatskanis i sastopams ne tikai tajos salik-
teņos, kuru pirmais komponents ir i-celma vārds (piem., akmirksnis 
‘acumirklis’ : aks ‘acs’, naktžiedė ‘plaukšķene’ : nakts ‘nakts’), bet 
dažreiz – arī vārdos, kas radušies no ā-, ŏ-, iŏ-, ()ē- celmu lietvār-
diem, piem., vaikgalis ‘puika’ : vakas ‘bērns’, baslgalis ‘mieta gals’ : 
baslỹs ‘miets’, blauzdkaulis ‘liela kauls’ : blauzdà ‘liels’, eglšakė ‘egles 
zars’ : ẽglė ‘egle’ (sal. Urbutis 1965: 445sk.). 

Šāds savienotājpatskaņa i lietojums ir sena parādība, sal. person-
vārdus Gediminas, minigaila, noributas un līdzīgus, kam ir paralēles 
citās radniecīgās valodās (plašāk par to skat. Skardžius I 418sk., IV 
665skk. un lit.). 

Formu rùgiadėlė, rùdiagėlė, rùdagėlė, rudagėl, rùdalėlė rašanās 
cēlonis ir mīksto līdzskaņu  un  mija dienvidaukštaišu un atse-
višķās austrumaukštaišu izloksnēs (par to skat. Leskauskaitė, Miku-
lėnienė 1998: 95skk. un lit.), kā arī saistījums ar īpašības vārdu rùdas 
‘ruds’.

Salikteņa rugiãžolė otrajam komponentam – visās baltu valodās 
lietojamam vārdam žol (sal. la. zâle, pr. soalis ‘zāle’ E 293, acc. sg. 
sālin III 10513) ir kopīga cilme ar iepriekš aplūkoto gėl, bet variants 
rugiakvietkà darināts, izmantojot jau 16. gs. rakstos fiksēto slāvismu 
kvietkà (sal. senbkr. квѣтка, skat. Skardžius IV 175). 

Senākajos rakstu avotos un izlokšņu vārdnīcās neviens no šiem 
salikteņiem nav fiksēts. Nosaukums rugiãžolė pazīstams no KFRP – 
pierakstīts ap Jodupi, kā arī no rakstu valodas, piem., ji pareina taku 
nuo alksnyno, rankose turėdama aibes rugiažolių ‘viņa pārnāk pa taku 
no alksnāja, rokās turēdama daudz rudzupuķu’ r.av. (LKŽe).

Pēc atbildēm uz A. Saļa 1. Aptauju 1 konstatēts varianta rugiakvietkà 
lietojums ap Mažaičiem.

La. rudzupuķe ir plaši izplatīta visā Latvijas teritorijā. Kurzemes 
un Vidzemes lībisko izlokšņu teritorijā lieto variantu rudzpuķe. Re-
tāk sastopama vārdkopa rudzu puķe, kas arī reģistrēta visos Latvijas 
novados. 
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To atspoguļo arī latviešu izlokšņu piemēri: smukas jòu tòas 
rudzupuḱś je, b́e i nazoáĺś àr ŕiz ‘skaistas jau tās rudzupuķes ir, bet 
arī nezāles vienlaikus’ Aknīstē (ALE); naèiŕi rudźi – kìukuĺi da rudzu 
pučiś ‘netīri rudzi – vien kokāļi un rudzupuķes’ Nautrēnos (ALE); 
rudzpuķ’ zil` krãs’ i, tuši zil’ ‘rudzupuķe zilā krāsā ir, tumši zila’ Idū 
(ALE); ziêdt ziêd rudzu vãrpa, bet, kad ziêd rudzupuķe, vãrpa viņu 
nevin͂nêja ‘ziedēt zied rudzu vārpa, bet, kad zied rudzupuķe, vārpa to 
neuzveic’ Nīcā (ALE); rudzpuķs ziêd pa rudzi, smuk, zi ziêdi ‘ru-
dzupuķes zied rudzos, skaisti, zili ziediņi’ Vainižos (ALE); rudzupuķes 
a suôt nizâles, bet ma viņas patîk ‘rudzupuķes arī esot nezāles, bet 
man viņas patīk’ Zālītē (ALE). 

Lībiskajās izloksnēs sastopama arī vīriešu dzimtes forma rudzupu-
ķis, piem., rudzupuķi oûg rudzos un ziẽd a zilim ziêdim ‘rudzupuķes 
aug rudzos un zied ziliem ziediem’ Svētciemā (ALE).

Visu šo latvisko nosaukumu otrais komponents puķe ‘puķe’ ir 
aizguvums no somugru valodām, sal. līb. putk, puk’k’, put’t’ ‘puķe’ 
(ME III 405sk.; Frenkelis 1969: 67; Sabaliauskas 1963: 134 un lit.).

Nosaukums rudzu puķe atrodams 17.–18. gadsimta vārdnīcās: Rud-
su Pukkes Korn blumen. Fürecker 1685 II 220; Rudsu=puķķes 
Korn=blumen Depkin 1704 III 1227; Kornåhre, rudſu pukke. Stender 
1789 I 363; Rudſu pukke. Roggenblume Stender 1789 II 220.

No vārda rudzupuķe radies lietuviešu valodā reti sastopamais lat-
visms rùdzpūkis. Šis nosaukums un tā varianti rùdzpukis, rudzpukė 
pazīstami tikai Lietuvas rietumu daļā (Klaipēdas apkārtnē), sal. daug 
tų rùdzpūkių žyda į rugius, viskas mėlynuo[ja] ‘daudz to rudzupuķu 
zied rudzos, viss zilgmo’ Dovilos (LKŽe).

Tāda pati semantika kā lie. rùgiagėlė / la. rudzupuķe, ir vā. Korn-
blume ‘rudzupuķe’. Šis vārds ir pamatā ap Šiluti pierakstītajam ģer-
mānismam kõrnblumė, ko lieto arī Līdoķu apkārtnē.

Lietuviešu un latviešu izloksnēs rudzupuķi apzīmē un vienotu 
izplatības areālu veido arī vienas un tās pašas cilmes slāvisms vosilka/
vasilka (sal. senbkr. василкъ, gen. sg. василькá, po. wasiłka, wasiłek 
‘rudzupuķe’, skat. Skardžius IV 298; Даль I 167). 

Nosaukums vosilkà (ar variantiem voslka, võsilka, vosikas, vo sl-
kas, võsilkas, vosikė, voslkė) sastopama visos lietuviešu dialektos. 

Atbildes uz A. Saļa Aptaujas 1 jautājumiem rāda arī vairākus 
citus variantus: vasilkà (ap Pikeļiem, Skļausti, Leckavu, Klīkoļiem, 
Židikiem, Tirkšļiem, Viekšņiem, Padvarēļiem, Krjukiem, Žeimeli, 
Namajūniem u.c.), vaslka (ap Dapšiem, Zastaučiem, Tirkšļiem, Krju-
kiem, Žeimeli, Virškupēniem, Pabirži, Daukņūniem, Geidžūniem 
u.c.), vasikė (ap Laižuvu, Tirkšļiem, Viekšņiem, Skodišķiem), vaslkė 
(ap Zastaučiem, Urviķiem), vósylka (ap Klīkoļiem, Urviķiem), vasikas 
(ap Pikeļiem, Leckavu, Kerviem, Skļausti, Židikiem, Skodu, Šarki, 
īlaķiem, Vabaļiem, Padvarēļiem, Palukni, Mosēdi, Vabaļiem, Poķi, 
Žemaiču Kalvariju, Sedu, Dameļiem u.c.), vaslkas (ap Virškupēniem, 
Kuršēniem, Šakiņiem, Mižuikiem, Varņiem, Gomaļiem, Karčemu, 
Vaiguvu, Anīkščiem, Kurkļiem, Pagiriem u.c.), vãsilkas (ap Kupre-
lišķiem, Šiekštininkiem), vislka (ap Urviķiem, Naujamiesti), visilkà 
(ap Dikoņiem), visikas (ap Jonišķēli, Naujamiesti), vuslka (ap Kra-
kēm), vusilkà (ap Survilišķiem, Truskavu, Ilgižiem, Andronišķiem), 
vusikas (ap Pašušvi), vasélka (ap Švēkšnu, Judrēniem), vasélkas (ap 
Žlibiniem), vasielka (ap Vidukli), vozilkà (ap Lekēčiem), vozlka (ap 
Paupi, Mauručiem), osilkà (ap Gražuļiem, Trečūniem, Skrjaudžiem, 
Pašlavanti, Prieniem, Marijampoli, Igļauku, ļudvinavu u.c.), usilkà 
(ap Pakruoji), uslka (ap Kapčūniem), usikas (ap Rudišķiem, Lūpai-
čiem, Norušaičiem, Pakruoji, Kapčūniem, Šeduvu, Raginēniem u.c.), 
asikas (ap Jonišķēli).

Šo nosaukumu dažādību un izplatību ilustrē lietuviešu izlokšņu 
piemēri: dažnã i‿vo·silkàs rñgdavo·m ‘bieži arī rudzupuķes mēdzām 
vākt’ ZnŽ III 701; ruuõs va.siku. net‿m·linα ‘rudzos rudzupuķu – 
viss zils’ KlŽ 413; voslkos rugiuosà áuga, ãnos mėlyna žýdz’ ‘rudzupu-
ķes aug rudzos, tās zied ziliem ziediem’ LzŽ 291; sako, pirmos vasikos 
žydžia, tai reikia linai sėt ‘mēdz teikt, kad pirmās rudzupuķes zied, tad 
jāsēj lini’ Biržos (LKŽe); jauroj auga vosikos ‘mitrā zemē aug ru-
dzupuķes’ Dusetās (LKŽe); vasikos – nė kokia kvietka: žolė, i gana 
‘rudzupuķes nav puķes, zāle vien ir’ Viduklē (LKŽe); vasikės auga 
rugiūse ‘rudzupuķes aug rudzos’ Viekšņos (LKŽe); iš vosikių vainikė-
lis gražiai mėlynuojas ‘rudzupuķu vainadziņš skaisti zilgmo’ Valkinin-
kos (LKŽe); vosilkaĩ mėlynais teip jau daugiausia žiedeliais, ale bet bū-
davo ir rausvų ‘rudzupuķes visvairāk ir zilā krāsā, bet mēdz būt arī 
sārtas’ Suvainišķē (LKŽe).

Nosaukums vosilkà fiksēts jau 17. gs. abās Konstantīna Sirvīda 
vārdnīcās: modrak / caliba, calen-ǁdula, woʃiłka SPr 83; Modrak / 
modrʒeniec. Cyanus. Woʃiłka SD3178; pirmajās Mazās Lietuvas vācu-
lietuviešu valodas rokraksta vārdnīcās; piem., Kornbluhm Woʃilka Lex 
55a; Korn=Bluhme. Woʃilka, ôs, F. C I 1099.

Izloksnēs sastop arī variantu vasilkà (resp. vaslka, vãsilka) ar 
patskani a saknē. Skaņu o un a mija lietuviešu slāvismos ir diezgan 
bieža parādība (sal. Zinkevičius 1997).

Dažviet a, o vietā runā patskani i (visilkà, vislka) vai u (vusilkà, vu-
sl ka), i mijas ar e (vasélka) vai ie (vasielka), par balsīgu kļūst līdzskanis 
s→z (vozilkà, vozlka). Pavinkšņos pierakstīts pārveidojums valilka.

Daļā lietuviešu izlokšņu vārda sākumā līdzskanis v zūd, piemēram, 
vóras→óras, vokietis / vokietỹs→ókietis / okietỹs u. tml. (skat. Zin-
kevičius 1966: 177. sk.; LKA II 112sk., 94. k.). Tāpat notiek arī 
aplūkojamajā slāvismā: osilkà, usilkà, uslka.

Atsevišķi minami morfoloģiskie varianti: vosikas, voslkas, vósilkas, 
vòsilkas; vosikė, voslkė; vasikas, vaslkas, vãsilkas; vasikė, vaslkė, 
vasilkià; vozikas; vasélkas; asikas; usikas.

Tāda celmu variēšanās raksturīga arī lietuviskas cilmes lietvārdiem. 
Arhaiskas ir ŏ un ā celmu paralēlformas, piem., nãgasǁnagà (skat. 
Stundžia 1978).

Lietuviešu izloksnēs redzamas arī aplūkotā slāvisma lietuviskošanas 
tendences – tiek lietoti deminutīvi ar piedēkli -(i)ukas (kas izveidojies 
no ide.*-ko-, skat. Ambrazas 2000: 90sk. un lit.): vosilùkas, vosiliù kas; 
vasiliùkas.

Nosaukums vasilka sastopams galvenokārt Latgales austrumu un 
dienvidu daļā (dažās Latgales izloksnēs reģistrēti arī citi šī nosau-
kuma varianti – vuosilka Kalupē, vosilka Izvaltā), piem., vaśìl kys – 
taîdys ziłys puḱeîiś pa rudzỳm ît ‘rudzupuķes – tādas zilas puķītes, 
rudzos zied’ Asūnē (ALE); agruôk brnus pužàja ài rusàlkòm, lai, 
laśiêdami vaśìļkys, naḿèidéitu rudzu ‘senāk bērnus baidīja ar nārām, 
lai, lasīdami rudzupuķes, nemīdītu rudzus’ Kaunatā (ALE); vaśìļku 
vàiņuks ‘rudzupuķu vainags’ Pildā (ALE); vaślkys vys·vairuôk rudzûs 
aûk ‘rudzupuķes visvairāk ‘visbiežāk’ rudzos aug’ Izvaltā (ALE); rudzu 
èirumâ aûk vùośìlkys, ḱìukûĺi, jì nagòņi izbàic lab́eîbu ‘rudzu tīrumā 
aug rudzupuķes, kokāļi, tie neganti ‘ļoti’ iznīcina labību’ Kalupē 
(KIV II 546).

Latgales vidus izloksnēs kompaktu areālu veido nosaukums nak-
tinīca (nakińeîca). Atbildēs uz ALE leksikas jautājumiem tas dots no 
Ozolaines un Varakļāniem, papildmateriālos atrodams arī no Aizkal-
nes, Galēniem un Višķiem. Ziemeļlatgalē (Šķilbēnos) reģistrēts vari-
ants naktenīca (nakeńîca), bet Dienvidlatgalē (Višķos) – naktenīdza 
(nakińeidza), piem., nakińeîcys aûg rudzûs ‘rudzupuķes aug rudzos’ 
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Galēnos (ALE); nakińeîcài gàrs kuôc ‘rudzupuķei garš kāts’ Ozolainē 
(ALE); nakińeîca (lieto vec. p.) – kas jàu î pàr puči, a ṕìļsàtuôs is 
ìerga ṕìerk ‘rudzupuķe – kas nu tā par puķi, bet pilsētās tirgū pērk’ 
Varakļānos (ALE); nakińeîdzu vàinućeņu govâ ‘rudzupuķu vainadziņu 
galvā’ Višķos (ALE).

Savukārt Latviešu valodas augu nosaukumu vārdnīcā naktinīca dota 
vēl no Aizkalnes, Barkavas, Dignājas, Galēniem, Maltas, Preiļiem, 
Rudzētiem, Silajāņiem, Varakļāniem, Vārkavas, naktinīce – no Ozo-
laines, naktenīca – no Aglonas, Makašēniem, Višķiem, naktine – no 
Gaigalavas, bet naktenīte – no Sakstagala un Stirnienes (Ēdelmane, 
Ozola 2003: 327).

La. naktinīca ar variantu naktenīca ir hibrīds. Tas veidots no ļoti 
sena, neapšaubāmi no ide. pirmvalodas nākuša lietvārda nakts, sal. 
lie. naktis, pr. acc. sg. naktin ‘nakti’, baznsl. noštь, go. nahts, alb. natë, 
lat. nox (gen. sg. noctis), senind. nák (acc. sg. náktam), gr. νύξ, νυκτός 
‘nakts’, senīr. in-nocht ‘šonakt’, toh. A n[a]ktim ‘nakts-’, toh. B nek-
ciye ‘vakarā’, he. nekut- ‘vakars’ utt. (Trautmann 1923: 193; ME II 
690skk.; IEW 762sk.; LEW 482sk.; ИЯ 791sk., 1 par.; Sabaliauskas 
1990: 50; PKEŽ III 168sk.; Smoczyński 2007: 415). 

Tas var būt deverbāls atvasinājums, sal. he. neku- ‘tumst, krēslot’, 
daļēji varbūt arī lie. nakvóti (Иванов 1965: 67sk. un lit.).

Savukārt piedēklis -inīca ir slāvisks. Tiesa, tas radies no *-inī ko-/ 
-ineiko- (sal. Варбот 1969: 119sk.; Vaillant 1974: 349skk.), saplūstot 
diviem piedēkļiem: īpašības vārda piedēklim *-ino- un sākotnējam 
deminutīva piedēklim *-iko-/-īko-/-eiko- (sal. baznsl. grěšьnikъ ‘grē-
cinieks’ : grěšьnъ ‘grēcīgs’, skat. Vaillant 1974: 306skk.) un atspoguļo 
ļoti senus baltu un slāvu pirmvalodu kontaktus. Atzīmējams arī tas, 
ka lietuvieši un prūši lieto vienu piedēkļa *-inīko-/-ineiko- apofonis-
ku variantu, bet latvieši – citu, sal. lie. laukinỹkas ‘zemnieks’, pr. 
laukinikis ‘zemes īpašnieks, zemturis’ E 407 un la. laũcinieks (plašāk 
skat. Ambrazas 2000: 118skk., 2006: 68).

Atbilstošais lietuviešu valodas vārds naktinýčia apzīmē citus augus: 
‘divgadīgo naktssveci (oenothera biennis)’, ‘dārza matiolu (matthiola 
bicornis)’, ‘brūngalvīti (Prunella)’ (Gritėnienė 2006: 108, 118, 180).

Kurzemes ziemeļu un vidusdaļas izloksnēs reģistrēti vārdi zīdene 
(īvandē, Rendā, Ventā) un žīdene (Alsungā, Popē), piem., tûr puk̄ 
zĩdes tuõs rudzuôs ‘tur daudz rudzupuķu tajos rudzos’ Rendā (ALE); 
žĩdene i zi ziêd ‘rudzupuķei ir zili ziedi’ Alsungā (ALE); uz Jãņem 
salasi žĩde̩ns un nuopn jãņkruõn ‘Jāņos salasīja rudzupuķes un nopi-
na Jāņu vainagu’ Popē (ALE).

Ineses Ēdelmanes un ārijas Ozolas augu nosaukumu vārdnīcā 
atrodamie rudzupuķes nosaukumi zīdene un žīdene areālu papildina – 
vārds zīdene dots vēl arī no Padures, Piltenes, Rendas, Ugāles, Uža-
vas, Zūrām, žīdene – no Ances, Basiem, Ēdoles, Jūrkalnes, Snēpeles, 
bet salikteņnosaukums rudzzīdene – no Ventas (Ēdelmane, Ozola 
2003: 329). 

Jānis Endzelīns vārdu zīdene hipotētiski saista ar vārdu zīds ‘Seide’ 
(tas ir aizguvums, sal. ig. sīt, vlv. sīde, skat. ME IV 731sk.), balstoties 
uz šā zieda līdzību ar zīdu. Variants žīdene acīmredzot uzskatāms par 
vārda zīdene fonētisko variantu.

La. nosaukumam zīdene, žīdene semantiski atbilst ap Pakroju pie-
rakstītais nosaukums šikas, sal. tā variantus šilkẽlis (ap Mikņūniem, 
Pašvitini), sikas (ap Gudaļiem, Žemaiču Kalvariju; sal. LKŽe – ap 
Kvēdarnu), sikė (ap Geņoni, Pūčkornēm).

Vārds šikas – tas ir sens, pirms 12. gs. sākuma aizgūts slāvisms, 
sal. senkr. шьлкъ (Būga I 340skk.). Šis vārds vai tā atvasinājumi, kuri 

atklāj ziedu īpatnības, lietuviešu izloksnēs apzīmē arī dažas citas puķes 
(sal. Gritėnienė 2006: 80, 86, 151sk.).

Dažās latviešu izloksnēs reģistrēti nosaukumi, kuru motivācijas 
pamatā ir zieda zilā krāsa – zilā puķe (Nīcā), zilene (Šķilbēnos, Tilžā), 
piem., ruʒîc aûga maîzîteî, zilâ puķe – vaîņaga ‘rudzītis auga maizītei, 
rudzupuķe – vainagam’ Nīcā (ALE); zyłejîm źîîm – źiĺeńiś ‘zilajiem 
ziediem – rudzupuķes’ Šķilbēnos (ALE). 

I. Ēdelmane un ā. Ozola nosaukumu zilā puķe dod vēl arī no 
Aknīstes un Anneniekiem, zilene – no Baltinavas, zilinīca – no Istras, 
bet deminutīva formu nom. pl. zilenītes – no Ružinas un Viļāniem 
(Ēdelmane, Ozola 2003: 328sk.).

Šo nosaukumu pamatā ir īpašības vārds zils, atbilstošais lie. žlas, 
radniecīgs lie. žélti, žãlias ’zelt, zaļš’ (ME IV 720; LEW 1296; Smo-
czyński 2007: 784skk.) un gėl ‘puķe’ (sal. 56 lpp.). 

Ar piedēkli -enis, -ene (cēlies no *-no-) latviešu valodā bieži da-
rināti līdzīgi īpašības nesēja nosaukumi (sal. Endzelīns 1951: 298skk.). 
Lietuviešu valodā šāda tipa atvasinājumi sastopami daudz retāk, sal. 
la. meene un lie. mėlẽnė ‘mellene’ (Ambrazas 2000: 166, 2006: 72).

Šeit vēl var minēt, ka Jurģis Ambraziejs Pabrēža (1771–1849) un 
vēlāku laiku botāniķi kurvjziežu dzimtas puķes (Senecio) apzīmēšanai 
izmantoja no īpašības vārda žlas ‘sirms’ darināto galotnes -ė atvasināju-
mu žlė ‘sirmums; sirmi mati, sirma galva’ (LKŽe). Tiesa, izloksnēs tiek 
lietoti citi šīs puķes nosaukumi (Gritėnienė 2006: 107sk.).

Pēc A. Saļa 1. Aptaujas pierakstīti arī vairāki citi reti sastopami 
rudzupuķes nosaukumi.

Ap Perloju ar nozīmi ‘rudzupuķe’ lieto vārdu mėlýnė. Šim galotnes 
-ė atvasinājumam izloksnēs ir vēl citas nozīmes: ‘viršu dzimtas augs, 
mellene (Vaccinium myrtillus)’; ‘zilene (Vaccinium uliginosum)’; ‘zilas 
šķirnes kartupelis’ (sal. LKŽe). 

Šā atvasinajuma pamatā ir īpašības vārds mlynas, kas darināts ar 
piedēkli -ynas (šis piedēklis baltu valodās ir tikai dažiem īpašības vār-
dam; ar *-ī-no-, kas attīstījies no *-no-, parasti darina dažādus lietvār-
dus) no mlas ‘zils’, kas radniecīgs la. mens, pr. melne ‘zilums (no 
sasišanas)’ E 161, bet tālāk, domājams, ar gr. μέλᾱς ‘melns’, go. meljan 
‘rakstīt’, senind. málam ‘dubļi, netīrumi’ u.c. (skat. IEW 720sk.) 

Tie, pēc Vītauta Mažuļa domām (PKEŽ III 123skk.), savukārt ra-
dušies no darbības vārda *mel(H)-/*mol(H)-/*m(H) ‘nosmērēties, kļūt 
tumšākam’, sal. vēl lie. memas ‘bāls, nobālējis’ (Ambrazas 2007: 17).

Ap Virškupēniem, Papili lieto salikteni mėlinžiedis. Tā otrais kom-
ponents žedas, kas atbilst la. ziêds, ir galotnes -as atvasinājums no 
baltu darbības vārda (sal. lie. žydti ‘ziedēt’, la. ziêdêt), kuram, iespē-
jams, ir radniecīgi vārdi arī kādā ģermāņu valodā, sal. go. keinan ‘dīgt’ 
(IEW 355sk.; LEW 1305; Stang 1972: 65sk.; Sabaliauskas 1990: 192; 
Smoczyński 2007: 781).

Ar nozīmi ‘rudzupuķe’ ap Gražišķiem fiksēts vārds šarkakõjis. Taču 
daudz plašākā areālā šo salikteni (biežāk akcentējams kā šarkãkojis, 
šárkakojis) lieto ar nozīmi ‘tīruma zilausis’ (Consolida regalis), kura 
lapas, sašķeltas divās vai trijās šaurās līnijveida šķēpelēs, atgādina put-
na kāju (Gritėnienė 2006: 147sk.), ‘vālīšu staipeknis’ (Lycopodium 
cla vatum), ‘kosmeja (Cosmos)’ (LKŽe).

Salikteņa pirmā komponenta šárka pamatā varbūt ir skaņu atda-
rinājums (piem., kar, kar) tāpat kā dažiem citiem putnu nosaukumiem 
(sal. Urbutis 1981: 45skk.; PKEŽ IV 64). Šim vārdam atbilst pr. sar-
ke E 725, sl. *sorka ‘žagata’, tiem ir zināmas paralēles arī citās rad-
niecīgās valodās, sal. senind. śāri- ‘kāds putns’, śārikā ‘Indijas žagata’, 
alb. sorrë ‘vārna’, (Trautmann 1923: 299; LEW 964; IEW 569; Saba-
liauskas 1990: 34; PKEŽ IV 63skk.; Smoczyński 2007: 624). Otrais 



K O M E N T Ā R I  U N  K A R T E S 59

komponents kója ir austrumbaltu jauninājums (sal. la. kãja), pagaidām 
tam nav pārliecinošas etimoloģijas (skat. ME II 186skk.; LEW 280; 
Sabaliauskas 1990: 144; Smoczyński 2007: 303sk.).

Ap Sudargu ar nozīmi ‘rudzupuķe’ lieto vārdu medas. Vārds mél-
das / medas parasti apzīmē ‘grīšļu dzimtas augu (Scirpus)’, dažreiz 
‘niedres’, ‘meldrus (Juncus)’ (LKŽe).

Tas ir kopīgs lietuviešu un latviešu valodā (sal. mȩldi ‘meldri’). 
Visticamāk, šis vārds ir atvasinājums (varbūt substantivējies īpašības 
vārds) no darbības vārda *meld(h)- ‘darīt maigu, mīkstu’, sal. pr. mal-
dai ‘jauni’ III 972, sl. *moldъ ‘jauns’, lat. mollis ‘mīksts, lokans’, īr. 
meldach ‘mīksts’, gr. μέλδομαι ‘mīkstinu’, senind. mdú- ‘mīksts, vājš, 
patīkams’ un citi (Būga II 166, 211; ME II 594 utt.; LEW 431; Sa-
baliauskas 1990: 157; PKEŽ III 100skk.; Smoczyński 2007: 386). 

Tas savukārt varbūt varētu būt radies no senākā *(s)mel- ‘trīt, malt’, 
no kā radies lie. málti ‘malt’, smùlkus ‘smalks’ utt. (skat. IEW 716skk.; 
PKEŽ III 101, 105).

Ap Stupuriem, Lūpaičiem, Žemīti lietotie rudzupuķes nosaukumi 
kukãlis, kaukulis varbūt saistāmi ar lie. kùkti (jāatzīmē, ka šis vārds 

biežāk lietojams saistībā ar gatavās labības noliekšanos, sakrišanu veld-
rē, piem., tokia giedra, kad kasdien matyti, kaip javai kuñka ‘tāds skaidrs 
[laiks], ka ar katru dienu redzams, kā labība [vārpas] liecas’ Bartninkos, 
skat. LKŽe), la. kukt ‘liekties, svērties’ (cēlies no determinatīviem -k- 
izvērsta ide. *keu- ‘liekt’, kas paplašināts ar determinatīvu -k-, sal. IEW 
588skk.), sal. lie. kùkis ‘āķis’ (par to plašāk skat. Mikulskas 2002), 
kaũkas ‘koka āķis vai loks – kāds zvejnieku darbarīks’, kaũkaras ‘pau-
gurs, kalniņš’, kúoka, la. kùoks, pr. queke ‘zediņš (žogā)’ E 635; serb.- 
horv. kȕka ‘āķis’, kvȁka ‘durvju rokturis, āķis’; go. hauhs ‘stāvs, bēniņi’, 
senskand. haugr ‘pakalns’ u.c. (Būga I 368; Trautmann 1923: 121; ME 
II 302; ПЯ K–L 380skk.; PKEŽ II 327skk.). 

Tātad no darināšanas viedokļa analizētie rudzupuķes nosaukumi 
varētu būt uzskatāmi par darītāju nosaukumiem ar piedēkli -alis (attīs-
tījies no *-lo-) un -ulis, kuri uz darītāju nosaukumu kategoriju pārnā-
kuši no darbības nosaukumiem (sal. Ambrazas 1993: 120, 158sk.).

Taču šis nosaukums var apzīmēt arī citu augu – lie. kūkãlis ‘lauka 
kokālis (Agrostemma githago)’, sal. la. kuokalis, kaukuolis, kūkalis, 
kūkolis.
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Rudzupuķes karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Pelašķa nosaukumi
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Pelašķa nosaukumi
Komentāra autori: ilga Jansone, Asta Leskauskaite, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamats – LKA I 95. karte un tās komentārs 
un LVDA Leksikas daļas 16. karte un komentārs. Papildus izmantots 
Ineses Ēdelmanes un ārijas Ozolas augu nosaukumu apkopojums 
(Ēdelmane, Ozola 2003: 262–266), atbildes uz Antana Saļa 1. Ap-
taujas (Apklausas) 68. jautājumu.

Kartē rādīta kurvjziežu dzimtas ārstniecības auga (Achillea mille-
folium L.) ar smalkām, plūksnotām lapiņām nosaukuma izplatība. 

Pelašķu preparātus tautas medicīnā lieto asiņošanas apturēšanai. 
Tas atspoguļojas lielākajā daļā lietuviešu un dažos latviešu pelašķa 
nosaukumos (sal. Gritėnienė 2006: 181skk., 187). Vispirms aplūkoja-
mi darinājumi, kam pamatā asins apzīmējumi.

Latviešu valoda (vienīgā no baltu valodām) saglabājusi ļoti senu, 
neapšaubāmi indoeiropisku, asins nosaukumu asins, sal. he. ešḫar 
(gen. sg. ešḫanaš), toh. A ysār, toh. B yasar, senind. ásk (gen. sg. 
asnáḥ), arm. ariwn, gr. poet. ἔαρ, senlat. as(s)er, assyr ‘asinis’ (ME I 
143sk.; LEW 290; IEW 343; ИЯ 816; Sabaliauskas 1990: 12; Smo-
czyński 2001: 123; Ademollo Gagliano 2007 un lit.).

No vārda asins radušies vairāki latvisko pelašķa nosaukumu tipi. 
Latgalē (Balvos, Kapiņos, Medzē, Skaistā) un Vidzemes ziemeļaus-
trumu daļā (Kalncempjos, Galgauskā, Litenē) sastopams saliktenis 
asinszāle un vārdu savienojums asins zāle, piem., pàr asìnszuôli mes 
sàucàm ṕelašḱi ‘par asinszāli mēs saucam pelašķi’ Balvos (LVDA); àr 
asìns zuôles lopâm vàr àisturêt asinis, sarèivèi, uzlèik, kad esi ìgrî pìrstâ 
‘ar pelašķa lapām var apturēt asinis, sarīvē, uzliek, kad ir iegriezis 
pirkstā’ Kalncempjos (LVDA). 

Latgalē un Ziemeļaustrumvidzemē pierakstīti arī varianti ašņa zāle 
un ašņu zāle, piem., ašņa zuôļa taîdûs čupûs aûk, pàr ašņa zuôĺi sàuc, 
bòlìm źîdì́m źît ‘pelašķi tādos čemuros aug, par ašņa zāli sauc, baltiem 
ziediem zied’ Kārsavā (LVDA); ìndykus baro ài ašņa zuôĺiś ‘tītarus 
baro ar pelašķiem’ Mērdzenē (LVDA). 

To otrais komponents zāle atbilst lie. žol (par tā cilmi skat. 56. 
lpp.).

Augšzemē un Latgales dienvidu daļā izplatīti nosaukumi asins 
dziras, ašņa dziras, ašņa dzīras (ašņadzīras) ar lielu skaitu variantu. 

Samērā kompaktā areālā Augšzemē (ābeļos, Biržos, Elkšņos, 
Krustpilī, Lašos, Neretā, Prodē, Saukā, Sērenē, Zalvē), Vidzemes 
dienvidos (Koknesē, Pļaviņās), Latgalē (Medņos) pierakstīti varianti 
asìndziras, asìnsdziras, asìns dzires, asìns dziriņas ar substantīvu asins 

pirmajā salikteņa vai vārdsavienojuma daļā un substantīvu dzira (ar 
variantiem) otrajā daļā, piem., ˙aìn˙ʒi:ru ziédi – tìe t:jä, loiņs, käd i 
puš̄i ‘pelašķu ziedi – tie tējai, lapiņas – kad ir pušumi’ Aizkrauklē 
(LVDA); tùos pe:s pòr ä:sńć ʒi:riņàm suc ‘tos pelašķus par asins 
dziriņām sauc’ Koknesē (LVDA). 

Kompaktā areālā Augšzemē un Latgales dienvidu un dienvidrie-
tumu izloksnēs fiksēti nosaukumi ašņa dziras, ašņadziras, ašņa dzires, 
ašņadzires, piem., plòuce ašņazóałys; vyslobóakóas – ašņadzires; kóad ràis 
skrìnút iz a:kmiņa acsitu pḕrstagolu – óada vaļá, a:šņi skrn; pìplòuču 
ašņa dzires – tòas skujiņas sabéržu, lài tèik sula, izłyku vḕrsà un apsju 
‘plūca pelašķus; vislabākie pelašķi; kādreiz skrienot uz akmens atsitu 
pirkstgalu – āda pušu, asinis tek; saplūcu pelašķus – tās skujiņas ‘la-
piņas’ saberžu, lai tek sula, uzliku virsū [brūcei] un apsēju’ Dignājā 
(Apv). Atsevišķās izloksnēs tai pašā areālā pierakstīti arī varianti ašņu 
dziras, ašņudzire, ašņa dziri, ašņa dzirenes. Bez tam Biržos fiksēts arī 
variants ašņu dzīre, Dagdā – ašņa dzìrkas, bet Aizkrauklē – ašņu 
dzìrnas. Minētos nosaukumus var uzlūkot par okazionāliem lietoju-
miem blakus citiem, izplatītākiem variantiem.

Pierakstīti arī trīs varianti ar otrās daļas saknes komponentu dzer-, 
dzēr: ašņadzeres Lašos, ašņadzēre un ašņa dzére Aknīstē.

Nosaukuma otrais komponents dzira ‘dzēriens’ darināts no darbī-
bas vārda dzet ‘dzert’ (ME I 557), kura ietekmē radušies minētā 
pelašķa nosaukuma varianti ašņadzeres, ašņadzēre, ašņa dzere.

Pamata darbības vārds dzet, atbilstošais lie. gérti, ir sens indoei-
ropiešu valodu vārds. Senāk tas nozīmēja ‘rīt’ (vēlāk ‘kāri ēst, dzert’), 
sal. senbaznsl. požirǫ ‘apriju’, senind. giráti ‘rij’, Av. ǰaraiti ‘aprīja’, lat. 
vorō ‘riju’; gr. βορά, senīr. túarae, arm. ker ‘pārtika’ utt. (Trautmann 
1923: 89sk.; ME I 547; LEW 148sk.; IEW 474skk.; ИЯ 702; Saba-
liauskas 1990: 85; PKEŽ I 426; Smoczyński 2007: 172sk.).

Medzē pierakstīts saliktenis asispuķe, kura otrais komponents ir 
aizguvums puķe (par tā cilmi skat. 57. lpp.)

Beļavā fiksēts vārdu savienojums ašņa ziêdi, kura otrais kompo-
nents ir zieds (par tā cilmi skat. 58. lpp.)

Ar asins vārdu saistīts arī atvasinājums asnenes Šķilbēnos, kas ar 
piedēkli -en- darināts no substantīva asinis.

Lie. vārdam kraũjas, pr. crauyo ‘asinis’ E 160 ir dažas paralēles ar 
to pašu nozīmi citās radniecīgās valodās (sal. sl.*kry, vdīr. crú ‘asinis’, 
lat. cruor ‘no brūces tekošas biezas asinis’, skat. Trautmann 1923: 
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142sk.; LEW 290; IEW 621sk.; ПЯ K–L 159skk. un lit.). Visdrīzāk 
kraũjas prototipam sākumā bijusi nozīme ‘jēla (asiņaina) gaļa’, sal. 
senind. kraví- ‘jēla gaļa’, gr. κρέας ‘gaļa’ (ИЯ 698sk.; Sabaliauskas 
1990: 12; Mayrhofer I 411). Šeit jāmin arī la. kreve ‘sakaltušas asinis, 
krevele’, kas atspoguļo senāku stāvokli nekā lie. kraũjas, pr. crauyo. 
Šie varbūt ir seni determinatīvi, līdzīgi senind. kravyám ‘jēla gaļa, 
asinis’ : kraví- (Mayrhofer I 411; Skardžius I 60).

Vārds kraũjas kļuva par pamatu dažādiem pelašķa nosaukumiem 
lietuviešu valodā. To starpā dominē saliktenis kraujãžolė (par tā otrā 
komponenta žol cilmi skat. 56. lpp.), kas ir arī literārās valodas vārds. 
Dažās izloksnēs tas sastopams ar atšķirīgu akcentu – kraũjažolė (ap 
Vīgrēļiem, Išlaužu, Leipaliņģi, Markutišķiem un dažās rietumaukštai-
šu izloksnēs), kraujažõlė (ap Gaižūniem), kraujažol (ap Pandēli, Ka-
majēļiem), pieder pie io celmiem kraũjažolis (ap Medeiķiem). Šie 
nosaukumi lietoti dažādās aukštaišu un žemaišu izloksnēs, taču rak-
sturīgāki rietumaukštaišiem, dienvidrietumaukštaišiem, austrum aukš-
taišu Panevēžas, Anīkšču un Kupišķu apkaimes izloksnēm, piem., 
kråu j.ža.la.s i‿na.‿ȓ.ma.s geȓù ‘pelašķi arī pret palielinātu vairog-
dziedzeri dzeru’ KlŽ 120; pridėk kraujažolių, ir nustos kraujas bėgęs 
‘uzliec pelašķi, un pārstās asinis tecēt’ Svēdasos (LKŽe); pàãu  
kraujàžûolẹs nù‿šẹrdis ‘pēc tam ir pelašķi sirdij’ MoŽK.

Variantu kravãžolė (ap Jonišķiem), krãvažolė (ap Eržvilku), krẽvažolė 
(ap īlaķiem, skat. A. Saļa 1. Aptaujas kartotēku) rašanos ietekmējis 
slāviskais asins nosaukums, sal. kr. кровь, baltkr. кро, senbkr. кров, 
po. krew (ЭССЯ XIII 67skk.). Tie varētu būt arī saistāmi ar la. kre-
vele, la. dial. kreve, krevelis ‘krevele’ (ME II 274sk.).

Nosaukuma kraujãžolinis otrais komponents ir īpašības vārds žo-
l nis (-ė) / žõlinis (-ė) ‘no zāles pagatavots; nepārkoksnējies, tāds kā 
zāle; tāds, kas ēd zāli; zālēm veltīts; pilns ar zāli’ (LKŽe). Šis nosau-
kums pierakstīts ap Jonišķiem (Molētu raj.; sal. A. Saļa 1. Aptaujas 
kartotēku). 

Ap Priekuli, Endrejavu, Dargaičiem, Žemaišu Naumiesti, Vainutu, 
Tauragi, Skirsnemuni, Žagari, Girkalni, Dilbiņiem, Skaistģiri, Mištau-
tiem, Norušaičiem lieto variantus kraũkžolė, kriaũkžolė, kr(i)aũžolė. 

Nosaukums kruviñžolė pierakstīts ap Šuķoni, Berklaiņien, Derve-
ļiem, Meilūniem, Vareikoņiem, Munišķiem, Kalvjiem, Punsku, piem., 
kruvnžolės – tokie tankūs lapeliai ‘pelašķi – tādas lapiņas cieši viena pie 
otras’ Rozalimā (LKŽe). Tas veidots no krùvinas, kas atbilst sl. *krъvьnъ 
‘asiņains’ (Trautmann 1923: 143; ЭССЯ XIII 66sk.; PKEŽ II 262skk.; 
Smoczyński 2007: 320). Tāda tipa nominālo piedēkļu *-ino-/-ino- 
(cēlušies no *-no-) īpašības vārdi raksturīgi baltu, slāvu, itāļu, grieķu 
valodām (sal. Ambrazas 2008b: 115sk. un lit.).

LKA (I 168) un A. Saļa 1. Aptaujas kartotēkā pelašķis apzīmēts 
arī ar vārdu savienojumiem kraũjo žol (ap Mosēdi, Ratnīču), kruvi-
nóji žolẽlė (ap Naujoji ūtu), kraujinė žolė (ap Žemīti), sal. līdzīga tipa 
atbilsmes arī latviešu izloksnēs (skat. 64. lpp.).

Dažos salikteņos kā otrais komponents ir citi vārdi, sal.:
kraujãgėlė (pierakstīts ap Kulvu, Bijutišķiem, Šunkari) – lietuvie-

šu valodā radies lietvārds gėl (par tā cilmi skat. 56. lpp.);
kraujanõsis (dažās austrumaukštaišu Anīkšču, Kupišķu un Utenas 

apkaimes izloksnēs), piem., kraujanosiais užkišk nosį, ir nustos kraujas 
‘ar pelašķiem aizbāz degunu, un pārstās asinis [tecēt]’ Dokišķos (LKŽe); 
duokš kraujanosio – baisiai bėga kraujas ‘dod šurp pelašķus – šausmī-
gi tek asinis’ Utenā (LKŽe); paimk kraujanõsių ir uždėk ant žaizdos 
‘paņem pelašķus un uzliec uz brūces’ Šimonē (LKŽe); kraujanõsė (ap 
Subačiem, Andrjonišķiem, Rubiķiem, Kabeļiem) – ļoti sens lietvārds 

nósis, sal. la. nãss, pr. nozy E 85, senbaznsl. (kr.) носъ, sav. nasa, lat. 
nāris ‘deguns’, senind. (divskaitlis) nsā, Av. nāh- utt. (Trautmann 
1923: 193sk.; LEW 508; IEW 755; ИЯ 814; ME II 701; Sabaliauskas 
1990: 13 un lit.; Smoczyński 2007: 428);

kraujãtekis (ap Medeiķiem) – ide. cilmes darbības vārds lie. tekti, 
sal. la. tecêt, senbznsl. tešti ‘tecēt, kustēties, skriet’, senīr. teichid ‘aizbēg, 
aizskrien’, senind. tákti ‘steidzas, traucas (par upi, zirgu un meža zvē-
riem)’, av. tačaiti ‘skrien, traucas’, alb. ndjek ‘dzenas pakaļ’, toh. B cake 
‘upe’ u. tml. (Trautmann 1923: 316sk.; LEW 1074sk.; IEW 1059sk.; 
ИЯ 670; Sabaliauskas 1990: 106; Jakulis 2004; Smoczyński 2007: 
666sk.; Matasović 2009: 377).

Vārds kraũjas ir pamatā arī šādiem nosaukumiem:
kraujẽlė, kraujùtis dienvidaukštaišu izloksnēs, piem., norėdami krau-

ją sulaikyti, ant žaizdos deda kraujučių ‘gribēdami asinis apturēt, uz 
brūces liek pelašķus’ Aukštadvarē (LKŽe); uždėk kraujùčio, ir nustos 
kraujas bėgęs ‘uzliec pelašķus, un pārstās tecēt asinis’ Alovē (LKŽe) 
ar deminutīva piedēkļiem -elė (piedēklis -elis (-ė) lietuviešu valodā 
kļuvis par svarīgāko deminutīvu darināšanas līdzekli, tas, iespējams, 
radies no determinanta *-l-, skat. Ambrazas 2000: 93skk., 2006: 64sk. 
un lit.), -utis (šis piedēklis retāks, tas cēlies no determinanta *-t-, 
skat. Ambrazas 2000: 103sk.);

kraujinỹkas / kraujiniñkas, kraũjininkas ar piedēkli -inykas / -inin-
kas (cēlies no *-inīko-/-ineiko-, kurš baltu, slāvu valodās ir nozīmī-
gākais īpašību nesēju nosaukumu darināšanas līdzeklis); 

kraũjinis, kraujnė; no vēsturiskā skatupunkta tie ir substantivēju-
šies īpašības vārdi ar piedēkli -inis (-ė); šā tipa īpašības vārdi mūsdie-
nu lietuviešu valodā ir ļoti produktīvi (sal. Kniūkšta 1976), bet tik 
īpašs tā stāvoklis nav sens (sal. Ambrazas 2004a un lit.): substantivē-
damies īpašības vārdi ar *-ino- lietuviešu valodā visbiežāk kļūst par 
īpašības nesēja nosaukumiem (Ambrazas 2000: 145skk. un lit.); sa-
vukārt latviešu valodā no *-ino- veidojies viens no galvenajiem de-
minutīvu darināšanas līdzekļiem -iņš, piem., dēliņš (Rūķe-Draviņa 
1959: 168skk.; Ambrazas 2006: 65sk. un lit.); 

kraũjė, kraũjės ar derivativo galotni -ė (par tās cilmi skat. Ambra-
zas 2000: 79skk. un lit.).

No krùvinas (-à) radušies nosaukumi kruvnė, kruvnis, kruvnius. 
No kraujnis darināti kraujiniùkas, kraujinùkas. Tiem ir no *-ko- vei-
dojies piedēklis -(i)ukas. Tas ir raksturīgs deminutīviem. Taču ar to 
dažkārt lietuviešu valodā darināti arī īpašības nesēja nosaukumi. Da-
žiem no tiem pamatā ir īpašības vārdi (plašāk par to visu skat. Am-
brazas 2000: 90sk., 127skk.). 

Aplūkotie darinājumi, kuri cēlušies no lietvārda kraũjas, saistāmi 
ar bkr. крывака, крыванiк, крывoнiк, kr. dial. кровaвник, po. 
krwawnik ‘pelašķis’. No minētajiem vārdiem radušies slāvismi lietu-
viešu un latviešu izloksnēs.

Dažās Latgales austrumu izloksnēs lieto slāvismus, piem., kravņiks 
Rundēnos, kravavņiks Pildā, Rundēnos, krivaļņieki, kri˙vavņiks Ezer-
niekos, krivovka Šķaunē, krovavņiki Mērdzenē, Pildā, Skaistā. 

Lielā Lietuvas daļā izplatīts slāvisms kriváunykas ar variantiem 
krivaũnykas, krivaunkas, kriváuninkas, krivaũninkas, krivauniñkas; 
krivãvnykas, piem., kriváunyko prvirė ir gẽra ‘pelašķus savārīja un 
dzēra’ LzŽ 130; cie kriváunykai visu áuga ‘tie pelašķi visur auga’ DvŽ 
I 312; kriváunykus dẽda kap kur vocs yrà ‘palašķus liek, kad kaut kur 
augonis ir’ DvŽ I 312; kab impˈjáuna pˈišta·, pridˈėdˈinˈja kriváunˈi.ko 
‘kad sagriež pirkstu, uzliek pelašķus’ ZtŽ 318; krvá·unnk splàk  
dek pr agmeñ.c ‘pelašķi saspied un liec uz augoņa’ DūnŽ 152.
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Dažviet sastopami arī vēl šādi to pārveidojumi:
ar patskani e saknē (po. krew ‘asinis’ ietekmē, sal. vēl 65. lpp.): 

kreváunykas, krevaũnykas; kreváuninkas, krevauniñkas; krevãvnykas, 
krevuovninkas; 

ar patskani a saknē: kraváunykas, kravaũnykas, kravaunỹkas; kra váu-
ninkas (tos ietekmējuši kr. кровь, baltkr. кро ‘asinis’, sal. 65. lpp.);

ar patskani u saknē: kruváunykas, kr(i)uváuninkas, kurváunykas, 
kurváuninkas (šeit iespējama saistība ar lie. krùvinas), piem., 
kȓvá·unnka· ž·t á·ura vã·sara |  gèrà liẽkarsta ‘pelašķi zied cauru 
vasaru, un ir labas zāles’ DūnŽ 152; krọvâ·un·nkọ arbã·ta geȓâ·u | 
prapû·lẹ skãũsmas ‘pelašķu tēju dzēru – pazuda sāpes’ DūnŽ 156;

ar saliktu (arī slāviskas cilmes) piedēkli -al-nykas / -al-ninkas: 
kraválnykas, kriválninkas, kraválninkas, kruválninkas; 

saīsinātas formas: kráunykas, kr(i)áuninkas; kraválkas. 
Pamanīts arī rets citādi darināts slāvisms kriváuka ar variantiem 

krivaukà, krivúnka.
Tālāk jāmin līdzīgas semantikas pelašķa nosaukumi, kas saistāmi 

ar senu darbības vārdu lie. s(t)ravti ‘tecēt’, sal. la. stràuja, stràume, 
stràva ‘vētra’, straũts, varbūt arī pr. stroio (<*strujā) ‘kakla dzīsla’ 
E 103 (PKEŽ IV 161); tālāk senbaznsl. struja ‘srauts’, ostrovъ ‘sala’, 
sav. stroum ‘vētra’; senind. srávati ‘tek’, gr. ῥέω ‘teku’, senīr. sruaimm, 
sruth ‘tecēšana’ u.c. (Trautmann 1923: 279sk.; LEW 888sk.; IEW 1003; 
ИЯ 227; Smoczyński 2007: 593sk.).

Jau 17. gs. Mazās Lietuvas rokrakstu vārdnīcās fiksēts vārdu sa-
vienojums srãvo žol, piem., Schafʃcheer Srawo Ʒole Lex 73a; 
Schaff=Scheeren. Herba Srawo-ole, ês. F. C II 384.

Mūsdienu izloksnēs tas ir rets (sal. vēl variantu strãvo žol). Tā 
vietā parasti lietots saliktenis srãvažolė ar variantiem sravãžolė, 
sravažol; strãvažolė, stravãžolė; sraũžolė, sráužolė; sriáužolė, sriaũžolė; 
stráužolė, striáužolė; srãvžolė; srẽvažolė, srẽvžolė; strẽvažolė, strevãžolė, 
strẽvžolė; trẽvažolė; trẽvžolė, trivãžolė. Tie pierakstīti Klaipēdas apkārt-
nes un rietumaukštaišu Kauņas apkaimes izloksnēs, dienvidžemaišu 
Raseiņu apkaimes, rietumžemaišu un atsevišķās ziemeļžemaišu Krē-
tingas apkaimes rietumdaļas izloksnēs, piem., strã·važo·lẹs pevo·se | 
ščæ gã·lima ràst ‘pelašķus pļavās, šeit, var atrast’ ZnŽ III 194; srãvažolių 
syvais patrink žaizdą, ir nustos kraujas bėgęs ‘ar pelašķu sulu paberzē 
rētu, un pārstās asinis tecēt’ Vadžiģirē (LKŽe); uždėk srãvažolių ant 
žaizdos – užgys ‘uzliec pelašķus uz brūces – sadzīs’ Skirsnemunē 
(LKŽe); kurkos drūčiai lesa srãvažoles ‘tītari labprāt knābā pelašķus’ 
Gelgaudišķos (LKŽe); srãvžolės dėl kosulio ‘pelašķi ir pret klepu’ Ši-
lutē (LKŽe). 

Darbības vārda sravti formas srti (sal. Smoczyński 2007: 593) un 
darbības nosaukuma srujà ‘straume’ ietekmē radušies varianti sraũ ja-
žo lė, sraujãžolė; srùjažolė; srùvažolė, sruvãžolė; strujãžolė (sal. LKŽe). 

Variants srãbžolė, iespējams, saistīts ar īpašības vārdu srabùs ‘gar-
šīgs (par šķidru ēdienu)’ (līdzskanis v pārvērties par b). 

Variantam sravnžolė (sal. vēl sravnė žol; sravnės žõlės) pamatā 
īpašības vārds sravnis (-ė) ‘saistīts ar straumi, plūsmu’.

Dažās austrumaukštaišu Panevēžas, Kupišķu, Anīkšču un Utenas 
izloksnēs lieto vēl citu salikteni sravanõsis (darināšanu sal. ar krau-
janõsis, skat. 65. lpp.) ar variantiem stravanõsis; sravanõsė, stravanõ-
sė; srevanõsė, srevenõsė; srevanõsis, strevanõsis; srevenõsis, strevenõsis; 
srė vanõsis, piem., uždėk žaizdą sravanosėm – nustos kraujas bėgt ‘uzliec 
uz brūces pelašķus – pārstās asinis tecēt’ Debeiķos (LKŽe).

Darbības vārds srti un darbības nosaukums srujà ietekmējuši arī 
šos salikteņus, sal. sraujanõsis, sraujanõsė; srujanõsis; sraujanõsiai, piem., 
sraujanosius sutrinam ir dedam prie žaizdos, kad įsipjaunam ‘pelašķus 

saberžam un liekam uz brūces, ja iegriežam’ Vabalninkā (LKŽe); 
sraujanósiais ištryniau žaizdą ‘ar pelašķiem noberzēju brūci’ Andronišķos 
(LKŽe); insipjovęs pirštą, pridėjau sraujanósių, tai tuoj sugijo ‘kad iegrie-
zu pirkstā, uzliku pelašķi, tā tūlīt sadzija’ Dokišķī (LKŽe); kaip tik ažu-
kiši nosį sraujanósiais, tuoj nustoja kraujas tekėt ‘tiklīdz aizbāz degunu ar 
pelašķiem, tūlīt pārstāj asinis tecēt’ Utenā (LKŽe).

Variantā sraunanõsis var saskatīt ar piedēkli -nus (kas cēlies no 
*-no-, sal. Ambrazas 2008b: 111sk.) darinātu īpašības vārdu sraunùs 
‘straujš (par ūdeni)’. 

Pierakstīti arī citādi salikteņa sravanõsis pārveidojumi, sal.: var-
vanõsis; srijanosis; sravanóji.

Dienvidaustrumu un austrumu dienvidaukštaišu, austrumaukštaišu 
Viļņas un vairumā Utenas izlokšņu, vietumis Širvintu (ap Šauļiem) un 
Anīkšču (ap ķaukļiem) areālā, kā arī Gervēču tuvumā lieto līdzīgu 
salikteni, kura pirmais komponents ir lietvārds nósis, – nosravà ar dau-
dziem variantiem nósrava, nosravà, nosrãvė; nostravà; nãsrava, nasravà, 
nãsravas, nãsrova; nastravà, nãstrava, nastrava; nãstvaras, nusravas, 
nuostrava; nestravà, nsrava, nsravas, nstravas; astravà, ãstravas, 
piem., nosravą sutrina ir deda, kad kraują sulaikytų ‘pelašķus saberž un 
liek, lai apturētu asinis’ Giedraičos (LKŽe); nãsravos gerai ažuturi krau-
ją ‘pelašķi labi aptur asinis’ Švenčoņos (LKŽe); prirauk nasravų – pirštą 
insipjoviau ‘saplūc pelašķus – iegriezu pirkstā’ Kuktišķos (LKŽe); bū-
davo, insipjauni pirštą, tuoj nasravą sutrynęs pridedi, ir nebėga kraujas ‘ja 
gadījies, ka iegriez pirkstā, tūlīt pieliec saberztus pelašķus, un asinis 
netek’ Linkmenē (LKŽe); nasrav sutrina, sutrina i apdeda itą sopulį 
‘pelašķus saberza, saberza un aplika ap brūci’ Dieveniškēs (LKŽe).

Variants nasruõtis ir atvasinājums ar salikto piedēkli -uotis (<-uo-
tas + -is, sal. Ambrazas 2000: 142).

Dažās rietumžemaišu un ziemeļžemaišu Kretingas izloksnēs pe-
lašķi apzīmē galotnes -as atvasinājums srãvas ar variantiem sravai; 
strãvas; srẽvas, srevà; strẽvas; srvė. Variants strevà pazīstams dažās 
rietu maukš tai ču Kauņas apkaimes izloksnēs, piem., tó·k’o·s karbúoto·[s] 
žõ·l·s | vad·davo· str·vo·s ‘tādas čemurainas zāles, sauca strevos [pe-
lašķi]’ ZnŽ III 195.

Tas ir konkretizējies darbības nosaukums, sal. sravà, pãsravas ‘te-
cēšana’. Tam ir dažas paralēles citās radniecīgās valodās, sal. senind. 
srava- ‘iztecēšana, izliešanās’, gr. ῥόος ‘tecēšana, upe, plūdi’ (Būga II 
508sk.; Trautmann 1923: 279; IEW 1003; Smoczyński 2007: 593). 

Baltu (tāpat kā citās ide.) valodās ar galotni darināti darbības no-
saukumi (īpaši ar *-o- un *-ā-) izplatījās tajā laikā, kad sāka zust 
senie piedēkļi *-ti-, *-tu- (piem., lie. būts, lietùs), kuri kādreiz bija 
svarīgākie darbības nosaukumu veidošanas līdzekļi (sal. Ambrazas 
1993: 36skk. ir lit.). 

Starp pelašķa nosaukumiem ir arī ar piedēkļiem veidoti atvasinā-
jumi. No srãvas darināts atvasinājums ar piedēkli -inis (-ė) sravins, 
sravnė ar variantiem stravins, stravnė; srevins, srevnė, ko lieto da-
žās ziemeļrietumu žemaišu un ziemeļžemaišu rietumu izloksnēs, 
piem., lệipžệiu arbãtas tn, kúokẽs grpâs srks, n, tũ srevu – ẹ pràẽis 
‘liepziedu tēja tad, kad ar kādu gripu slimo, ne, tos pelašķus – un 
pāries’ MoŽK; srèvẹns štã, vo tas kraujàžûolẹs, sãka, diel nrvũ [ren-
ka] ‘srevinės šitā, lūk, tos pelašķus, saka, pret nerviem [vāc]’ MoŽK.

Ar darbības vārdu s(t)ravti saistīts atvasinājums ar piedēkli -au-
ninkas (par tā cilmi skat. Skardžius I 149; Ambrazas 1993: 145sk.) 
sra váu ninkas, sal. variantus straváuninkas; sreváuninkas; sráuninkas, 
sraũ ninkas, stráuninkas; srevalninkas, kas pierakstīts dažās rietumaukštai-
šu un žemaišu izloksnēs (pie Vabaļiem, Vindeiķiem, Babrunģēniem, 
Plunģes, Švēkšnas, Tvaskučiem, Žemaiču Naumiestes, Timsriem); 
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atvasinājums ar piedēkli -yla(s) (par cilmi skat. Ambrazas 1993: 
124) stravỹlas ar variantiem stravýlas, stravýla, strevỹlas biežāk sasto-
pams dienvidaukštaišu areāla dienvidu daļā, piem., strav’·lai g’era. | 
ka. ùžg’eda | ka. in’s’ip’á.una ‘pelašķi labi, kad uzliek, ja iegriež’ 
DrskŽ 351; strav’·lai nuog mó·t’eriško.s l’igõ·s ‘pelašķi pret sieviešu 
slimību’ DrskŽ 351; strav·las | o.‿dα. kråuj·žo.l. ‘[senāk] stravylas, 
bet tagad pelašķis’ PpaŽK;

atvasinājums ar piedēkli -iklis (-ė) (cēlies no darbarīku nosaukuma 
piedēkļa *-tlo-, ar kuru dažreiz veidoti arī darītāja nosaukumi, sal. 
Ambrazas 1993: 153skk., 171skk.) stravklis, sal. variantus stravklė, 
strevklė; tas raksturīgs dienvidrietumu aukštaišiem un tiem kaimiņos 
esošajām rietumaukštaišu Kauņas apkaimes izloksnēm;

atvasinājums ar piedēkli -enis (-ė) (cēlies no īpašības vārda pie-
dēkļa *-no-, sal. Ambrazas 1993: 126sk.) sravẽnis, sal. variantus sra-
veniai, sravẽnė, srevẽnė. 

No iepriekš minētā lietvārda srevẽnė darināts srevenõkas (sal. va-
riantus srevenõkai, srevėnõkai) ar deminutīva piedēkli -okas (cēlies no 
*-ko-), kas lietojams arī īpašības nesēja nosaukumu veidošanai (sal. 
Ambrazas 2000: 91sk., 113skk.).

Tās pašas pelašķa īpatnības atspoguļojas Mielaģēnu, Šauļēnu, Tve-
reču apkārtnē pierakstītajā nosaukumā gijùtis, piem., pridėk gijùčio, 
tai netekės kraujas ‘pieliec pelašķi, tad netecēs asinis’ Mielaģēni (LKŽe) 
un ap Nairiem, Vindeiķiem lietotajā nosaukumā gajùtė, kurš bija zi-
nāms jau Jurģim Ambraziejam Pabrēžam, Frīdriham Kuršaitim (skat. 
A. Saļa 1. aptaujas kartotēku; LKŽe).

Tie ir atvasinājumi ar deminutīva piedēkli -utis (-ė) (par to sal. 
65. lpp.), kuri cēlušies no ļoti sena darbības vārda gýti (precīzāk 
sakot, no tā pagātnes formas gjo, sal. arī īpašības vārdu gajùs ‘dzī-
votspējīgs’), kuram atbilst la. dzît, po. goić ‘ārstēt’, kr. зажить ‘sadzīt’ 
(ME I 559). 

Tiesa, agrāk šim darbības vārdam bija senāka nozīme ‘dzīvot’, 
piem., ir gijo Adomas ʃzymt ir triʃdeʃzymtis metu, ir pagimde ʃunu ‘un 
dzīvoja ādams simt trīsdesmit gadu, un viņam piedzima dēli’ Ch 1 
Moz 5,3, sal. sensl. žiti ‘dzīvot’, arm. keam ‘dzīvoju’, gr. Hom. βέομαι 
‘dzīvošu’ (Trautmann 1923: 75; LEW 154sk.; IEW 467skk.; Smo-
czyński 2007: 184).

Vēlāk ar šo nozīmi lietuviešu valodā izplatījās nominālie atvasinā-
jumi gývoti (sal. la. dzîvât ‘strādāt; dzīvot’ ME I 559) un gyvénti. 

Vispār ide. īpašības vārds *gīο- ‘dzīvs’ ļoti agri iekļāvies darbības 
vārdu paradigmā, sal. pr. giwassi (lebest) III 2918, 10512, gīwasi (lebest) 
III 951, giwa (lebet) III 4324, 499, 6320, 9713, giwammai (leben) III 331, 
497, pirmla. dzīvu ‘dzīvo’, lat. vīvo ‘dzīvoju’, senind. jvati ‘dzīvo’, 
sensl. živǫ ‘dzīvoju’ (Fraenkel 1938: 19; Skardžius I 459sk.; Endzelīns 
1951: 742; PKEŽ I 362, 375). 

Ar tautas medicīnu saistīts nosaukums rauklãžolė, kuru lieto vie-
tumis austrumaukštaišu Panevēžas apkaimes izloksnēs, ap Žeimeli, 
Steigviļiem, Jonišķiem, Megučoni (sal. Gritėnienė 2006: 186), piem., 
žmogus, įsipjovęs pirštą, ieško rauklãžolių ‘cilvēks, iegriezis pirkstā, 
meklē pelašķi’ Jonišķos (LKŽe); rauklãžolės užtraukia tą kraują ‘pelašķis 
aptur tās asinis’ Žeimelē (LKŽe). Lie. rauklãžolė ir radies no lie. 
*trauklažolė ‘zāle, kura sarecina asinis’ (elements -la- ir radies konta-
minacijas ceļā ar traũklapis). 

Ap Saločiem (skat. A. Saļa 1. Aptaujas kartotēku) pierakstītais 
variants raukãžolė rāda sakaru ar darbības vārdu raũkti ‘raukt, aizraukt 
caurumu’. Tam atbilst la. ŗaukt ‘raukt, kļūt mazākam’ (par formas 
atšķirību sal. Karaliūnas 1987: 83; Smoczyński 2007: 502sk.). Šo vār-
du mēģina saistīt arī ar sav. rūh, senind. rūkṣá- ‘grumbuļains’, lat. 
rūga ‘grumba’; senind. luncati ‘plūc’, gr. ὀρύσσω ‘roku, čabinu’, lat. 

runcō ‘ravēju’ (LEW 706sk.; IEW 871sk.). Taču raukãžolė var būt arī 
aferēzes forma no t-ráukti.

Biežāk nosaukumu raukãžolė attiecina uz ceļteku (Plantago) (skat. 
LKŽe).

Užušiļos pierakstīts nosaukums daktarlė. Tas ir no leksiskā inter-
nacionālisma dãktaras ‘ārsts’ veidots atvasainājums ar deminutīvu pie-
dēkļa -ėlė (-elis) (-ė) variantu (sal. Ambrazas 2000: 95).

Ar tautas medicīnu saistīts gandrīz visā Kurzemē lietotais la. no-
saukums mra puķes ar variantiem, piem., mêra puķes i dikti la:bas 
priêkš krûte ‘pelašķi ir ļoti labi pret krūšu slimībām’ Dunalkā (LVDA); 
ma mãte kâdreĩz stâstija – mẽrapuķes ‘man māte kādreiz teica – mēra-
puķes’ Vecpilī (LVDA); vcuôs laĩkuôs bi tikaî mêŗa puķes ‘senos laikos 
bija tikai [pelašķa nosaukums] mēra puķes’ Kazdangā (LVDA); mêrpuķs̄ 
priêkš vdra ‘pelašķi pret vēdera slimībām’ Ulmalē (LVDA); mêrpuķs 
i lȃb zâl ‘pelašķi ir laba zāle’ Kuldīgā (LVDA); mẽs nuô seniêm laĩkiêm 
saûca mẽrpuķîtes ‘mēs no seniem laikiem saucam [pelašķus] par 
mērpuķēm’ Skrundā (LVDA). Kādā no šā nosaukuma variantiem pie-
rakstīts arī Mazsalacā un Stalbē.

Šo salikteņu un vārdu savienojumu neatkarīgais komponents ir 
somugrisms puķe (par tā cilmi skat. 57. lpp.).

Atsevišķās Kurzemes izloksnēs (Alsungā un Basos) fiksēts pelašķu 
nosaukums – mêŗa zâle(s), mêrzâles, mêŗzâles, kur atkarīgais kompo-
nents ir zāle (par tā cilmi skat. 57. lpp.).

17.–19. gs. vēsturiskajās vārdnīcās iekļauts pelašķu nosaukums 
mēra zāle, piem., mehra Sahles Fürecker 1685 I 190; Fürecker 1685 
II 211; mehŗa Sahles MLG II 93; mehŗa ſahle Ulmann 1880: 615.

Sakā un Ziemupē sastopams atvasinājums ar *-no- mêrenes, piem., 
te saûc mêrenes – tãs jaû zâļu grãmatâ priêkš visa kaĩta ‘te sauc 
mērenes – tās jau zāļu grāmatās [paredzētas] priekš visām vainām’ 
Ziemupē (LVDA).

Atkarīgais jeb pirmais komponents ir substantīvs mēris, kas saistīts 
ar la. mirt un mērdēt, kas savukārt ir radniecīgi lie. mãras, sensl. morъ 
‘mēris’, senbaznsl. mrĕti, lat. morī ‘mirt’, go. maúrþra ‘nogalināšana’, 
gr. μορτός, βροτός ‘mirstīgs cilvēks’ (ME II 619, 634sk.; Trautmann 
1923: 186).

Ar nosaukumu mēra puķes sasaucas arī Nogalē pierakstītais no-
saukums nâves puķes, kas norāda uz auga spēju izdziedēt nāvējošas 
slimības. Nosaukuma atkarīgais komponents ir substantīvs nāve, kam 
radniecīgs pr. nowis ‘rumpis’, go. naus ‘mirušais’, senče. unaviti ‘no-
nāvēt’, kr. ныть ‘ilgstoši sāpēt’ (ME II 703sk.; E 151; Trautmann1923: 
201sk.).

Latviešu valodā un dažās lietuviešu izloksnēs Latvijas pierobežā 
sastopami pelašķa nosaukumi ar sakni pel-. Tie sastopami praktiski 
visā Vidzemes teritorijā (kā vienīgais vai viens no Achillea nosauku-
miem), kompakti Ziemeļkurzemē, Zemgales vidienē, sporādiski pā-
rējā teritorijā. Latgalē tas uzlūkojams par literārismu.

Latviešu literārajā valodā nostiprinājies nosaukums pelašķi, kam 
izloksnēs ir daudz variantu: pelakšas, pelakši, pelakšņi, pelaškas, 
plaškas, pelaški, plaški, pelašķes, plašķi, pelêči, pelêčki, pelakstes, 
pelekši, pelêkši, pelekšķes, pelešķi, pelêkšķi, pelenes, peles aste(s), peles-
tes, peleškas, peleški, pelešķes, pelieši, peliškas, pèlkši, plušķi, pelušķes, 
pelušķi, plušķs, peļuškas, peļušķes, peļušķi, peļu astes. 

Literārais nosaukums pelašķi un tā fonētiskais variants plašķi sa-
stopams visā minētajā pelašķu izplatības areālā, piem., pelašķs liêta prekš 
gara klp; vis nuôraû un vâr tẽj, več: agrak pĩpe ‘pelašķus lieto pret garo 
klepu; viņus norauj un vāra tēju, veči agrāk pīpēja [pelašķus]’ Salacā 
(LVDA); pelašķi i grãṷmalas a tiẽm batejim ziêdim; tĩri kuôš bati naṷ; 
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pelašķi joû rûgti bez ga; pelašķ tẽ vâri priêkš klp ‘pelašķi ir grāvmalās 
ar tiem baltajiem ziediem; īsti koši balti nav; pelašķi jau ļoti rūgti; 
pelašķu tēju vārīja pret klepu’ Svētciemā (LVDA); pelašķus va piê zupas 
a likt, ta piparus neliêk ‘pelašķus var pie zupas arī likt, tad piparus neliek’ 
Vildogā (LVDA); paʒrdina guôvi a pelašķu tẽju ‘padzirdīju govi ar pe-
lašķu tēju’ Inčukalnā (LVDA); pelašķ åûg katra viêta – ceļmala, pagama, 
tĩruma ‘pelašķi aug katrā vietā – ceļmalā, pagalmā, tīrumā’ Jeros (LVDA); 
pelåšķus mẽs låsm teĩjài; kå zìem i k vai smågås krûc, pelåšķu teĩja 
pte låbk zle ‘pelašķus mēs lasām tējai; kad ziemā ir klepus vai sma-
gums krūtīs, pelašķu tēja pati labākā zāle’ Vecpiebalgā (LVDA); pelašķus 
savàc un kràsùoja kapu vàiņagus ‘pelašķus savāca un krāsoja kapu vai-
nagus’ Kārzdabā (LVDA); asiņu tecêšanu aptu a plašķiêm ‘asins tecē-
šanu aptur ar pelašķiem’ Medzē (LVDA); plašķi ziêd batiêm ziêdiņiêm 
‘pelašķi zied baltiem ziediņiem’ Pēterniekos (LVDA).

Atsevišķās Zemgales (Lēdmanē) un Vidzemes (Dikļos, Raunā, 
Kārļos, Drabešos, Krapē, Bilskā) izloksnēs sastopams fonētiskais va-
riants pelaški, piem., pelašku tèja dikti veseliga ‘pelašķu tēja ļoti vese-
līga’ Lēdmanē (LVDA); jaûniê nezin pelašku labumu ‘jaunie nezin pe-
lašķu labumu’ Dikļos (LVDA). 

Varianti pelaškes, pelaškas un plaškas sastopami kompaktā areālā 
Vidzemes sēliskajās izloksnēs (Bērzaunē, Cesvainē, Jumpravā, Kal-
snavā, Krustpilī, Kusā, Liepkalnē, Liezērē, Lubejā, Mēdzūlā, Meirānos, 
Odzienā, Sarkaņos, Vējavā, Vestienā, Virānē), bet pelaškes – arī Sējā 
un Panemunē. 

Reģistrēti arī nosaukumi ar citu formantu aiz saknes pel-, piem., 
ar formantu -e-: pelešķi fiksēti gan atsevišķās Kurzemes (Dundagā), 
gan Zemgales (Jaunaucē, Engurē, Irlavā, Anneniekos, Dobelē, Ozol-
niekos, Šķibē, Svētē, Penkulē, Tērvetē, Platonē, Lielvircavā, Jaunsvir-
laukā, Ukros, Augstkalnē, Vilcē, Lielplatonē, Elejā, Sesavā, Svitenē, 
Iecavā, Zālītē, Mežotnē, Codē, Rundālē, īslīcē, Ceraukstē, Secē) un 
Vidzemes (Slokā, Vainižos, Krimuldā, Sidgundā, Stopiņos, Mārupē, 
Katlakalnā, Salaspilī, Suntažos, Burtniekos, Kūdumā, Baižkalnā, Kār-
ļos, Līgatnē, Taurenē, Kastrānē, ķeipenē, Plāterē, Lauberē, Mārkalnē, 
Galgauskā, Madlienā, Iršos, Vestienā, Rankā, Lizumā, Druvienā, ļau-
donā, Saikavā) izloksnēs, piem., pelešķiẽm bati ziêdi ‘pelašķiem balti 
ziedi’ Salaspilī (LVDA), pelešku ziêdu tèju ʒer kroùšu slimenìeki ‘pelaš-
ķu ziedu tēju dzer krūšu slimnieki’ Galgauskā (LVDA). Nelielā areālā 
Vidzemes dienvidos (Madlienā, Bebros, Aizkrauklē, Sāvienā) sasto-
pamas peleškas, bet Cēsu tuvumā (Jaunraunā, Kārļos, Dzērbenē) – 
peleški. Variants pelešķes pierakstīts tikai Mēdzūlā, bet pelêšķi – Krust-
pilī, Sinolē, Lejasciemā.

Variants pelišķi ar formantu -i- lielākoties sastopams Zemgales dien-
vidos, piem., dik:ti laba krûtêm i pelišķu tẽja ‘ļoti laba krūtīm ir pelašķu 
tēja’ Vecsvirlaukā (LVDA), taču tas fiksēts arī Nītaurē. Arī variants pe-
liškas pierakstīts vienā no Vidzemes sēliskajām izloksnēm – Saikavā.

Sastopami arī vairāki atvasinājumi ar formantu -u-, piem., peluš-
ķi sastopami gan Kurzemē un Zemgalē, gan Vidzemē – lībiskā dia-
lekta, vidus dialekta un augšzemnieku dialekta izloksnēs. Līdzīgs 
izplatības areāls ir arī variantam plušķi, piem., nùo plušķìem i lȃb tẽ 
‘no pelašķiem ir laba tēja’ Pūrē (LVDA). Variants peluškas pierakstītas 
vienā Kurzemes un vienā Latgales izloksnē, kā arī Vidzemes vidus 
dialekta un augšzemnieku dialekta izloksnēs, bet pluškas – vienā 
Zemgales izloksnē un Vidzemes vidus dialekta un augšzemnieku 
dialekta atsevišķās izloksnēs. Tikai Vidzemē sastopams variants pe-
luški, piem., peluškus vàiguõt griêst, ka vêl pupuruôs ‘pelašķu vajagot 
griezt, kad [tie] vēl pumpuros’ Ērģemē (LVDA); peluški dr prt ìesnãm 
ùn kãsu ‘pelašķi der pret iesnām un klepu’ Drustos (LVDA). Sērmūk-
šos turklāt fiksēti pluški, bet Jumpravā – pelušķes.

Atsevišķās Vidzemes un tikai dažās Zemgales un Latgales izlok-
snēs fiksēti arī varianti ar skaņu kopas šk > kš metatēzi, piem., pelak-
šas Jaunpiebalgā, plakšas Rubeņos, pelakši Raiskumā, Jaunpiebalgā, 
Lejasciemā, Mazzalvē, Lašos, pelakšņi Naudītē, pelekstes Adulienā, 
pelekši Priekuļos, Dzērbenē, Drabešos, Rāmuļos, Taurenē, Viesītē, 
Lizumā, Lubānā, Annā, Balvos, pelêkši Sinolē, Lejasciemā, Liepnā, 
Viļakā, Balvos, pelekšķes Rugājos, pelekšķi Vaivē, Druvienā, Kraukļos, 
Adulienā, pelēkšķi Bērzpilī, pelukši Druvienā. 

Zemgalē, Vidzemē un Latgalē sporādiski fiksēti arī vēl citi pelašķu 
nosaukumi ar sakni pel-, no kuriem daži varētu būt saistīti ar krāsas 
nosaukumu pelēks (vai tā variantiem). Nosaukums pelači pierakstīts 
Rāvā, plači – ārlavā. Variants pelêči dzirdēts Vidzemē vidus dialekta 
un augšzemnieku dialekta robežizloksnēs, piem., ežmaļuôs aûg pelci; 
viņa vèlèja pìelasît pelču ziêdu ‘ežmalēs aug pelašķi; viņa vēlēja salasīt 
pelašķu ziedus’ Sinolē (LVDA), bet pelêčki – Mārkalnē. Atsevišķās Vi-
dzemes sēliskajās izloksnēs (Viskāļos, Skrīveros, Aizkrauklē, Koknesē, 
Mētrienā) pierakstīts arī nosaukums pelenes, bet dažās Vidzemes sēlis-
kajās izloksnēs (Dzelzavā, Oļos) un Latgales ziemeļrietumu izloksnēs 
(Barkavā, Varakļānos, Bērzpilī) – pelestes. Tikai Bikstos un Līvānos 
pierakstīts nosaukums pelieši un Launkalnē pèlkši.

Sporādiski visā Latvijas teritorijā, veidojot nelielus kompaktus 
areālus Ziemeļkurzemē, Zemgales centrālajā daļā, Dienvidvidzemē 
un Rietumlatgalē, sastopams saliktenis peļastes. Analoģiskais vārdu 
savienojums peļu astes minēts Viļānos, bet peles aste(s) Rēznā. 

Ar sakni peļ- konstatēti trīs varianti, kas, iespējams, veidojušies 
iepriekšējo nosaukumu iespaidā; tie sporādiski fiksēti Kurzemē, Vid-
zemē, Latgalē, piem., peļaškas Ogrē, Bebros, peļašķes Jumpravā, Līks-
nā, peļašķi Popē, Puzē, Bīriņos, Siguldā, Lielvārdē, Zaubē, Jumpravā, 
Meirānos, Mārcienā, ļaudonā, Vestienā, Saikavā.

Atsevišķi nosaukuma pelašķi varianti iekļauti vēsturiskajās 17.–19. 
gs. vārdnīcās, piem., Pelli Aschkes Fürecker 1685 I 189; Fürecker 
1685 II 211; Peļļaśchkes MLG II 14; pellaſte Stender 1789 I 192; 
pelaƒchķi Ulmann 1880: 615.

Par pelašķu nosaukumu ar sakni pel-, peļ- cilmi ir izteikti dažādi 
viedokļi. 

Minētais nosaukums (tāpat kā pr. poalis ‘balodis’ E 761 un gr. 
πέλεια, πελέιας ‘savvaļas balodis’) saistīts ar dažādiem krāsu nosau-
kumiem, sal. lie. plkas, pašas, pavas, la. pelēks, tāpat senbaznsl. 
pelesь ‘melngans’, sl. *palvь, germ. *falva- ‘iedzeltens’, lat. pallidas 
‘bālgans’, senind. palitá- ‘sirms, vecs’, Av. pouraša- ‘pelēks, vecs’, 
gr. πελιτνός ‘pilkas’, πολιός ‘pelēks, vecs’ un līdzīgi (Schulze 1966: 
112, 122; LEW 565; IEW 804sk.; Schmid 1970: 474sk.; Smoczyń-
ski 2007: 447). 

Otrais salikteņa komponents la. aste salīdzināms ar krievu ость 
‘vārpas akots’ un saistāms ar la. ass ‘ass’ (ME I 145). Pēdējais ir tādas 
pašas cilmes vārds kā lie. ašu-ta, sl. *оsъ-tъ ‘usne, dadzis, t. i. asa 
zāle’, lat. acus ‘adata’, gr. ἄχυ-ρον ‘pelavas’, jav. Achel (< *ak’u-lo-) 
‘vārpa’ (Būga II 294; IEW 19; Smoczyński 2007: 27), he. aku- ‘ass 
akmens’ (Ivanov 1965: 44sk.).

Šis u-celma īpašības vārds kādreiz bijis saistīts ar atbilstošu pie-
dēkļa *-ro- atvasinājumu, kura atbilsmes ir lie. ãštras, sl. *оstrъ, la. 
asrs, lat. acer ‘ass’ (par vārddarināšanu skat. Skardžius I 299; Mažiulis 
1959: 178; Smoczyński 2007: 273; par afiksu *-u- un *-ro- attiecībām 
sal. vēl Ambrazas 2008b: 112sk. un lit.).

Minētie un citi saknes *ak- vārdi (piem., ak-muõ, ak-úotas), iespē-
jams, rāda kādreiz bijušo, bet tagad jau pilnībā zudušo darbības vārdu 
*ak- ‘durt, badīt’ (PKEŽ I 64sk.). 
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Pēc cita uzskata (LVDA 59), nosaukuma pamatā varētu būt sak-
ne pel- un piedēklis -ast-. iespējams, arī vārdkopa peles resp. pelēkie 
ašķi. Par labu šai hipotēzei liecina Dobelē fiksētais pelašķu nosaukums 
ašķi. Leksēma ašķi ir iekļauta arī vairākos citos pelašķu nosaukumos, 
kuru atkarīgais komponents ir kāds dzīvnieka nosaukums (skat. ai-
tašķi, aitu ašķi). 

Aplūkotajam latviešu pelašķa nosaukumam semantiski visā visumā 
atbilst lie. péluodegis (ar variantiem péluodegė; pélvodegis, pélvodegė), 
kurš, kā uzskata Vincs Urbutis (2009: 324), varētu būt tulkojums no 
latviešu valodas. Tas sastopams dažās austrumaukštaišu Panevēžas zie-
meļaustrumu izloksnēs – ap Ožusaļiem, Pabirži, Geidžūniem (pēc 
A. Saļa 1. Aptaujas kartotēkas – un ap Nemunēles Radvilišķiem; sal. 
vēl LKŽe). 

Šā salikteņa otrā komponenta lietvārda (v)uodegà cilme nav skaid-
ra. To mēģina saistīt ar lie. vedegà ‘laivu vai siļu grebšanai paredzēts 
cirvis ar liektu asmeni; darbarīks sasalušas zemes vai ledu ciršanai’ un 
ar úodas (sal. Endzelīns 1979: 490skk.; LEW 1164sk. un lit.; Smo-
czyński 2007: 704).

Semantiski tuvi ir dažās latviešu valodas izloksnēs pierakstītie no-
saukumi ar leksēmu aita pirmajā jeb atkarīgajā komponentā, piem., 
aîtašķi ‘pelašķi’ Valgalē (LVDA); àitu ašķi vai aituašķi Rubeņos (LVDA); 
tùs pelaškus zèltinìši viêl sàuc pàr aitu aškîm, zîdus lìtuô tèijâ pret kùosi 
‘tos pelašķus zeltinieši sauc arī par aitu ašķiem, ziedus lieto tējai pret 
klepu’ Zeltiņos (Apv); aîtu aste ‘aitu aste’ Zebrenē (LVDA). Šeit mi-
nams arī variants ar dialektālo formu vuška ‘aita’ – vušku astes Balti-
navā (LVDA).

Atsevišķās 17.–19. gs. vēsturiskajās vārdnīcās iekļauts pelašķu no-
saukums aitu ašķi vai kāds no variantiem, piem., awju aƒchķi Ulmann 
1880: 615.

Pirmais komponents àita, vuška ir no deminutīva saīsinājumiem 
radušies aitas nosaukumi (skat. ME I 14, IV 677). Kopumā senā forma 
avs ir reta mūsdienu latviešu valodā (sal. ME I 232; Sabaliauskas 1968: 
114). Tai ir atbilsmes daudzās ide. valodās, sal. lie. avs, senind. ávi-, 
gr. ὄϊs, lat. ovis, sav. ou, īr. ói, kimr. ewig ‘aita’ u.c. (Trautmann 1923: 
20sk.; LEW 28; IEW 784; ИЯ 577; Smoczyński 2007: 38, 39). 

Jāatzīmē, ka aitas nosaukums ietverts arī v. Schafgarbe ‘pelašķis’.
Atsevišķās latviešu valodas izloksnēs ir sastopami pelašķu nosau-

kumi, kuru pamatā ir aizguvums no v. Schaff ‘aita’, piemēram, 
šãpšẽrenes un šãpšẽres Pērkonē, šâpšiẽri Rudbāržos. Analoģisks no-
saukums (šapšėr ‘Schafgarbe’) bijis zināms arī Kuršu kāpās (Kwauka, 
Pietsch 1977: 75).

Lai nosauktu pelašķi, latvieši izmantojuši arī mājputna nosauku-
mu – tītars. Gan atvasinājumi, gan salikteņi un vārdu savienojumi ar 
leksēmu tītars sastopami Kurzemē.

Metonīmiskais pārnesums no mājputna nosaukuma uz auga no-
saukumu tĩtari reģistrēts Zantē un Mērsragā. Mērsragā fiksēta arī 
paralēlforma tĩteri.

Kompaktā Kurzemes reģionā, izņemot pašu Ziemeļkurzemi, lieto 
atvasinājumus ar piedēkļiem, kuri radušies no *-no-: tītarenes, tītari-
nes, tītariņi, tītarini; tīterines, tīteriņi (par patskani e a vietā piedēklī 
skat. Rudzīte 1964: 167), piem., tĩtares – tik pêdiga laĩka saûc ‘pelašķus 
par tītarenēm tikai pēdējā laikā sauc’ īvandē (LVDA); tĩtarenes – viņas 
tĩtarniêm duô, tãs lapiņas; tẽjâ a ʒe ‘pelašķus – tos tītarēniem dod, 
tās lapiņas; tējā arī dzer’ Rāvā (LVDA); tĩtarenes i te – tãs ga kãpu va 
saraût Pērkonē ‘pelašķi ir šeit – tos gar kāpu var saraut’ (LVDA); 
tĩtarines ve tagad ziêd. tĩtari vis dikti d, tâlab vis tâ saûc ‘pelašķi vēl 
tagad zied; tītari tos ļoti labprāt ēd, tāpēc viņus tā sauc [par tītarenēm]’ 
Grobiņā (LVDA); tĩtarìņ tẽ i veselig ‘pelašķu tēja ir veselīga’ Zentenē 

(LVDA); tĩteŗines ziêd bati; tẽjas zâle priêkš plaûšiêm ‘pelašķi zied bal-
tiem ziediem; tēja palīdz pret plaušu slimībām’ Bārtā (LVDA); tas i 
tĩtriš, tĩtriņ tẽj, bet viš joû nevĩža ʒrt ‘tas ir pelašķis, pelašķu tēja, bet 
viņš jau nedzer’ Mērsragā (LVDA).

Vietumis Kurzemē (Aizputē, Aisterē, Ancē, ārlavā, Ciecerē, Dun-
dagā, Durbē, Kabilē, Kandavā, Lubezerē, Nogalē, Puzē, Sātiņos, Straz-
dē, Ugālē, Upesgrīvā, Usmā, Vaiņodē, Valgalē, Vandzenē, Vecpilī, 
Virbos, Virgā, Zentenē, Zūrās, Zvārdē) un Zemgalē (Aizupē, Dobelē, 
Dzirciemā, Engurē, Grenčos, īlē, Irlavā, Matkulē, Remtē, Rubeņos, 
Sēmē, Smārdē, Vānē, Vecmokās), kā arī atsevišķās Vidzemes (Drabešos, 
Duntē, Jaungulbenē, Slokā) un Latgales (Atašienē) izloksnēs atrodami 
salikteņi vai vārdu savienojumi, kuru otrais komponents ir vārds zāle 
(par cilmi skat. 56. lpp.), piem., tĩtazâle – kamr vêl neziêd, tãs lapiņas 
tĩtarni šaûsmîgi d; aûg uz ežâm ‘pelašķi – kamēr vēl nezied, tās lapiņas 
tītarēni ļoti ēd; aug uz ežām’ Aizupē (LVDA).

Atsevišķās Kurzemes (Saldū, Vārmē) un Zemgales (Dzirciemā) 
izloksnēs pierakstīts arī saliktenis vai vārdu savienojums, kura otrais 
komponents ir puķe (par cilmi skat. 57. lpp.), piem., tītarpuķes, tīta-
ru puķes.

Usmā fiksēts arī saliktenis, kura otrais komponents ir neregulārais 
deminutīvs dilliņš, piem., tĩtadiliņi mazeji tĩtariņi labâkā tẽ, pimā 
zâle ‘pelašķi mazajiem tītariņiem labākā tēja, pirmās zāles’ Usmā 
(LVDA).

Atsevišķās 17.–19. gs. vēsturiskajās vārdnīcās iekļauts pelašķu no-
saukums tītaru zāle vai kāds no variantiem, piem., tihteru ſahles Ul-
mann 1880: 615.

ņemot vērā, ka lie. tỹtaras, ko lieto Latvijas pierobežā, visdrīzāk ir 
latvisms (Urbutis 1963: 217), la. tītars varētu būt radies latviešu valodā. 
Tas veidots ar piedēkli -ars (sal. lietuviešu darītāju nosaukumus ar -aras, 
piem., plẽparas ‘tads, kas daudz pļāpā’, skat. Ambrazas 1993: 133) no 
skaņu atdarinājuma darbības vārda tĩtît ‘tiepties, spītēties, kairināt, 
kaitināt, pārmest; draudēt kaut ko sliktu izdarīt; rādīt savu ietiepību; 
kaulēties; urbt’ (ME IV 206), kurš atbilst lie. týtyti, týtinti ‘izsmiet, 
ņirgāties; censties uzzināt, noklausīties’ (ME IV 208; LEW 1103).

Bērzgalē fiksēts nosaukums kurkinu zāle. V. Urbutis (2009: 319sk.) 
pieļauj iespēju, ka tam pamatā esošais la. dial. kurkins varētu būt li-
tuānisms, kurš cēlies no Austrumlietuvā plaši izpaltītā lie. kukinas 
‘tītars’, kas veidots no slāvisma kùrka, kam atbilst la. dial. kùrka ‘tī-
taru mātīte’, sal. po. kurka ‘vista’ (LEW 316). Tēviņa nosaukumus ar 
-ins latviešu valodā mūsdienās vairs nedarina, bet atbilstošu atvasinā-
jumu ar -inas (par tā cilmi skat. Ambrazas 2000: 85sk.) lietuviešu 
valodā vēl ir daudz. Taču nepšaubāmi, ka pats aplūkojamais pelašķa 
nosaukums radies latviešu valodā.

Zemgalē ap Dobeli un Kurzemē ap Saldu diezgan plaši sastopams 
nosaukums ežupuķe(s) ar variantiem ežpuķes, ežu puķe(s), eža puķe(s), 
ežapuķe(s), bet nelielā izlokšņu grupā ap Dobeli – arī ežu zāle(s), 
piem., eža puķ:e – tiẽ paši plašķi ‘eža puķe – tie paši pelašķi’ Vānē 
(LVDA); jâsaplûc ežapuķes tẽjai ‘jāsaplūc pelašķi tējai’ Sēmē (LVDA); 
ežupuķ:e aûg uz ežas ‘pelašķi aug uz ežas’ Zvārdē (LVDA); senâk jaû 
ĩstaîs vârc bi ežu zâle ‘senāk jau pelašķu īstais vārds bija ežu zāle’ 
Džūkstē (LVDA); ežu zâle aûga pa ežãm, tùr viņas nèizara ‘pelašķi auga 
pa ežām, tur viņus neizara’ Bērzē (LVDA). 

Šiem nosaukumiem pamatā la. eža ‘eža’, kas atbilst lie. ežià, pr. 
asy ‘eža’ E 241, varbūt saistīts ar sl. *ězъ ‘dīķis’, arm. azr ‘krasts; ro-
beža’. Nav izslēgta iespēja, ka tie savukārt radniecīgi ar lie. ẽžeras, la. 
ezers, pr. assaran E 60, sl. *ezero / ezerъ ‘ezers’, gr. ἀχερούσια ὕδατα 
έλώδη ‘pārpurvots ūdens’, hidr. Ἀχέρων, ilīriešu vai trāķiešu cilts 
vārdu Ὀσεριάτες pie Balatona ezera, senang. ēagor ‘jūra’. Tādā gadī-
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jumā tas varētu būt ļoti sens heteroklītisks vārds (Benveniste 1935: 
11; LEW 125; ЭССЯ IV 33sk., 59; ПЯ A–D 120sk., 131skk.; PKEŽ 
I 101, 104 un lit.). Tiesa daži pētnieki izvirza arī citādas alternatīvas 
(sal. Smoczyński 2007: 150).

Tostarp Vincs Urbutis (2009: 317), balstīdamies uz formām ar 
eža un staipekņa nosaukumu eža cisas (ME I 572 ar labotu drukas 
kļūdu), uzskata, ka aplūkotajiem pelašķa nosaukumiem pamatā la. 
ezis, bet iespējamā saistība ar eža ir sekundāra, radusies tautas eti-
moloģijas dēļ.

La. ezis atbilst lie. ežs (Vītauts Mažulis PKEŽ I 104sk. izsaka 
hipotēzi, ka tāds vārds varēja eksistēt prūšu valodā, sal. no tā veidoto 
atvasinājumu assegis ‘asaris’ E 572), baznsl. (serb.) ežь, varbūt arī frī. 
ἔξις ‘ezis’. Tas var būt atvasinājums ar īpašības vārda afiksu *-o-.

Līdzīgi eža nosaukumi citās radniecīgās valodās ir citādi darinā-
ti, sal. sav. igil, gr. ἐχῖνος, arm. ozni (Trautmann 1923: 73; IEW 292; 
LEW 1330). Taču to pamats tas pats – senatnīgs čūskas nosaukums, 
sal. īpaši gr. ἔχις ‘čūska’ (ЭССЯ VI 37; ИЯ 526; Urbutis 1981: 15; 
Sabaliauskas 1990: 30; Smoczyński 2007: 150). Tāla šā vārda atblāz-
ma var būt arī lie. angs ‘čūska’ ar mainītu formu varbūt tabu dēļ 
(sal. ИЯ 526).

Rets nosaukums tūkstuošžiedi, kas pierakstīts Vecmokās, semantis-
ki daļēji atbilst kr. тысячeлистник ‘pelašķis’. Abos salikteņos ir bal-
tiem, slāviem un ģermāņiem kopīgs skaitļa vārds, sal. la. tūkstuot(i)ns, 
lie. tūkstantis, pr. tūsimtons III 3718; senbaznsl. tysęšti, go. Þūsundi 
‘tūkstotis’. Tas veidots ar piedēkli *-nt- no darbības vārda *tū- ‘pie-
pūsties; palielināties; būt spēcīgam’, kam pievienots no ide. pirmva-
lodas mantots skaitļa vārds *k’tom- ‘simts’ (plašāk skat. Blažek 1999: 
315sk., 319sk. un tur minēto plašo literatūru).

Pamata darbības vārds *tū- baltu valodās nav saglabājies, bet ir no 
tā veidotie atvasinājumi, sal. lie. tlas (16.–17. gs. rakstos saglabājušās 
senas nozīmes ‘biežs; ne viens, liels, lielā skaitāesošs, dažāds’), pr. tūlan 
‘daudz’ III 558–9 (par tā cilmi skat. Ambrazas 2008b: 110 un lit.), la. 
tūte ‘spēks, enerģija’ (Petit 2000: 123skk.; Smoczyński 2006: 161).

Jāatzīmē arī tas, ka baltu valodas saglabājušas diezgan daudz se-
natnīgu atvasinājumu ar piedēkli *-nt-:

1) te, tāpat kā daudzās citās ide. valodās, tiek lietoti no īpašības 
vārdiem veidojušies darāmās kārtas divdabji ar *-nt- (skat. Ambrazas 
V. 1979: 29skk. un lit.); īpaši sena cilme ir attālāk no divdabju sistē-
mas esošajam darbības vārda atvasinājumam lie. dants, sal. pr. dantis 
E 92, go. tunÞus, senīr. dēt, lat. dens, Av. dant(an), senind. dá(n)t-, 
daļēji arm. atamn, gr. ὀδών ‘zobs’ utt. (Frenkelis 1969: 97; LEW 82; 
IEW 289; ПЯ A–D 299sk.; ИЯ 302; Иванов 1981: 96sk.; PKEŽ I 
179 un lit.; Smoczyński 2006: 92sk.); 

2) Lietuvas teritorijā izplatīti arhaiski darināti hidronīmi ar *-nt-, 
piem., Sãlantas (skat. Skardžius IV 879–944); 

3) tā pati cilme ir arī rietumlietuviešu izloksnēs jau sen lietotajiem 
deminutīviem ar -int-elis (piem., mažiñtelis ‘ļoti mazs’), kam ir arī 
paralēles dažās citās radniecīgās valodās (skat. Ambrazas 2004b; 2008b: 
101 un lit.).

Otrais aplūkojamā salikteņa tūkstuošžiedi komponents ziêds atbilst 
lie. žiẽdas (par to skat. 58. lpp.).

Šis vārds pamatā arī lie. baltažiẽdis ar variantiem baltažiẽdė, bál ta-
žie dė, baltžiẽdė, balžiẽdis, balžiẽdė. Tos lieto dažās rietumaukštaišu Šau-
ļu apkaimes ziemeļdaļas (ap Lieporiem, Šapnaģiem, Bridiem, Dargai-
čiem, Rūdišķiem, Stupuriem, Dameļiem, Vaineķiem, Norjūniem) un 
austrumaukštaišu Panevēžas apkaimes (ap ķirbaičiem, Krjukiem, Žei-
meliem, Kuldūniem, Užušiļiem, Bučūniem, Gaižūniem, Kapčūniem, 
Joniškaičiem, Pakroji, Norušaičiem, Karčemu) izloksnēs.

No īpašības vārda báltas (-à) ar derivatīvo galotni -ė veidots at-
vasinājums batė.

īpašības vārds báltas (-à) ir sens. Tam atbilst la. bats, radniecīgs 
ir sensl. *blato ‘peļķe, purvs’, alb. baltë ‘dubļi, dūņas’, rum. baltă 
‘peļķe, purvs, dīķis, ezers’ u.c. Vispār *balt- refleksi rodami lielā te-
ritorijā no Baltijas jūras līdz Balkānu reģionam, Vidusjūras un Adri-
jas jūras krastiem (Pisani 1968: 18; ПЯ A–D 189sk.; Crevatin 1981: 
7; Dini 2008: 18sk. un lit.; Dambe 1972: 125skk.).

Tas ir atvasinājums ar piedēkli *-to-, sal. lie. bálti ‘bālēt’, bãlas ‘balts’, 
balà ‘purvs’, la. bāls ‘bāls, blāvs’, senbaznsl. bělъ, gr. φαλιός ‘balts’, ķe. 
*belo- ‘mirdzošs, balts’, arm. bal ‘baltums, bālums; bāla krāsa’; pr. batto 
‘piere’ E 77, senind. bhāla- ‘piere; spīdums’, alb. balë ‘zirgs ar baltu 
laukumu pierē, lauķis’, ballë ‘piere’, bret. bal’ ‘balts laukums dzīvnieka 
pierē’ un līdzīgi (IEW 118skk.; ПЯ A–D 187sk. un lit.), bet tālāk varbūt 
arī senind. bhti ‘viņš spīd, mirdz, apspīd’ (Schulze 1966: 111; LEW 32; 
Karaliūnas I 101skk. un lit.; Smoczyński 2007: 44).

Šeit vēl var pieminēt, ka aplūkojamais īpašības vārds *balt- ie-
kļaujas arī Užavā pierakstītā retā pelašķa nosaukumā batvêdere. Tā 
otrais komponents ir vdrs ‘vēders’, kas atbilst lie. vderas, vdaras 
‘iekšas, vēders, zarnas; cepta putraimu un kartupeļu desa’, pr. weders 
‘vēders’ E 122. Tas varētu būt radies no ide. tesmeņa nosaukuma 
*ēdh/ *ēudh/*ūdhn-, sal. senind. dhar/dhn- ‘tesmenis’ (Būga II 
274sk.; PKEŽ IV 227sk.).

No vdrs veidots arī cita ārstniecības auga nosaukums vdrzâle 
‘parastais augstiņš’ (ME IV 549).

Pelašķa lapu formu atspoguļo nosaukumi karpýtinė, karpýtinis. Tie 
tiek lietoti rietumaukštaišu Kauņas apkaimes austrumdaļas izloksnēs, 
ap Kalvjiem, Pašlavanti, Margininkiem, Prieņiem, Biržtoni, Nemajū-
niem, Užugosti. 

Šie nosaukumi radušies no īpašības vārda, kas darināts ar salikto 
piedēkli -tinis (-ė) (<-tas+ -inis (-ė), skat. Ambrazas 1993: 65sk., 
128sk.) un substantivējies. Retākam atvasinājumam karpýtė, kas pie-
rakstīts ap Mauručiem, ir piedēklis -tė (par tā cilmi skat. Ambrazas 
1993: 42skk.).

Aplūkojamo atvasinājumu pamatā darbības vārds karpýti (atbilst 
la. krpît ME II 198), kas apzīmē atkārtotu darbību, ir atvasināts ar 
piedēkli -yti (par to skat. Skardžius I 529skk.; Stang 1942: 147skk., 
1966b: 326skk.; Jakaitienė 1994: 396sk.) no kipti. 

Šim vārdam ir diezgan daudz atbilsmju citās ide. valodās, sal. la. 
crpt, lat. carpere ‘šķīt, plūkt; plūkāt, plūkt; baudīt, jūsmot; iet, doties; 
plēst, sadalīt, skaldīt; meklēt; mocīt; uzbrukt, nomelnot, nopelt, no-
sodīt’, sav. scarbōn ‘mazās daļās sagraizīt’, herbist ‘rudens’, gr. καρπός 
‘auglis’, κρώπιον, la. crpe, senīr. corrán ‘sirpis’, senind. krpāṇa- ‘zo-
bens, rituāla nazis’, alb. karpë ‘klints’, he. karp- ‘pacelt, aiznesti, ņemt, 
savākt’; pr. kerpetis ‘galvaskauss’ E 72, sensl. чрѣпъ ‘lauska, dakstiņš’, 
sav. scirbi, senind. karpara- ‘lauska’ un līdzīgi (Trautmann 1923: 129; 
LEW 257sk.; IEW 944sk.; ПЯ I–K 332skk. ir lit.; ИЯ 691sk.; PKEŽ 
II 171skk.; Smoczyński 2007: 289).

Tālāk tas saistīts ar vēl senāku darbības vārdu *(s)ker- ‘griezt’, no 
kura veidojušies lie. kisti, skesti, skrti un līdzīgi (LEW 258; IEW 
938skk.; Sabaliauskas 1990: 90).

Līdzīga motivācija ir arī saliktenim mõrklapis, kas pierakstīts ap 
Rūgaļiem (sal. variantu morklapėlis). To (un variantu mórklapis) lieto 
arī ap Vabalininku, Utenu, Sapieģišķiem (skat. A. Saļa Aptaujas 1 
kartotēku). 

Pirmais šī salikteņa komponents ir slāvisms morkà ‘burkāns’, kas 
radies no morkvà (kas savukārt aizgūts no bkr. мóрква, skat. Skardžius 
IV 193). No tā izveidoti arī uz pelašķiem attiecināti deminutīvi mor-
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kù tė, morkvẽlė, kas pierakstīti ap Čeķišķiem, Vilkiju, Pravienišķiem 
(skat. A. Saļa 1. Aptaujas kartotēku).

Otrais komponents lãpas ‘lapa’ atbilst la. lapa. Tāds vārds varēja 
eksistēt arī prūšu valodā, sal. lapinis ‘karote’ E 359. Tas varētu būt 
darbības vārda atvasinājums, sal. lie. ãtlapas ‘atloks’, lèpti ‘atlobīties, 
atlupt’, lpti ‘nokarāties, noliekties’, gr. λέπω ‘lobu, skuju’ (LEW 
339sk.; PKEŽ III 41skk.; Smoczyński 2007: 336sk.).

Aso pelašķa smaržu atspoguļo smirduõklė, piem., Šiemet linuosa 
labai daug smirduõklių buvo ‘šogad linos bija ļoti daudz pelašķu’ Du-
bičos (LKŽe). Tas ir atvasinājums ar piedēkli -uoklė (kas cēlies no 
*-tlo-), kas veidots no darbības vārda smirdti.

Tas atbilst la. smidêt, senbaznsl. smrъděti ‘smirdēt’; mēģināts to 
saistīt arī ar lat. merda ‘mēsli’, gr. σμόρδωνες ‘intrigants, kūdītājs’ 
(Trautmann 1923: 271; IEW 970; LEW 847sk.; Sabaliauskas 1990: 
103; Smoczyński 2007: 578sk.).

Tālāk tas varbūt cēlies no senāka darbības vārda *(s)mer- ‘(sa)
berzt’, sal. gr. μαραίνω ‘satrinu, apēdu, novārdzināju’, senbulg. 
izmrъmьrati ‘raut, izrakt’; senind. márdati ‘saberza, sašķaidīja’; gr. 
σμερδνός ‘briesmīgs’, v. schmerzen ‘sāpēt’ utt. (IEW 735skk., 970).

Dažās latviešu izloksnēs pelašķis salīdzināts ar čemeriņiem, ķime-
nēm, pipariem.

Kurzemes dienvidrietumos (Nīcā, Rucavā, Asītē) pierakstīti no-
saukumi čemeričas, čemerĩčas, čemeriņi, čemerijas, piem., ĩpaši liẽpâjniêki 
saûc par čemeriņiêm ‘īpaši liepājnieki sauc pelašķus par čemeriņiêm’ 
Asītē (LVDA).

Nosaukums čemeriņi saistāms ar la. dial. cemeriņš ‘cemera sakne 
(Helleborus)’ (sal. ME I 372), bet čemerīčas atbilst lie. čemerýčia ‘lili-
ju dzimtas daudzgadīgs indīgs ārstniecības augs (Veratrum album)’, 
čemerýčios ‘cemeru saknes, no tām gatavotas zāles (Rhiroma veratri)’. 
Tie ir slāvismi, sal. bkr. чeмерица, kr. чeмерица, senpo. cziemerzyca 
(Skardžius IV 111).

Atsevišķās latviešu valodas izloksnēs fiksēti pelašķa nosaukumi, 
kas saistīti ar leksēmu ķimenes vai tās dialektālo variantu ķiemeles. 
Puzē un Ugālē Kurzemes ziemeļu daļā pierakstīts nosaukums aitķie-
mele. Paralēli Ugālē fiksēts arī variants aĩtkriẽmele, kas, iespējams, ir 
okazionāls lietojums. 

Savukārt atsevišķās augšzemnieku dialekta izloksnēs ir reģistrēti 
vārdu savienojumi ar leksēmu ķimenes (arī ķimini). Vārdu savienojums 
cùku ķimenes pierakstīts Vīksnā, guovju ķimenes – Meirānos, bet vìlka 
ķimini – Mērdzenē.

Nosaukumiem aitķiemeles; cūku ķiemenes, guovju ķiemenes; vilku 
ķiminis pamatā ir ģermānismi ķimele (sal. lie. kmeliai, vav. kümel 
‘ķimene’, skat. Čepienė 2006: 211), ķimene, kas saistāmi ar vav. cimin 
‘ķimene’ (ME II 381); lie. kmỹnas ir slāvisms, sal. senbkr. кминъ, po. 
kmin (Skardžius IV 162). Vārdu savienojumu un salikteņu pirmie 
komponenti ir dzīvnieku nosaukumi aita (par cilmi skat. 69. lpp.), 
cūka (par cilmi skat. 50. lpp.), guovs, vilks, kas norāda uz auga neat-
bilstību īstajai jeb pļavas ķimenei (Carum carvi). 

Nelielā kompaktā areālā pašos Kurzemes ziemeļos sastopams pe-
lašķu nosaukums laukpipari, lauka (arī lauku) pipari, piem., lauku 
piparus liek, svaigu gaļu vāruot ‘pelašķus liek, svaigu gaļu vārot’ Dun-
dagā (ME).

Nosaukumu lauka pipari(ņi), laukpipari(ni) otrais komponents ir 
pipars ‘pipars’. Tas, domājams, ir ģermānisms (ME III 221). Savukārt 
lie. pipras pirms 12. gs. aizgūts no senkr. пьпьръ (Būga I 340).

Pirmais aplūkojamo nosaukumu komponents – sens lietvārds laũks, 
kurš atbilst lie. laũkas, pr. laucks ‘lauks, tīrums’ III 10510. Visticamāk 
ide. pirmvalodā no darbības vārda *leuk- ‘spīdēt’ (sal. senind. rócate 
‘spīd’, skat. IEW 687skk.) ar derivatīvo galotni *-o- tika darināts abs-
traktas nozīmes vārds *leukos- ‘gaišums, spīdēšana’, kurš vēlāk sāka 
apzīmēt izcirstu gaišu meža vietu, sal. senind. uloká-, loká- ‘atbrīvota 
gaiša vieta; klajums, pasaule’, lat. lūcus ‘birztala’, senang. léah ‘lauks, 
pļava, mežs, atklāta vieta’ (Schulze 1966: 121sk.; Trautmann 1923: 151; 
ME II 426, 427; LEW 343, 344; ПЯ L 147skk.; PKEŽ III 49sk.).

Pelašķi vai dažas tā pasugas lietuviešu izloksnēs, iespējams, apzī-
mē no slāvisma pipras veidots atvasinājums ar piedēkli -(i)nykas pi-
pirnykas, kas izplatīts ap Vilkavišķi, ļeļūniem, Mielaģēniem (skat. 
A. Saļa 1. Aptaujas kartotēku; sal. LKŽe).

Taču lietuvieši visbiežāk piparu salīdzina ar citiem augiem, sal.: 
pipirlis, pipirùkas, piprlapė, piprlapis ‘aristolohiju dzimtas augs – 
parastā kumeļpēda (Asmum europaeum)’, piprmėtė ‘ārstniecības pi-
parmētra (menta piperita)’, pipinė ‘krustziežu dzimtas augs (Lepi-
dium)’ (LKŽe).

Iespējams, ar pelašķu tējas rūgtumu saistāmi atsevišķi Latgalē re-
ģistrētie pelašķu nosaukumi, piemēram, sùrines Ciblā, Ezerniekos. 
Nosaukumi, iespējams, ir atvasinājumi ar *-no- no adjektīva sūrs ‘rūgts’, 
kas radniecīgs lie. súras ‘sāļš’, sl. syrъ ‘jēls, neapstrādāts; mitrs’, sen-
rietskand. súrr ‘skābs’ un saistīts ar senpr. suris ‘siers’ (ME III 1134; 
Trautmann 1923: 293sk.; E 688; PKEŽ IV 169). Varbūt arī Šķilbēnos, 
Rugājos, Baltinavā pierakstītā izlokšņu forma śìreńs ir saistīta ar ad-
jektīva sūrs dialektālo variantu syurs. 

Pelašķu nosaukumi ar sakni žūž- (žùžaines, žùžaiņi, žùžàji, žùžàni, 
žùžaunas, žùžaunes, žùžènes, žùžni, žùžērnes, žùžrni, žùževeņi, žùžìeni, 
žùžines, žūžuoni) sastopami kompaktā areālā Latgalē, taču atsevišķi 
varianti savstarpēji krustojas, piem., žỳužàiņa – bòĺìm źîdéńìm źî, tuôc 
kuô vàinaćèńć ‘pelašķi – baltiem ziediņiem zied, tāds kā vainadziņš’ 
Nīcgalē (LVDA); palaśeîšu žỳužàiņu ‘salasīšu pelašķus’ Sakstagalā 
(LVDA); ka ìgrîš ṕìerstâ, vajak satrèi àr èužùonu sulu ‘ka iegriež 
pirkstā, vajag ierīvēt ar pelašķu sulu’ Vārkavā (LVDA); àr žỳužùonỳm 
ìndykus i boròi ‘ar pelašķiem arī tītarus baro’ Silajāņos (LVDA); 
žỳuä̅̀rńiś kukyńi ât ‘pelašķus tītari ēd’ Nautrēnos (LVDA). 

Latgalē sastopamie nosaukumi žūžaines, žūžāji, žūžēņi, žūžernes, 
iespējams, ir onomatopoētiskas cilmes vārdi, sal. žūžêt, žūžinât, žūžuôt 
‘čabēt, čaukstēt’ (ME IV 838), bet tie var būt arī saistīti ar lie. apžiùžti 
‘apaugt’, sal. kr. волосяная трава, волосецъ (Анненковъ 1878: 4): 
Ap žiù žęs plaukais kaip šuva ‘apaudzis ar matiem kā suns’ Valkininkos 
(LKŽe).

Pelašķa ziedēšanas laiku atspoguļo nosaukums indricenes (ar vari-
antiem), kurš cēlies no personvārda indriķis; Indriķa diena senāk svi-
nēta 15. jūlijā. 

Nosaukumi indricenes un incenes veido nelielu kompaktu areālu 
Kurzemes ziemeļrietumos. Variants iñdricenes pierakstīts Ventā, Zūrās, 
Zirās un Ugālē, bet idricenes – Piltenē. Saīsinātais variants iñcenes 
fiksēts tikai Užavā.

Iespējams, pelašķu ziedēšanas laiku atspoguļo arī nosaukumi 
sìrpenes (Viļakā) un sìrpines (Sakstagalā, Maltā). Nosaukums varētu 
būt aizguvums no poļu valodas, tam pamatā augusta mēneša nosau-
kums sierpień, kas savukārt saistīts ar po. sierp ‘sirpis’, kas radniecīgs 
ar la. sirpis, serb. sp un kr. серп ‘sirpis’ un tālāk saistāms ar gr. ἄρπη 
‘sirpis’ (ME III 847).
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Pelašķa karte



Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Ceļtekas nosaukumi
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Ceļtekas nosaukumi 
Komentāra autori: ilga Jansone, Rima Bakšiene, Sauļus Ambrazs

Kartes pamatā ir atbildes uz ALE leksikas aptaujas 82. jautājumu, 
atbildes uz KFRP 4. dialektoloģijas anketas 65. jautājumu, kā arī 
Aurelijas Gritēnienes (Gritėnienė, 2006) un Ineses Ēdelmanes un 
ārijas Ozolas (2003) pētījums.

Kartē atspoguļoti ceļteku (Plantaginaceae) dzimtas augu vispāri-
nātie nosaukumi un to semantika.

Šim pret augstu temperatūru un citām slimībām izmantotajam 
augam baltu valodās ir nosaukumi, kas iedalāmi vairākās grupās.

Pirmās grupas nosaukumos, kurus lieto Lietuvas austrumdaļā un 
dažās latviešu izloksnēs, atspoguļojas norāde uz stiprām dzīslām iz-
vagotām šā auga lapām (sal. Gritėnienė 2006: 154).

Šo nosaukumu darināšanas pamats – lie. gýsla / la. dzîsla. Šis vārds 
eksistējis arī prūšu valodā, sal. pettegislo ‘pleca cīpsla’ E 108. Tam ir 
paralēles arī citās radniecīgās valodās, sal. sensl. žila ‘asinsvads’, arm. ǰil 
‘cīpsla; virve’, lat. fīlum ‘diegs, dzija’ (Trautmann 1923: 90; ME I 557sk.; 
LEW 150; IEW 489; Sabaliauskas 1990: 10; PKEŽ III 276sk.).

Nosaukums gyslõtis, gyslõtys, kas ir arī lietuviešu literārās valodas 
vārds, fiksēts ziemeļaustrumu aukštaišu Panevēžas, Kupišķu, Utenas 
apkārtnes izloksnēs (ap Pakroju, Kupišķiem, Zarasiem), piem., nut’r.n-
tu. ˈkɔ·ju. n.kčei gi.sˈlɔ·čeis abˈdẹ·k ǀ t. nutraks ka’š’ti. ‘noberztu 
kāju pa nakti ar ceļtekām apliec, tas noņems karstumu’ KpŽ I 678; 
prie šulinio daug gyslõčių priaugo ‘pie akas daudz ceļteku saauga’ Obe-
ļos (LKŽe); dabar gyslõčių jau gal niekas nevalgo ‘tagad ceļtekas jau 
laikam neviens neēd’ Obeļos (LKŽe).

Šo vārdu tāpat lieto dienvidaustrumu lietuviešu valodas areāla 
nomalē – dienvidaukštaišu un austrumaukštaišu Viļņas apkārtnes iz-
loksnēs (ap Leipaliņģi, Varēnu, Šaļčininkiem, Dievenišķēm, Gervēčiem 
u. c.), piem.: uždėk pirštą gyslõčiais, ir nesuks ‘apliec pirkstu ar ceļte-
kām, un nesāpēs’ Miroslavā (LKŽe). 

Biežāk sastopamie šā nosaukuma varianti ir gyslõčius (Nairos, 
Anīkščos, Deguļos, Skraudžos, Žaļojā, Alksnēnos, Krosnā, Leipaliņ-
ģē, Punskā u. c.), piem., gyslõčius labai tinka dėti ant žaizdos ‘ceļteka 
labi noder likt uz brūces’ Budviečos (LKŽe); gyslõčius mačija nuo 
prietvaro ‘ceļteka palīdz pret vēdera aizcietējumu’ Tverečos (LKŽe); kā 
arī gysluõtis (Jodaičos, Daugēlišķos u. c.), piem., gˈi.sluõcai cej placa.s 
lã·pais ǀ gˈẽ·ra juõs ‘ceļtekas tās ar platām lapām, dzer tās’ DrskŽ 103; 
gˈi.sluõčai laba. gera. ǀ kap sùsmuši ǀ àbˈdˈedzi ta.s lã·pais ‘ceļtekas ļoti 
labas, kad sasities, apliec ar tām lapām’ DrskŽ 103; gi.slúoče | 
tαi‿nuok‿skrα.ọ. ‘ceļtekas tās no kuņģa [slimībām dziedina]’ PpaŽK; 

má·n tαi‿ʒvi.likapi.tẹ.n žaizdà | tai‿àš visa‿lα.ka gerù | vsu. žiẽmu. | 
gi.slúous ‘man divpadsmitpirkstu zarnā čūla, tāpēc es visu laiku dze-
ru, visu ziemu, ceļtekas’ PpaŽK; geros žolės ten nėr – vieni gysluõčiai 
‘labas zāles tur nav – vienas ceļtekas’ Nemunaitē (LKŽe).

Retāk fiksēti gyslõčis (Medininkos), gysluõčius (Gervēčos), gysliuo-
tis (Kučūnos, Kapčamiestā).

Vārdam gyslõtis ir salikts piedēklis -otis (< suff. -ot- + galotne 
-is), kas var būt kopīga lietuviešu un prūšu valodu inovācija, sal. pr. 
nagotis ‘vara pods ar kājām’ E 349 : nage ‘kājas pēda’ E 145 (Ambra-
zas 2000: 140sk.; 2006: 72 un lit.).

Gyslõčius, gyslõčis ir jaunāki šā vārda varianti. 17. gs. Konstan-
tīna Sirvīda otrajā vārdnīcā rodam variantu gyslõčia: Bábká iele. 
Plantago. Giſloćia SD3 4. Tas fiksēts arī vēlākajās Pilīpa Ruiģa, Geor-
ga H. F. Neselmaņa vārdnīcās, Jurģa Ambrazieja Pabrēžas rakstos. 
Taču mūsdienu lietuviešu izloksnēs tā, šķiet, nav.

Gysluõtis (un varianti gysliuõtis, gysluõčius) veidots ar citu līdzīgu 
piedēkli -uotis (< suff. -ōt- + galūnė -is, sal. Ambrazas 2000: 142).

Visi šeit aplūkotie atvasinājumi cēlušies no īpašības vārdiem gyslótas 
(-a), gyslúotas (-a) (jāatzīmē, ka gyslõtas Rukos apzīmē pašu ceļteku).

Piedēkļi -(i)otas (-a), -(i)uotas (-a) lietuviešu valodā ir ļoti produk-
tīvi. Parasti īpašības vārdus ar -(i)otas (-a) darina no ā-celma, bet ar 
-(i)uotas (-a) – ŏ-celma lietvārdiem. Taču izloksnēs šie piedēkļi sajau-
kušies savstarpēji un arī ar citiem tādas pašas izcelsmes piedēkļiem -ėtas 
(-a), -ytas (-a), kuri tāpat ir cēlušās no *-to. Tādēļ izloksnēs radies 
daudz gyslótas (-a), gyslúotas (-a) tipa dubletu (sal. Skardžius I 348skk.; 
LKA III 143skk., karte 130–134; Akelaitienė 1999). Tiem ir paralēles 
citās radniecīgās valodās (Brugmann 1906: 405skk.), sal. lie. barzdótas 
un sensl. bradatъ, lat. barbatus ‘bārdains’ (Ambrazas 2008b: 114 un lit.). 
Tiesa, latviešu valodā tāda tipa īpašības vārdi daudz retāki nekā lietu-
viešu valodā (sal. Endzelīns 1951: 383sk.). Savukārt latviešu valodā 
izplatījušies atbilstoši atvasinājumi ar piedēkli -ains, kurš cēlies no 
*-no-, piem., cmains ‘celmains’ (Endzelīns 1951: 325skk.; Blinkena 
2002: 205skk. un lit.); tiem ir ļoti maz paralēļu lietuviešu valodā, piem., 
pilváinas ‘resnvēderains’ (Ambrazas 2005: 123sk.).

Nosaukums gyslõnas (ar variantiem gyslõnė, gyslõnis) sastopams 
pašā Lietuvas austrumu daļā – austrumaukštaišu Viļņas, Utenas, dažās 
Anīkšču apkārtnes izloksnēs, piem., gyslõnas gerai pridėti prie tvinks-
tančios vietos ‘ceļteku labi pielikt pie uztūkušas vietas’ Dusetās (LKŽe); 
gyslõnai daugiausia papieviais auga ‘ceļtekas visvairāk pļavmalās aug’ 
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Tauragnos (LKŽe); visas atšlaimas gyslõnais apaugo ‘viss pagalms ar 
ceļtekām aizauga’ Molētos (LKŽe); gyslonùs perka aptiekon ‘ceļtekas 
pērk aptiekā’ Švenčoņos (LKŽe); gyslõniai auga patakėm, pakelėm ‘ceļ-
tekas aug takas malās, ceļmalās’ Dusetās (LKŽe).

Šie nosaukumi veidoti ar piedēkļiem, kuri cēlušies no *-no-. Šie 
īpašības nesēju nosaukumi ar atvasinātu piedēkli *-ā-no- – tā ir bal-
tu, slāvu, romāņu valodu kopīgā pazīme, sal. la. dirvāns ‘atmata’, 
baznsl. bratanъ ‘brāļa dēls’, lat. īnsulānus ‘salas iedzīvotājs’ (Ambrazas 
2000: 162sk. un lit.). 

Maišagalā fiksētais saliktenis gyslnalapis (tenai gyslū́nalapiai auga 
‘tur ceļtekas aug’ [LKŽe]) rāda senāko atvasinājumu *gyslūnas. Lai arī 
īpašības nesēju nosaukumi ar atvasināto piedēkli *-ū-no- kā patstāvīgs 
darināšanas tips, visticamāk, noformējies baltu valodās un plašāk iz-
platījies tikai lietuviešu valodas rakstu tradīcijas laika posmā (Ambra-
zas 2000: 158skk. un lit.), taču arī tiem ir dziļas vēsturiskas saknes.

Iespējams vēlās ide. pirmvalodas laikos sākusies nosliece ar īpašī-
bas vārda piedēkli *-no- veidot sociālus terminus ar ‘saimnieka, va-
doņa’ nozīmi, sal. lat. dominus ‘valdnieks, kungs’, go. iudans ‘karalis’, 
gr. κοίρανος ‘karavīru vadonis’ utt. (Saussure 1963: 309sk.; Meid 1957: 
95sk.; Watkins 1966: 45sk.; Benveniste 1970: 301skk.).

Dažiem no šiem nosaukumiem ir atvasināts piedēklis *-ū-no- 
(piem.: lat. tribūnus ‘apgabala vadonis’, senind. dámūnas- ‘mājām pie-
derošs; māju sargātājs’), un tie zināmā mērā atbilst baltu atvasinājumiem 
ar *-ū-no- (sal. Brugmann 1906: 280; Specht 1932: 215sk. u. c.).

Antalieptē sastapts nosaukums gysluõnis: gysluoniais, arba pabaliais, 
gydo iššutimus tarp kojų pirštų ‘ar ceļtekām ārstē izsutumus starp kāju 
pirkstiem’ Antalieptē (LKŽe), bet Kavarskā – tā variants gysluõnas. 

Atvasinājumi ar piedēkli -uonis radušies no līdzskaņu celma no-
meniem (sal. Skardžius I 293skk.; Endzelīns 1951: 328sk.; Kazlauskas 
1968: 273skk.; Ambrazas 1993: 150skk.; 2000: 167sk. un lit.), sal. 
senus vārdus: lie. žmuõ, pr. smoy E 187, go. guma, lat. *hemō ‘cilvēks’, 
osk. humuns ‘cilvēki, ļaudis’, umbr. homonus ‘cilvēkiem’, toh. B śau-
mo ‘cilvēks’. To sākotnējā nozīme varēja būt ‘ar zemi saistīts’ (sal. 
Brugmann 1906: 295; Trautmann 1923: 369sk.; Skardžius I 296sk.; 
LEW 1320; IEW 415; Stang 1966b: 225sk.; ИЯ 821; PKEŽ IV 
132skk.; Smoczyński 2007: 790sk.).

Reti sastopami saknes gysl- atvasinājumi gyslõtas (ap Anīkščiem), 
gyslenis (Obeļos, Krauņos), gyslutis.

Saliktenis gýslalapis, gýslalapys, gyslalãpis, gyslãlapis visvairāk iz-
platījies Lietuvas vidus izloksnēs: austrumaukštaišu Panevēžas, Širvin-
tu, Kupišķu apkārtnes izloksnēs, rietumaukštaišu Kauņas apkārtnes 
izlokšņu austrumdaļā, fiksēts dienvidaukštaišu areālā ap Šaļčininkiem, 
piem.: ˈgi·slalapi.š’ čæ ǀ ugn’.žɔ.la.s pakraš’če[s] susɔ.d.ntɔ.s ‘ceļteka 
šeit, strutenes malā sastādītas’ KpŽ I 678; laba gæra ˈgi·slalap’ɔ. dẹ.l’ 
.ŋkstu. lig.s ‘ļoti labi ceļteka [der] nieru slimībām’ KpŽ I 678; 
ˈgi·slalap’u. burbɔ.l’. ǀ tai kai v.dur’us palá.idžæ ‘ceļteku vālītes [dzert 
vajag], kad ir caureja’ KpŽ I 678; gýslalapį dedu, karštį traukia ‘ceļte-
ku lieku, karstumu izvelk’ Ērišķos (LKŽe).

Retāk sastopami varianti gýslapis, gýslapys, gyslapas (Užušiļos, 
Daukņūnos, Saločos, Kalvarijā u.c.), piem., ˈmɔ·čæku. ǀ ˈgi·slap’u. pris.-
ræŋka ‘māllēpju, ceļteku pielasīja’ KpŽ I 678; nuvagusæs ˈkɔ·jæs 
abˈdẹ·[k] ˈgi·slapeis ǀ t. acigá.usi ‘nogurušas kājas apliec ar ceļtekām, 
tā atspirgsi’ KpŽ I 678; nuskink gýslapį iš patvorio uždėti ant piršto 
‘noplūc ceļteku sētmalē, [ko] uzlikt uz pirksta’ ļudvinavā (LKŽe).

Pasvalē, Medikoņos sastopams ē-celma saliktenis gýslalapė, gys la-
lãpė, piem., dėk gýslalapę prie žaizdos – kraujas nebetekės ‘liec ceļteku 
pie brūces – asinis vairs netecēs’ Pasvalē (LKŽe).

Šiem nosaukumiem ekvivalents ir la. dzīsllapa ‘ceļteka’ (par otrā 
salikteņa komponenta lie. lãpas / la. lapa cilmi skat. 71 lpp.).

Panevēžas un Sedas apkārtnē pierakstīts nosaukums gyslãžolė (par 
otrā salikteņa komponenta žol cilmi skat. 56. lpp.).

Nosaukumi ar sakni dzīsl- sastopami Latgalē (Latgales austrumu, 
dienvidu un dienvidrietumu daļā) un Zemgalē ap Bausku. Nosauku-
mi ir semantiski motivēti un norāda uz auga lapu dzīslojumu.

Atsevišķās augšzemnieku dialekta latgaliskajās izloksnēs (Aizkalnē, 
Balvos, Liepnā, Nīcgalē, Šķilbēnos) un vidus dialekta zemgaliskajā 
izloksnē Skaistkalnē sastopams variants dzīslene, kas atvasināts ar iz-
skaņu -ene, piem., eîśĺeńs so iz rànu ĺìk ìersâ, lài krušuôk eîst ‘ceļ-
tekas vis uz brūces liek virsū, lai labāk dzīst’ Šķilbēnos (ALE). 

Šis atvasinājums no Zemgales iekļauts arī vārdnīcās: dzîslene ‘der 
Wegerich’ Bārbelē, Vecumniekos, Stelpē (EH I 362).

Augšzemnieku dialekta latgaliskajās izloksnēs gan izplatītāks ir 
variants dzīsline, kas atvasināts ar izskaņu -ine, piem., eîśĺìńiś ṕi rànys 
ĺìk, ṕi aûgùņa ‘ceļtekas pie brūces liek, pie augoņa’ Ciblā (ALE); va-
jak izĺik èisĺińi is sôpuma ‘vajaga uzlikt ceļteku uz sāpošās vietas’ 
Līvānos (ALE). 

Skaistā pierakstīts arī variants dzīsleņa (eîśĺeņa), bet Ezerniekos – 
dzīsliene (ʒîslîn). Atvasinājums ar izskaņu -iene iekļauts arī Kārļa Mī-
lenbaha un Jāņa Endzelīna vārdnīcā: dzîsliene Eversmuižā (Ciblā) (EH 
I 362).

Vārdu savienojums dzīsliņu lapiņas pierakstīts Ludzā, bet salik-
tenis dzīsllapa fiksēts gan augšzemnieku dialekta dziļajās latgaliskajās 
izloksnēs (Kalupē, Višķos), gan vidus dialekta zemgaliskajās izloks-
nēs (Bārbelē, Jaunsaulē, Panemunē, Skaistkalnē), piem., eîslopys 
daĺìk ṕi kuôdys rànys; eîslopys tuôdys eîsluôtys, pàr tû jùos tuô sàuc; 
eîslopys aûk pogomâ i pa ćeļamołys; ka kùoja pùordrta, to vajak 
daĺik eîslopu àr tàuḱìm; tàuḱi izvàlk naèirùms, a eîslopa atjàm 
kostumu ‘ceļtekas pieliek pie kādas brūces; dzīsllapas tādās dzīslotas, 
tāpēc tās tā sauc; ceļtekas aug pagalmā un pa ceļmalām; ka kāja 
pārdurta, vajaga pielikt ceļteku ar taukiem; tauki izvelk netīrumus, 
bet ceļteka noņem karstumu’ Kalupē (ALE); pakryta i sadauźà ćeĺi, 
a paturà viersâ sotu eîslopu i àļ jàu varà skŕìt ‘pakrita un sasita 
ceļgalu, bet paturēja virsū aukstu ceļteku un atkal jau varēja skriet’ 
Višķos (ALE). 

Vārdnīcās iekļauta e-celma forma: dzîsllape Bārbelē, Vecumniekos, 
Stelpē (EH I 362).

Saliktenis dzīsleņlapa reģistrēts Skaistkalnē (ʒîsleņlapas).
Otro ceļtekas (tāpat kā pelašķu, sal. 64. lpp.) nosaukumu grupu 

lietuviešu valodā ietekmēja tautas medicīna – ceļtekas lapas liekamas 
uz sasitumiem, brūcēm, kukaiņu iedzeltajām vietām (sal. Gritėnienė 
2006: 182sk.). 

Lielāko daļu no tiem veido nosaukumi ar sakni trauk-, kas sasto-
pami Lietuvas rietumu daļā, aptverot žemaišu un rietumaukštaišu 
Kauņas apkārtnes izlokšņu areālus. 

Tie saistīti ar darbības vārdu tráukti. Tam atbilst la. tràukt ‘skriet, 
ātri skriet; plēst, raut’, pr. per-traūki ‘uzrāva, uzvilka’ III 10114, varbūt 
radniecīgs sav. drucken ‘spiest’, kim. trychu ‘griezt’ (IEW 1074; LEW 
1113sk.; Stang 1972: 9; Sabaliauskas 1990: 191; PKEŽ III 273sk.; 
Smoczyński 2007: 682sk.).

No šīs grupas nosaukumiem pirmām kārtām minami salikteņi. 
Salikteņi ar otro komponentu lap- (traũklapis, tráuklapis, trau kã-

la pis) tiek lietoti ziemeļ- un rietumžemaišu kā arī Klaipēdas puses 
aukštaišu areālā, piem., traũ.kla lã·pa· ddel ǀ uo àn· než·d ‘ceļteku 
lapas lielas, bet tās nezied’ DūnŽ 403; traũ.klas a pr‿ruonuõz dèd ǀ 
àlè àn· pràst va.sta· ‘ceļtekas arī pie brūces liek, bet tās ir sliktas 
zāles’ DūnŽ 403; jêgọ vẹdọȓộuji, pệrmãsis vãists  trãuklapis ‘ja slimo ar 
caureju, pirmās zāles ir ceļteka’ MoŽK; ka kãrtâs mộn skrdis skãud, 
sọsẹvrẹnọ trãuklau ‘kad dažreiz man kuņģis sāp, savāru ceļtekas’ 
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MoŽK; pajieškó·k švã·ru. trãũklapi. ‘pameklē tīru ceļteku’ ZnŽ III 453; 
traukãlapiai pri kelio auga ‘ceļtekas pie ceļa aug’ Plašķos (LKŽe); 
traũklapiai labai karštį trauka ‘ceļtekas ļoti labi karstumu noņem’ Klai-
pēdā (LKŽe); a parsipjovei, a koja suputo – dėk traũklapį, ir ištrauks 
‘vai pārgriezi, vai kāja sapampa – liec ceļteku, izvilks’ Barstīčos (LKŽe); 
traũklapiai nu pilvo skaudėjimo ‘ceļtekas pret vēdera sāpēm’ Akmenā 
(LKŽe); traũklapius ant auglių deda, i tada pratrauka ‘ceļtekas uz au-
goņiem liek, un tad izvelk’ Kražos (LKŽe); trauklapis valo gleives iš 
plaučių ‘ceļteka tīra gļotas no plaušām’ Smalininkos (LKŽe).

Užpeļos (Tveros) fiksēts variants traũlapis.
Dienvidžemaišu izloksnēs izplatīti salikteņi ar otro komponentu 

žol-: traũkažolė, traukãžolė, traũkžolė, tráukžolė, traukžol, piem., iš si-
kė lė pik[v]otė, reik pridėt traukãžolės, kad pratrūktų ‘parādījās augonis, 
vajag pielikt ceļteku, lai pārplīstu’ Pocūneļos (LKŽe); ten prasti lau kai, 
ten auga tik traukãžolės ir šuncibuliai ‘tur slikti lauki, tur aug tikai 
ceļtekas un savvaļas sīpoli’ ķeturvalaķos (LKŽe); traukžols platus 
lapas su gyslom ‘ceļtekas platām lapām ar dzīslām’ Šauļēnos (LKŽe); 
uždėk traũkžolės lapą, ir nebėgs kraujas ‘uzliec ceļtekas lapu, un nete-
cēs asinis’ Raseiņos (LKŽe).

Dažās Rietumlietuvas (galvenokārt žemaišu) izloksnēs lieto traũkas, 
piem., iš trauko – žolė prasta, bet vaistas ‘no ceļtekas zāle slikta, bet 
zāles [labas]’ Kropjos (LKŽe); še, užsidėk ant voties traũką, kad karš tį 
sumažytų ‘še, uzliec uz augoņa ceļteku, lai karstumu samazinātu’ Vilka-
višķos (LKŽe). Viduklē pierakstīts traũkis, Žaiginā – traũkė. 

Tie ir konkrētu nozīmi ieguvuši ar derivatīvo galotni darināti dar-
bības nosaukumi, sal. traukà, traũkas ‘pievilkšana, iespēja pievilkt’ 
(LKŽe). Tāda tipa paralēli atvasinājumi kā traũkas, traũkis, traũkė 
sastopami diezgan bieži, fiksēti jau 16.–17. gs. rakstos.

Jāatzīmē, ka darbības nosaukumi ar -is, -ys, -ė plašāk izplatījās 
krietni vēlāk nekā atbilstoši atvasinājumi ar -as, -a (sal. Ambrazas 
1993: 28skk.). 

Daļā rietum- un austrumaukštaišu izlokšņu sastopami no demi-
nutīviem veidojušies nosaukumi ar piedēkli -utis: traukùtis (par to 
skat. 65 lpp.), piem., traukùčei ǀ žinãũ ǀ ka‿no·‿skrãñdž’o· uždegmu· 
gærã ‘ceļtekas, zinu, ka pret kuņģa iekaisumu labas’ ZnŽ III 462; 
mẽ·z gi·slo·č’ùs vadnamæ traukùčeis ‘mēs [lietuvieši] ceļtekas saucam 
traukučiai’ ZnŽ III 462; žoliums, traukùčiais gydydavo kitąsyk ‘ar zālēm, 
ceļtekām dziedināja kādreiz’ Žemoji Panemunē (LKŽe); tie traukùčiai 
labai gerai, kai suka, tep ištraukia, visi pūliai išeina ‘tās ceļtekas ļoti 
labas, kad pampst, tā izvelk, [ka] visas strutas iziet’ Kazlu Rūdā (LKŽe); 
užsilipyk traukùtį, vis ne teip bėgs kraujas ‘uzlipini ceļteku, vairs tik ļoti 
netecēs asinis’ Šaķos (LKŽe); užsidėk ant prisūko traukùtį ir per naktį 
pratrauks ‘uzliec uz augoņa ceļteku un pa nakti izvilks [strutas]’ Garļa-
vā (LKŽe); traukučiùs tik ant žaizdų dedam ‘ceļtekas tikai uz brūcēm 
liekam’ Ilguvā (LKŽe); duok vaikui traukùčių arbatos – nustos vidu riuot 
‘dod bērnam ceļteku tēju – pārstās slimot ar caureju’ Lukšos (LKŽe); 
traukùčiai, kap nuskini, tai tokios gysliukės traukiasi ‘ceļtekas – kad 
noplūc, tad tādas dzīsliņas stiepjas’ Pilvišķos (LKŽe).

Atsevišķas vietās sastopamas arī vārdkopas traũko lãpas (Medin-
gēnos arī traũko lãpai), traũko žol, piem., traũ.ka lã·pa· va.sta· n 
kraũ.je spá.udma ‘ceļtekas – zāles pret asinsspiedienu’ DūnŽ 403; če 
 trãuka làpâ ‘te ir ceļtekas’ MoŽK; kad gvuolê trệid, tùs tàtã trãuka 
žũols, trãuklaus [suvirina] ‘kad mājdzīvniekiem ir caureja, tad lūk tās 
ceļtekas [savāra]’ MoŽK; traũko lãpai nū šlapinimos tie, nū pūslės ‘ceļ-
tekas pret slapināšanu [gultā], pret pūšļa slimībām’ Judrēnos (LKŽe); 
traũko lãpas i čia auga ‘ceļtekas arī te aug’ Pagramantē (LKŽe).

Līdzīga izcelsme varbūt ir vārdkopai straũko lãpai; sal. arī salik-
teņus straũklapis, striaũklapis, piem., striaũklapio plati lapai, kraują 

sulaiko ‘ceļtekām platas lapas, asinis aptur’ Pluņģē (LKŽe). Par mīk-
sto r saliktenī striaũklapis skat. Zinkevičius 1966: 153skk.; par „mo-
bilo“ s skat. Fraenkel 1922: 1949; vēl sal. verbu sutráukti ‘savilkt’.

Gegrēnos pierakstīts nosaukums traũko kiaulẽlė: traũko kiaulẽlės 
užtrauka vidurius kiaulėms ir žmonims ‘ar ceļtekām izārstē caureju 
cūkām un cilvēkiem’ Gegrēnos (LKŽe).

Vārds kiaulẽlė – piedēkļa -elė (par to skat. 65. lpp.) deminutīvs, 
veidots no neskaidras cilmes lietvārda kiaũlė (sal. LEW 249; Saba-
liauskas 1968: 175skk.; 1990: 200; Smoczyński 2007: 281sk.).

Vītauts Mažulis (PKŽ IV 120sk.) mēģinājis to reizē ar pr. skew-
re ‘cūka’ E 685 atvedināt no baltu un slāvu darbības vārda *(s)keu- 
‘(no)griezt, (no)lobīt’, no kura radies lie. skùsti, la. skaût ‘sist, belzt’, 
kàusa ‘skausts; kalna, uzkalna kore’ u. c. (sal. IEW 954; Urbutis 1981: 
83sk.). Tādā veidā kiaũlė būtu substantivējies īpašības vārds ar pie-
dēkli *-lo-, kas nozīmējis ‘tas, tā, kurš nogriezts, nolobīts’. Citiem 
vārdiem sakot, šis mājdzīvnieks tā nosaukts tā atlupušo ausu dēļ.

Ar vārdu kiaũlė saistāmi arī daži citi augu nosaukumi (sal. Gri-
tėnienė 2006: 72, 74, 94, 99, 110sk., 131, 134sk., 169, 175sk.).

17. gs. Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcā Clavis Germanico-Li-
thvana atrodam vārdkopu raũko žol: Weg Blatt. ʃ. Wegerich. Rauko 
Ʒole C II 921.

Tā sastopama arī dažos vēlākā laika rakstos. Tur ceļteku reizēm ap-
zīmē arī ar vienu vārdu raũkas, kurš parasti nozīmē ‘grumba; [tas], kas 
vienmēr viebjas; saitīte, ar ko pastalām galus aizsiet, savilkt; krokojums, 
kroka; siera resnais gals; dibens; virsmas nelīdzenums’ (LKŽe).

Taču mūsdienu izloksnēs tā vietā lieto salikteni raukãžolė (rakstos 
fiksēts no 18. gs.) ar variantiem raũkažolė, raũkžolė, piem., mūsų pat-
vo riuos labai daug yra raukãžolių ‘mūsu sētmalēs ir ļoti daudz ceļteku’ 
Pasvalē (LKŽe); uždėk sutrynęs raukãžolių ant sumuštos vietos ‘uzliec 
saberztas ceļtekas uz sasistās vietas’ Vašķos (LKŽe); raukažolės varto-
jamos nuo rožės ir galvos skaudėjimo ‘ceļtekas lieto pret rozi un gal-
vassāpēm’ LTR Židikos (LKŽe); raũkžolių pumpurai vidurius sustabdo, 
o lapelius deda an piršto, kai įsipjauja ‘ceļteku ziedkopas caureju aptur, 
bet lapiņas liek uz pirksta, kad iegriež’ Jurbarkā (LKŽe); dėk raũk žo-
lių, tuoj kraują užrauks ‘liec ceļtekas [pie brūces], tūlīt asinis pārstās 
tecēt’ Gelgaudišķos (LKŽe).

Smalininkos pierakstīts arī raũklapis: raũklapis žaizdas gydo ‘ceļ-
teka brūces dziedē’ (LKŽe).

Neskaidra ir visu šo ceļtekas nosaukumu ar sakni rauk- cilme. 
Daži ceļtekas nosaukumi radušies no darbības vārda raũkti (par tā 
cilmi skat. 67. lpp.), bet varētu būt uzskatāmi arī par t-ráukti aferēzes 
variantu.

Visticamāk, ka šai grupai piekļaujas Aulejā sastopamais ceļtekas 
nosaukums rautine (EH II 359; Ēdelmane, Ozola 2003: 61). Iespējams, 
nosaukums saistīts ar verbu raut un norāda uz ceļtekas ārstnieciskajām 
spējām – izvilkt strutas. Nosaukums darināts ar izskaņu -ine.

Lietuviešu valodā pierakstīti tikai daži ceļtekas nosaukumi ar vār-
du kẽlias ‘ceļš’. Ceļa tēls ir skaidri izteikts dažu citu valodu ceļteku 
nosaukumos, sal. kr. подорожник, дорожник, попутник, bkr. да рож-
ник, horv. trputac, vā. Wegerich, taču lietuviešu valodā tas ļoti rets 
(sal. Gritėnienė 2006: 155).

Līdoķos pierakstīti nosaukumi kẽlio lãpas (atbilstošu la. cea lapa, 
sal. 77 lpp.), kẽlio lẽtena. Pēdējā vārdkopa vēl sastopama Antakmenē, 
tā lietota arī dažos Austrumprūsijas rakstos (LKŽe).

Jurģis Ambraziejs Pabrēža lietoja vārdkopu kelio retina. 1938. g. 
izdotajā Lietuviešu botānikas vārdnīcā ar atsauci uz Šiluti atrodam sa-
likteni kelretinis (LKŽe).
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Jāatzīmē, ka J. A. Pabrēža un vēlāka laika botāniķi ar [lietuviešu] 
vārdu retina apzīmēja dipsaku dzimtas augu pļavas vilkmēli (Succisa) 
(LKŽe).

Latviešu valodā, darinot ceļtekas nosaukumus, svarīga loma ir bi-
jusi šā auga augšanas vietai.

Latviešu valodas izloksnēs visizplatītākie ir ceļtekas nosaukumi ar 
lietvārdu ceļš (lie. kelias) salikteņa vai vārdu savienojuma pirmajā daļā. 

Visbiežāk sastopams nosaukums ceļmallapa, tas reģistrēts visā Lat-
vijas teritorijā (Latgalē sporādiski kā literārisms). Latviešu valodas 
izloksnēs vērojamas vārda ceļmallapa atšķirīgas intonācijas; izplatītākie 
intonatīvie varianti ir cemalapa un cèļmàllapa, piem., cemalaps lik 
uz oûgoni, us pušumi, a biêspiẽn; nuôvk kastu ‘ceļtekas lika uz 
augoņiem, uz pušumiem, ar biezpienu; noņem karstumu’ Duntē (ALE); 
cemallapa, ceļa lapa, cetka – tã i laba zâle; ka pušums pãgriêsts, liêk 
viasû; ar, ka caũrejai, savãra un iêʒe, ta aptu cemallapa, ceļa lapa, 
cetka – tā ir laba zāle; ka pušums pārgriezts, liek virsū; arī, kad cau-
reja, savāra un iedzer, tad pāriet [caureja]’ Kursīšos (ALE); cemalapi 
ģed priêkš kastum; ja uzliêk, kur uspaps, viņč nuôvk kastum ‘ceļ-
tekas der priekš karstuma; ja uzliek, kur uzpampis, tās novelk kar-
stumu’ Svētciemā (ALE); kad apoûʒs bi [radies augonis], ta sê 
cemalaps visa; vi nuôņêm kastu dikt ‘kad apaudzis bija ‘radies 
augonis’, tad sēja ceļtekas virsū; tās ļoti [labi] noņēma karstumu’ 
Vainižos (ALE); cèļmàllaps mùms jàu mìlzig åûg te ‘ceļtekas mums jau 
ļoti aug te’ Ancē (Apv); tãs cèļmàllapas agrâk sàukuši pa dzebežlapãm 
‘tās ceļtekas senāk saukuši pa dzebežlapãm’ Ērģemē (ALE); cèļmàllopas 
aûg cîtâs gràvu ùn ceļu molâs; lìk uz sasitumîm svaîgas lopas; nù 
cèļmàllapiņâm vùorija zupu; cèļmàllopas sagrîza, nùplàuceja ùn vùorija 
àr putraîmîm, gaļu vài tàukîm cèļmàllopu zupu; ko skuôbeņu moz vare-
ja salasît, to vùorija cèļmòllopu zupu ‘ceļtekas aug cietās grāvju un ceļu 
malās; no ceļtekām vārīja zupu; ceļtekas sagrieza, noplaucēja, un 
vārīja ar putraimiem, gaļu vai taukiem ceļteku zupu; kad skābenes 
maz varēja salasīt, tad vārīja ceļteku zupu’ Kalncempjos (Apv); cļ-
mòllo:pås i:skt ùn veŕi te̩:u ‘ceļtekas izkaltēja un vārīja tēju’ Kal-
snavā (Apv); áug pìe celiņíem, ku:r dȃudz stȃigá, màlná zem; jà prskrp 
cỳlvàka ádu, tad vàr ły:kt klát sabàrzátu cèļmàlłopu, lèi àtrk ʒíṷst ‘[ceļ-
tekas] aug pie celiņiem, kur daudz staigā, melnzemē; ja pārskrāpē 
cilvēks ādu, tad var likt klāt saberztu ceļteku, lai ātrāk dzīst’ Lazdonā 
(ALE); cèļmàllaa ìr pa daũʒ laba zâle; prìekš kleus dèr; ja àug pìrksc, 
uzlìek, tad ràuj ârà ‘ceļteka ir pa daudz ‘priekš daudz kā’ laba zāle; 
priekš klepus der; ja aug pirksts, uzliek [ceļteku], tad rauj [strutas] 
ārā’ Lutriņos (Apv); cèļmàllapas izãrstẽ nùo aûguôņiẽm ‘ceļtekas izārstē 
no augoņiem’ Rūjienā (Apv); cèļmàllopas nùdèr rstnìcîbai; nùplòucu 
plotu cèļmòllopu ‘ceļtekas noder ārstniecībā; noplūcu platu ceļteku’ 
Stāmerienā (ALE); cèļmòllo:pas senoàk iz visàm celèitèm ùn làuku ceļìem 
aúga ‘ceļtekas agrāk uz visiem celiņiem un lauku ceļiem auga’ Su-
nākstē (ALE); cèļmòllo:pu te̩s jèŕ ẏ:́r, kåd daʒäna moȃgà ‘ceļteku tēja 
jādzer, kad dedzina kuņģī’ Virānē (Apv); cèļmallapas i labas, ka acces 
sãp un kãjas sãp ‘ceļtekas ir labas, kad acis sāp un kājas sāp’ Medzē 
(Apv); cèļmollo:pås i jàisk, ùn te̩t tik veŕi [tēju] ‘ceļtekas ir jāizkal-
tē un tad tikai vārīja [tēju]’ Praulienā (Apv); ceļmallap’s sot labak’s 
ka ziv’ eļ; visâdìm nĩkuļìm brìm vaj’guot dùot ‘ceļtekas esot labākas par 
zivju eļļu; visādiem nīkulīgiem bērniem vajagot dot’ Idū (Apv); ceļ-
mallaps priêkš plaũšam, priêkš kuņģa ‘ceļtekas [derīgas] priekš plaušām, 
priekš kuņģa’ Lodē (Apv).

Atsevišķās Vidzemes un Zemgales izloksnēs (Augstkalnē, Dru-
vienā, Duntē, Ipiķos, Jaungulbenē, Liepupē, Lībagos, Liepkalnē, Līv-
bērzē, Mazsalacā, Mētrienā, Naukšēnos, Odzienā, Rūjienā, Sēlpilī, 
Skaistkalnē, Vējavā) fiksēta regulārā deminutīva forma ceļmallapiņa, 
piem., ceļmallapiņas lika virsu visur uz sasitumiêm, visvaĩrãk tûkum lai 

ņmtu ârã ‘ceļtekas lika virsū visur uz sasitumiem, visvairāk, lai no-
ņemtu pietūkumu’ Mazsalacā (Apv). 

Tikai vienā izloksnē (Oļos) pierakstīta deminutīva forma ceļmal-
lapīte (cèļmàllapít). 

Atsevišķās Zemgales izloksnēs (Bauskā, Mežotnē, Platonē) fiksē-
ti varianti ar salikteņa otrā komponenta mala saknes patskaņa paga-
rinājumu cemãllapa, piem., cemãllapas palĩʒ pret papumu ‘ceļtekas 
palīdz pret pampumu’ Bauskā (Apv); labas zâles i pelešķi, cemãllapas 
‘labas zāles ir pelašķi, ceļtekas’ Mežotnē (Apv).

Vēsturiskajās vārdnīcās iekļauti analogi vārdu savienojumi, piem. 
zeļmallu lappas Wegerich Lange 1773: 399; Wegerich Plantago zeļma-
lu lapas, zlines Ulmann 1880: 757; zeļļmallu lappas Wegerich Stender 
1789 I 367.

Tikai vienā Ziemeļrietumvidzemes izloksnē (Idū) pierakstīts ceļ-
tekas nosaukums cejmalapa, piem., cemalapa:m skl’s i tâda: ruʒina:; 
cemallap’s oûg tâda: ciêta:, samĩdita: zeme: ‘ceļteku sēkla ir tāda run-
dziņa; ceļtekas aug tādā cietā, samīdītā zemē’ Idū (ALE). Iespējams, 
nosaukumā atspoguļojas sena ļ : j mija.

Nosaukuma ceļmallapa (ar variantu cejmallapa) pirmais komponents 
ceļmala arī ir saliktenis. Tam pamatā ir ceļš, atbilstošais lie. kẽlias ‘ceļš’, 
varbūt saistīts ar gr. κέλευϑος ‘ceļš, taka’ (ME I 371; LEW 236). 

Tas ir atvasinājums ar sufiksu *-io- no ide. darbības vārda *kel-, no 
kura radies lie. kélti, la. cet, sal. arī lat. ex-cellere ‘izcelties, būt pacēlu-
šamies pāri’, prae-cellere ‘būt pārākam’; gr. κολωνός, lat. collis, ang. hill 
‘paugurs’; sensl. čelo ‘piere’ u. c. (ME I 369sk.; IEW 544sk.; LEW 
236skk.; Sabaliauskas 1990: 184sk.; Smoczyński 2007: 271sk., 274).

Otrais komponents mala saistāms ar lie. lýgmalas ‘līdz krastam, ļoti 
pilns’, daļēji ar rum. mal ‘krastmala’, alb. mal ‘kalns’, senīsl. ml ‘no 
sīkiem akmeņiem samūrēta siena gar krastu’, arm. mala ‘uzacs’ u. c. 
(ME II 555sk.; LEW 400sk.). Tas varētu būt arī atvsinājums no dar-
bības vārda, sal. baznsl. iz-molěti ‘izspiesties’, gr. μολεῖν ‘aiziet, atnākt’ 
(IEW 721sk.).

No ceļmala atvasināts deminutīvs ceļmalīte. Jāatzīmē, ka latviešu 
valodā izskaņa -ītis (-e) ir viens no diviem (otrs -iņš, -iņa) nozīmī-
gākajiem deminutīvu darināšanas līdzekļiem (Rūķe-Draviņa 1959: 
168skk., 232skk.). Lietuviešu valodā ar izskaņu -ytis (-ė) atvasina 
mazāk. Šeit vairāk deminutīvu atvasināti ar citu šo izskaņu apofonis-
ko variantu -aitis (-ė). Tam nav atbilstību latviešu valodā. 

Vispār saliktās izskaņas *-īt-o-, -oit-o-, -eit-o- (ar pēdējo lietu-
viešu valodā plaši tiek darināti īpašības nesēju nosaukumi) pēc būtī-
bas ir vienu un to pašu izskaņu varianti, sal. lie. vókietis, la. vācietis 
un lie. vókytis, la. vācītis ‘vācietis’, lie. gimináitis un giminiẽtis ‘radi-
nieks’.

Ar šo izskaņu baltu, slāvu (sal. dienvidsl. brȁtit’ь ‘brāļa dēls’, skat. 
Sławski 1976: 55skk.), varbūt arī ģermāņu (sal. sav. jungīdi ‘dzīvnie-
ku mazulis’, skat. Mezger 1953) valodās sākumā tika darināti īpašības 
nesēju nosaukumi. Vēlāk šī izskaņa pārgāja deminutīvu darināšanas 
kategorijā. Viens tās apofoniskais variants vairāk izplatījās latviešu, 
bet cits – lietuviešu valodā (plašāk skat. Ambrazas 2000: 108sk., 
135skk.; 2006: 66sk. un lit.).

Nosaukums ceļmale (parasti deminutīva formā – ceļmalīte, ļoti reti – 
ceļmaliņa) pierakstīts kompaktā areālā Vidzemes sēliskajās izloksnēs, 
taču atsevišķi reģistrējumi ir arī no citām Latvijas vietām (piem., no 
Rietumkurzemes un Latgales).

Atvasinājums ceļmala ar fonētiskajiem variantiem fiksēts Liezērē, 
Mārcienā, Preiļos, Saikavā, piem., cèļmlm i tádas zoļas stíʒiņas, ka 
nùoroún lpiņu, cèļmlm ziéc i tàc ká verpiņa ‘ceļtekām ir tādas zaļas 
stīdziņas; kad norauj lapiņu, ceļtekām zieds ir tāds kā vārpiņa’ Saika-
vā (Apv).
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Saliktenis ceļmala (a-celma un e-celma formā) iekļauts vēsturis-
kajās vārdnīcās: Wegebletter Zeļļmales Phras 1638: 331; Zeļļmales 
Wegblätter MLG II 369; ceļmala der Wegerich (Lubānā) EH I 264; 
ceļmale ‘plantago major’ Bārbelē, Liepkalnē, Lubānā, Vecumniekos; 
‘plantago media’ (Rankā) EH I 264.

 Deminutīva forma ceļmalīte sporādiski sastopama visā Latvijas 
teritorijā, piem., tagad sak̄a cèļmalîtes; aûg grañc zemẽ, ceļu malãs 
‘tagad saka cèļmalîtes; aug grants zemē, ceļmalās’ Blīdenē (Apv); s 
tàs cèļmäitas nùoskoluȏu ùn tá stigri pìesiȇnu pìe tà våíga ‘es tās ceļ-
tekas noskaloju un tā stingri piesienu pie vaiga’ Kraukļos (ALE); 
cèļmiš lo:́pås samļ ùn tṭ tùo zu:pu ʒèŕ prìexš ššnäs ‘ceļteku lapas 
samaļ un tad to sulu dzer pirms ēšanas’ Lazdonā (Apv); cèļmäíšu 
čä:ḿi t viénc pìe ùotra, so:plùxc, cik vog! ‘ceļteku čemuri te viens pie 
otra, saplūc, cik vajaga’ Liepkalnē (Apv). 

Deminutīvs ceļmalīte atspoguļots arī K. Mīlenbaha un J. Endzelī-
na vārdnīcā: ceļmalīte, ceļmalu lapa od. ceļmallapa od. ceļlapiņa ‘We-
gerich (plantago)’ ME I 371.

Variants ar salikteņa otrās daļas mala saknes patskaņa pagarināju-
mu sastopams Augstkalnē (cemãlīte).

Deminutīvs ceļmaliņa pierakstīts Kusā, Lazdonā, Višķos.
Kurzemē un Ziemeļrietumvidzemē sastopams nosaukums ceļlapa 

(arī formālie deminutīvi ceļlapiņa un ceļlapīte). 
Dienvidrietumkurzemē izplatītāks ir salikteņa variants ar pirmās 

daļas pilno ģenitīva formu, piem., ceļalapas va uzlikt uz nuôbzumiêm, 
tãs nuôje sâpes ‘ceļtekas var uzlikt uz noberzumiem, tās noņem 
sāpes’ Kalētos (Apv); pušuma uslika ceļalapu, skâbu kreîmu ‘pušumam 
uzlika ceļteku, skābu krējumu’ Kursīšos (ALE); ceļalapas aug uz tādiem 
lauku ceļiem; tās labas uzlikt, kad asiņi tek, citādi lielāku pāpu jau grū-
ti apturēt ‘ceļtekas aug uz tādiem lauku ceļiem; tās [ir] labas uzlikt, 
kad asins tek, citādi lielāku brūci jau grūti apturēt’ Rucavā (ALE).

Kursīšos paralēli saliktenim ceļalapa minēts arī vārdu savienojums 
ceļa lapa.

Saliktenis ceļlapa fiksēts gan Kurzemē, gan arī Ziemeļrietumvid-
zemē, piem., ceļl̄aps a guôṷs ned, viņìm nesmeķe, tâds sîksc ùn ciêc 
‘ceļtekas arī govis neēd, viņām negaršo, tādas sīkstas un cietas’ Ģeros 
(ALE); celaps i dikt lȃbs; celaps svaîks sama gȃļs mašine, ta ispiêž suli, 
liêk a md kuõpe; ka apaũkstejiês, ta i lȃb klpu ‘ceļtekas ir ļoti labas; 
svaigas ceļtekas samaļ gaļas mašīnā, tad izspiež suliņu, liek ‘samaisa’ ar 
medu kopā; ka apaukstējies, tad ir labas klepum’ Rendā (ALE). 

Deminutīva forma ceļlapiņa pierakstīta Ainažos, ķoņos, Rendā, 
Ternejā, Virgā, bet deminutīva forma ceļlapīte – Engurē. Deminutīva 
forma fiksēta arī Izvaltā (Latgalē) – ćèļlaṕeîtis laṕ kostumu atvalk 
‘ceļteka labi karstumu noņem’ (ALE).

Senākajos rakstu avotos vārdu savienojums ceļa lapa minēts kopš 
17. gs.: wegerich ceļļa=lappa Lettus 1638: 204; Zļa lapas, z. tekas, 
zļiņas Wegerich, Plantago major Ulmann 1872: 345sk.; zeļļa lappas 
Wegtritt, ein Kraut Stender 1789 I 367; kā arī saliktenis kopā ar vār-
du savienojumu – ceļlapa od. ceļa lapa Wegerich (plantago major) 
ME I 370 un deminutīva forma – ceļmalīte, ceļmalu lapa od. ceļmal-
lapa od. ceļlapiņa Wegerich (plantago) ME I 371.

Tikai Dvietē pierakstīts atvasinājums ceļiniece (ceļińíca). Tas dari-
nāts no substantīva ceļš (par tā cilmi skat. 77. lpp.) ar sieviešu dzim-
tes izskaņu -nīca (plašāk skat. 58. lpp.).

Latviešu valodas izloksnēs sastopami salikteņi, kuru otrais kom-
ponents ir cits lietvārds.

Tikai dažās izloksnēs ir sastopams saliktenis ceļalēpe, piem., ceļalẽpes 
aûg grañc zemẽ, ceļu malâs, aaļãm laãm ‘ceļtekas aug grants zemē, 
ceļu malās, [tās ir ar] apaļām lapām’ Blīdenē (ALE).

Nosaukuma otrā daļa – lietvārds lēpe ‘parastā māllēpe (tussilago 
farfara)’ ir radniecīga lie. lpė ‘ūdensroze (nymphaea); lēpe (nuphar)’ 
(ME II 461). Šis, kā arī lie. lãpas / la. lapa (skat. 71 lpp.), varētu būt 
atvasinājums no darbības vārda, sal. īpaši lie. lpti, lpti ‘apvīst, vīst; 
liekties, liekties uz zemi; sakristies; ģībt’ (LKŽe).

Kompaktā areālā Ziemeļkurzemē sastopami nosaukumi ceļvārpa 
un ceļvārplapa. 

Variants ceļvārpa sastopams Ancē, Dundagā, Kolkā. Saliktenis 
ceļvārplapa pierakstīts Dundagā, Kolkā, Lubezerē, Mazirbē, Nevejā, 
Nogalē, Pitragā, Rojā, Slīterē. Deminutīva forma ceļvārplapiņa fiksē-
ta Mazirbē. 

No Ances saliktenis ceļvārplapa iekļauts arī K. Mīlenbaha un J. En-
dzelīna vārdnīcas papildinājumos – ceļvãrplapa ‘Wegerich’ EH I 265.

Atsevišķās Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs sastopami varianti 
celmežlapa, celmežu lapa, celbežlapa, dzelbežlapa. 

Tikai Ērģemes izloksnē reģistrēts ceļtekas nosaukums celbežlapa, 
piem., viņas i divẽjâdas – liẽlãs cebežlapas ùn mazãs, abas divas labas 
suõt; tãs cebežlapas, tãs gàn i gàuži labas, ka aûguõni ‘viņas ir divējā-
das – lielās ceļtekas un mazās, abas divas labas esot; tās ceļtekas, tās 
gan ir ļoti labas, ka augoņi’ (ALE).

Turpat Ērģemē fiksēts arī variants dzebežlapa, piem., viņa sacĩsi, 
lài lìek tãs dzebežlapas virsũ tàm pušaînumàm ‘viņa sacījusi, lai liek 
tās ceļtekas virsū tam pušumam’ (ALE).

Salikteņa celbedes (ar variantiem celbeži, celbežlapa, dzelbežlapa) 
cilme neskaidra, kā samērā nedrošu var minēt iespējamo saistījumu 
ar senu darbības vārdu best, sal. lie bèsti, pr. boadis ‘dūriens’ E 164, 
embaddusisi ‘viņi atrodas nekustīgā stāvoklī’ III 11315, senbaznsl. bos-
ti ‘badīt; bakstīt’, ģerm. *badja- ‘zemē izrakta miga, guļvieta’, lat. 
fadio ‘roku’, kimr. bedd ‘kaps’, toh. A pat, pāt ‘art’, het. pid-dai ‘rakt 
bedri’ (Trautmann 1923: 29; Būga II 588; Stang 1942: 39sk., 1966b: 
133; LEW 41; IEW 113sk.; ПЯ A–D 238sk., E–H 25sk.; Sabaliaus-
kas 1990: 81; PKEŽ I 150, 249skk.).

Šai grupai piekļaujas arī aizguvums no krievu valodas padarožņiks, 
kas sastopams tikai atsevišķās Latgales izloksnēs, piem., ṕi rànu ĺìk 
padarožńiku ‘pie brūces liek ceļteku’ Kaunatā (ALE). Nosaukums ir 
aizgūts no kr. подорожник ‘ceļmallapa’, kur tas ir semantiski motivēts 
un sastāv no diviem komponentiem priedēkļa kr. по ‘pa’ un substan-
tīva kr. дорога ‘ceļš’. Kr. дорога ‘ceļš’ līdz ar ukr. дорога un po. dro-
ga ‘ceļš’ saistāms ar ide. *dorgh- (Фасмер I 530). Slāvu по ‘pa’ un 
baltu pa- saistāms ar ide. *pas- (Фасмер III 293).

Nākošo ceļtekas nosaukumu grupu veido darinājumi no seman-
tiski tuviem substantīviem ceļš un taka (arī teka).

Lai gan nosaukums ceļteka ir latviešu literārās valodas vārds, tas 
sastopams ļoti kompaktā areālā Kurzemē, piem., ceļtks las priêkš zâlêm 
‘ceļtekas lasa priekš zālēm’ Alsungā (ALE); cetka – tuõ liêtuô priêkš 
vaĩnâm. viņ(a)s jaû aûga tik pa stu ‘ceļteka – to lieto priekš vainām. 
viņas jau aug tikai pa pagalmu’ Nīcā (ALE).

 ārpus areāla nosaukums ceļteka pierakstīts Kauguros (Vidzemē), 
kur tas varētu būt zināms kā literārisms.

Variants ceļteka (bieži kopā ar citiem variantiem) sastopams arī 
vēsturiskajās vārdnīcās: ceļtka od. ceļa tka ‘Wegerich (plantago ma-
jor)’ ME I 371, ceļtka Kuldīgā, ceļtku lapa Snēpelē (EH I 265).

Izplatītāks ir trīskomponentu saliktenis. Variants ceļtaklapa pieraks-
tīts Ancē (cèļtaklaps), Užavā (ceļtakļlap), bet variants ceļteklapa – Ancē, 
Ēdolē, īvandē, Laucienē, Lielirbē, Piltenē, Planicā, Popē, Puzē, Rendā, 
Ugālē, Ventā, Zūrās, piem., cetklas noj kârstu, ka piêliêk piê pušu 
va aûgo ‘ceļtekas noņem karstumu, kad pieliek pie brūces vai augoņa’ 
Laucienā (Apv); cetkla katra cemale aûg, pastãvig brada pa vîrs ‘ceļ-
teka katrā sētmalē aug, pastāvīgi bradā pa virsu’ Rendā (ALE). 
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Vārdu savienojums ceļtaku lapa pierakstīts Nīcā un Puzē, piem., 
taûku saknes, cetaku laas bi aûguôniêm, cetakas lapas liêk uz 
ievaĩnuôjumu ‘tauksaknes, ceļtekas labas bija augoņiem, ceļtekas liek 
uz ievainojumu’ Nīcā (ALE); kad sâṕ gâ:l, tad siẽvišķ̄ sê pe gâ:l klât 
ceļtak lāps ùn dâǯ lāps àr ‘kad sāpēja galva, tad sievietes sēja pie gal-
vas ceļtekas un dadžu lapas’ Puzē (ALE).

Variants ceļteku lapa fiksēts Popē, piem., ta .pìeliêḱ tùos liẽls dȃǯ 
las klât, un .ceļ·tk̄ las a·kal, ka kâc âu·gńs .uz·met:s, kas .netrũkst 
âukša ‘tad pieliek tās lielās dadža lapas klāt, un ceļtekas atkal, kad 
kāds augonis uzmetās, kas neplīsa pušu’ (ALE). 

Šis variants no Popes un Puzes iekļauts arī vēsturiskajās vārdnī-
cās – ceļtklapa EH I 265.

Variants bez salikteņa pirmā komponenta mīkstinājuma iekļauts 
vēsturiskajās vārdnīcās no Nīcas – celtaka EH I 264. Mūsdienās Nīcā 
šāds variants nav fiksēts.

Rakstītajos avotos no Stendes iekļauta ceļtekas nosaukuma forma 
ceļsteklu lapa – cestkl la Mund. Stende I 52; cesteklu lapa Wegerich 
EH I 264.

Nīcā fiksēts arī nosaukumi teka lapa un teku lapa, piem., tku 
lapas – tãs tag àr liêk [uz vainām] ‘ceļtekas – tās arī tagad liek [uz 
vainām]’ (ALE).

Visu šo minēto nosaukumu komponenti taka, tka saistās ar la. 
taks ‘t.p.’, lie. tãkas; bet šis ir sens konkrētu nozīmi ieguvis darbības 
nosaukums, sal. sl. *tokъ ‘tecējums, skrējiens’, Av. taka- ‘skrējiens’ 
(Trautmann 1923: 316sk.; LEW 1051sk.; IEW 1059sk.; Ambrazas 
1993: 110; Smoczyński 2007: 257sk.); tas atvasināts ar vārddarināšanas 
galotni *-o- no ide. darbības vārda *tek-, no kura cēlies la. tecêt, lie. 
tekti (plašāk par to skat. 65. lpp.).

Ceļtekas nosaukumi celmine un celmene sastopami divos kompak-
tos savstarpēji attālos areālos – Latgalē (īpaši Latgales austrumu, dien-
vidu un dienvidrietumu daļā) un Zemgalē (izloksnēs ap Bausku un 
Jelgavu).

Izplatītāks ir variants celmine, piem., ć́ińiś aûg ćîtâ ź ‘ceļte-
kas aug cietā zemē’ Galēnos (ALE); ćäḿińiś aûk stygu moluôs, taîduôs 
ìtuôs, kùr źäḿä ćîta, kùr dàuć stàigòi ‘ceļtekas aug stigu malās, tādās 
vietās, kur zeme cieta, kur daudz staigā’ Nautrēnos (ALE); pùordỳuru 
kùoju, ĺikšu ćḿińiś ṕi rànys ‘pārdūru kāju, likšu ceļtekas uz brūces’ 
Varakļānos (ALE); ćäḿiņài ləlys, ìopolys, eîslàinys lopys. źîc taîda ḱeî 
zaļa vùorṕeņa ‘ceļtekai lielas, ieapaļas, dzīslainas lapas. zieds tāda kā 
zaļa vārpiņa’ Makašēnos (ALE); ćḿińiś ṕi rànys ĺìk ‘ceļtekas liek uz 
brūces’ Varakļānos (ALE). 

Variants celmine iekļauts arī vēsturiskajās vārdnīcās – cemine Ak-
nīstē, Varakļānos (EH I 263).

Latgalē pierakstīts arī variants ceļmine, piem., ćeḿiņiś sasytuma 
ìtâ atvàlk kostumu ‘ceļtekas sasituma vietā noņem karstumu’ Ozo-
lainē (ALE).

Variants celmene, kas varētu būt nosaukuma celmine tālākas attīstī-
bas rezultāts, pierakstīts gan Latgalē un Zemgalē, gan arī Austrumvi-
dzemē, piem., cemenes ruʒu rugãjuôs bi tâ nuô viênas viêtas; citi cemenes 
plûc, duô guôvĩm, suôt laps krêms, guôvis viņas d ‘ceļtekas rudzu ru-
gājos bija no vienas vietas; citi celmenes plūc, dod govīm; esot labs 
krējums, govis viņas [ceļtekas] ēd’ Džūkstē (Apv); nù cemenêm vùorija 
lopu kùopustus àr gaļu ‘no ceļtekām vārīja lapu kāpostus (= zupu) ar 
gaļu’ Kalncempjos (Apv); cemenes aûg uz sàusm, ciêtm vìetm, uz 
celiņiem, kur samìdîc; cemeņu ziêc ir toâda koâ voàlîte; luopi labi âd toàs; 
kozas ìr varèn pc cemenm ‘ceļtekas aug uz sausām, cietām vietām, uz 
celiņiem, kur samīdīts; ceļteku zieds ir tāda kā vālīte; lopi labi ēd tās 
[ceļtekas]; kazām ir ļoti patīk ceļtekas’ Sinolē (ALE); cemenes aûg iz 
pogamîm; cemenes dèr pret toûškumu; piêc acu opercijas liku cemenes 

uz acîm ‘ceļtekas aug pagalmā; ceļtekas der pret tūkumu; pēc acu ope-
rācijas liku ceļtekas uz acīm’ Stāmerienā (ALE); ja esi ìgrîzs pierstâ, lèic 
bròucèi vìersâ celmnes lopu, asìns vàirs nateciês ‘ja esi iegriezis pirkstā, 
liec brūcei ceļteku virsū, asinis vairs netecēs’ Ziemerī (ALE).

 Nosaukums iekļauts arī vēsturiskajās vārdnīcās – cemene ‘plan-
tago major’ Biržos, Jaunsvirlaukā, Rundālē, Gulbenē (ME I 369); 
cemene Džūkstē, Sunākstē (EH I 263).

Atsevišķās izloksnēs (Adulienā, Balvos, Codē, Jaunlaicenē, Liep-
nā, Vecgulbenē, Viesītē, Vīksnā, Vilcē) pierakstīta arī deminutīva 
forma celmenīte. 

Dažās izloksnēs sastopams variants ceļmene (ar atbilstošu deminu-
tīva formu), piem., ceļmenes Jēkabniekos (Apv), cemene Sesavā (Apv), 
cèļmeníte un cèļmneít Elkšņos (ALE).

Ievērojot semantiskās motivācijas modeli un analogus darinājumus 
(ceļteka, ceļtaka), nosaukuma pamatā varētu būt substantīvs ceļš un 
verbs mīt ‘mīdīt’, resp. tā tagadnes celma forma min.

Par substantīva ceļš cilmi skat. 77 lpp.
Verbs la. mīt, liet. minti, mindyti saistāms ar bznīcsl. męti ‘saspiest’, 

kr. mjatь ‘mīcīt, mīdīt, lauzīt; burzīt, gumzīt’, kas tālāk atvedināms 
uz gr. μάτεισαι ‘iemīdīts’, (LEW 454sk.; Trautmann 1923: 185).

Mūsdienu latviešu valodā šim saliktenim ir izveidojušās homofor-
mas ar atvasinājumu celmene (no substantīva celms ar izskaņu -ene), 
kas latviešu literārajā valodā ir sēnes (Armillaria) apzīmējums.

Pēc cita uzskata (J. Endzelīns, S. Ambrazas) daži ceļtekas nosau-
kumi latviešu valodā saistāmi ar vārdu cems. Tas atbilst lie. kélmas, pr. 
kalmus ‘kelmas’ E 633, radniecīgs senang. helma ‘aira kāts’, sav. scalm 
‘kuģis’, gr. σκαλμός ‘kociņi, kuros ielikt airus, dullis’, σκάλμη ‘nazis, 
zobens, duramais’, kas atvasināti no ide. darbības vārda *(s)kel- ‘cirst’, 
no kura radies lie. skélti, kálti, kùlti u. c. (IEW 923sk.; LEW 237; От-
куп щиков 1967: 249sk.; ПЯ I–K 171skk.; PKEŽ II 90 un lit.).

Tas pieder pie izskaņas *-mo- nomeniem, kuri kādreiz tika lieto-
ti gan kā īpašības vārdi (lielākā daļa no tiem baltu, slāvu, albāņu 
valodās kļuvuši par ciešamās kārtas divdabjiem), gan kā abstraktu 
jēdzienu nosaukumi, sal. visai produktīvos lietuviešu darbības nosau-
kumus ar atvasināto izskaņu -i-mas, -y-mas (plašāk skat. Ambrazas 
2007 un lit.). 

Minētais atvasinājums celmene savukārt ir salikteņa celmeņlapa (ar 
variantiem) pamatā.

Atvasinājumi celmiņlapa un celmeņlapa, kā arī vārdu savienojumi 
celmiņu lapa un celmeņu lapa sastopami tai pašā izplatības areālā kā 
celmene, celmine, piem., ćeḿińś łopas ĺìk yz rànoâm; gùîḿ dûd, ka 
buļu naḿeḱĺj; ćeḿińeîšu eja èŕ skrùpuļàm ‘ceļtekas liek uz brūcēm; 
govīm dod, kad nemeklējas (= nemeklē buļļus); ceļteku tēja der skro-
fulozei’ Aknīstē (Apv); će’ḿińu łopys ĺìtòi d́iêl ùorseîšonys ‘ceļtekas 
lietoja ārstēšanai’ Dricēnos (ALE).

Citi ceļteku nosaukumi ir reti, sastopami tikai vienā vai dažās 
lietuviešu vai latviešu valodas izloksnēs.

Dubičos pierakstīts nosaukums gailúotis. Tas ir piedēkļa -uotis 
atvasinājums, veidots no īpašības vārda gailùs (senajos rakstos rodam 
tā senāko formu galas) ‘ass, gļotains; rūgts, sīvs; auksts; dusmīgs, 
bargs; ar velēnām apaudzis, sazēlis, sakrities, neirdināts; žēlsirdīgs; 
pažēlošanas vērts, žēls, raudulīgs, skumjš’ (LKŽe). 

Pēc Vītauta Mažuļa domām (PKEŽ I 312skk.), tas ir radniecīgs ar 
pr. gaylis ‘balts’ E 459, senče. zielo ‘ļoti’, sav. geil ‘palaidnīgs’ un ir atva-
sinājums ar piedēkli *-lŏ- no ide. darbības vārda *ghei- ‘spīdēt’, no kura 
radies arī sens atvasinājums lie. žiemà (PKEŽ IV 97sk.). No tās pašas 
saknes, tikai paplašinātas ar determinatīvu *-dh-, atvedināms arī īpašī-
bas vārds ar piedēkli *-rŏ- lie. giẽdras, la. dzedrs (PKEŽ I 340skk.).



80B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

No gailùs veidots arī cita auga nosaukums galis ‘purva vaivariņš; 
purva viršu dzimtas augs ar spēcīgu smaržu (Ledum palustre)’ (LKŽe), 
sal. vēl gailiarūgštė ‘ūdens pipars (Polygonum hydropiper)’ (Gritėnie nė 
2006: 99).

Pļupos ar nozīmi ‘ceļteka’ sastopams saliktenis kaulãžolė. Taču 
parasti tas apzīmē citu augu – ārstniecisko tauksakni (Symphytum 
officiale) (sal. Gritėnienė 2006: 180sk.).

Šī salikteņa pamats – vārds káulas. Tas atbilst la. kaûls, pr. caulan 
‘kauls’ E 155. Tālāk tas parasti saistāms ar gr. καυλός ‘stiebrs, stumbrs, 
dzīvnieka ķermeņa stobrveida daļa u. c.’, lat. caulis ‘auga stiebrs’, īr. 
cuaille ‘miets’ u. c., uzskatot, ka tā sākotnējā nozīme bijusi ‘ar tukšu vidu/
dobs’ (Trautmann 1923: 122; IEW 537; LEW 230; ПЯ I–K 375skk.; 
Sabaliauskas 1990: 144; PKEŽ II 142sk.; Smoczyński 2007: 266).

Benjamiņš Jēgers (1970) aplūkojamo baltisko vārdu tiecās uzskatīt 
par atvasinājumu no darbības vārda lie. káuti, la. kaût ‘sist’, kurš ir 
sens, sal. pr. cugis (< baltu *kjas) ‘veseris’ E 518, sensl. kovati ‘kalt, 
apkalt’, sav. houwan ‘cirst, sist’, toh. B kau ‘nosist’ utt. (Būga I 447; 
Trautmann 1923: 123; IEW 535; LEW 232; ИЯ 715; ПЯ I–K 238skk.; 
Sabaliauskas 1990: 89; PKEŽ II 292skk.; Smoczyński 2007: 267sk.).

Vairākās lietuviešu izloksnēs, lielākoties aiz Lietuvas robežas eso-
šajos Lazūnos un Zietelā un vietumis Lietuvas vidienē (Labūnava, 
Ērišķi) lieto nosaukumus bóba, bobẽlė, bobkẽlė, piem., bopkẽłės un 
atšlamo áuga ‘ceļtekas pagalmā aug’ LzŽ 38; tuoj bopkeł àždemam 
ronàs, kap unsipjáunam ‘ar šito ceļteku apliekam brūces, kad iegriežam’ 
LzŽ 38; prisiskynę vaikai bóbom muša ‘saplūkuši ceļtekas bērni ar tām 
sita’ Ērišķos (LKŽe); bobˈlɛs tokˈõs áuga an kˈiẽmo ‘ceļtekas tādas aug 
pagalmā’ ZtŽ 89; kazõkai an bobˈlˈu. bˈlˈi·nùs kˈpa ‘kazaki uz ceļtekām 
pankūkas cep’ ZtŽ 89; bobùtˈės an kˈemo vˈsa háuga ‘ceļtekas pagalmā 
visur aug’ ZtŽ 89.

Šo nosaukumu cilmi acīmredzot var saistīt ar poļu babka lietoju-
mu (sal. SP XVI w. I 259; Linde I 39sk.; SJPD I 283). Turklāt, slāvisms 
bόba un no tā darinātie atvasinājumi lietuviešu izloksnēs dažreiz 
apzīmē arī citus augus, balstoties uz to izskatu (sal. Gritėnienė 2006: 
73, 77, 153sk.).

Sesavā fiksēts ceļtekas nosaukums baltvēdere. Parasti ar nosauku-
mu baltvēdere (ar variantiem) tiek apzīmēti citi augi – parastā māllē-
pe (tussilago farfara) un maura retējs (Potentilla anserina). Nosaukums 
ir semantiski motivēts un norāda uz auga lapu gaišāku apakšpusi.

Nosaukuma pamatā ir adjektīvs balts (par tā cilmi skat. 70. lpp.) 
un substantīvs vēders. La. vēders, līdz ar li. vėdaras ‘kuņģis’, pr. weders 
‘vēders’ E 122, saistāms ar lat. uterus, venter ‘vēders; mātes klēpis’ 
(ME IV 548; LEV II 498; LEW 1210sk.; PKEŽ I 218). Tiek uzska-
tīts, ka morfēma vėd- radusies no *ṷēd-, bet tālākie sakari nav droši 
(Smoczyński 2007: 727).

Liepnā fiksēts nosaukums slīdzene, kura autentiskums nav īsti 
drošs. Nosaukums varētu būt semantiski motivēts un norādīt uz auga 
lapu zemo novietojumu.

Stirnienē fiksēts ceļtekas nosaukums cūkaustiņa (Ēdelmane, Ozo-
la 2003: 60), tas varētu būt veidots uz ārējās līdzības pamata ar cūkas 
ausi. Salikteņa cūkaustiņa pamatā substantīvs cūka (par tā cilmi skat. 
50. lpp.) un substantīva auss deminutīva forma, kas darināta ar demi-
nutīvpiedēkli -iņ-. La. auss līdz ar lie. ausis, pr. ausins E 83 (pl. acc.) 
saistāms ar sl. ucho, gotu ausō, lat. auris, gr. οὖς (ME I 227sk.; PKEŽ 
I 123; LEV I 90sk.; LEW 26).

Liepnā reģistrēts ceļtekas nosaukums stidzene (Ēdelmane, Ozola 
2003: 61), bet Skaistā stidzenīte un stidzeņa (Ēdelmane, Ozola 2003: 
61). Nosaukuma pamatā ir augšanas vieta stiga. Nosaukums darināts 
no substantīva stiga ar piedēkļiem -en-, un -īt-. Substantīvs la. stiga 

radniecīgs senbaznsl. stьdza ‘taka; celiņš’ un tālāk cilmes ziņā ar verbu 
steigt (arī ar iteratīvo verbu staigāt), kas līdz ar lie. steigti saistīts ar gr. 
στείχω ‘eju’, go. steiga ‘kāpju’, alb. štek ‘ceļš’, lat. vestīgium ‘pēda; zole’ 
(ME III 1058sk., 1065sk.; Trautmann 1923: 285; LEW 899; Smoczyń-
ski 2007: 599sk.).

Šķilbēnos pierakstīts ceļtekas nosaukums vālītes (Ēdelmane, Ozo-
la 2003: 61). Tā pamatā ir vienas auga daļas – ziedkopas – apzīmējums. 
Nosaukums saistāms ar substantīvu vāle, tas darināts ar deminutīv-
piedēkli -īt-. Substantīvs la. vāle saistāms ar verbu velt (ME IV 497; 
Trautmann 1923: 349), savukārt la. velt līdz ar lie. velti – ar senbaznsl. 
валъ ‘veltnis’, gr. εἰλὲω ‘veļu’, lat. volvere ‘velt’ (ME IV 533; Trautmann 
1923: 349; LEW 1221; Smoczyński 2007: 732).

Latviešu valodas izloksnēs, iespējams, reģistrēts arī atsevišķs vi-
dējās ceļtekas (Plantago media) nosaukums saldati, zaldāti. Variants 
saldati fiksēts Mērdzenē, Nirzā, Pildā, Rundēnos, Zvirgzdenē (Ēdel-
mane, Ozola 2003: 63), bet zaldāti Rēzeknē un zaldāteņš Skaistā 
(Ēdelmane, Ozola 2003: 63).

Nosaukuma pamatā substantīvs saldāts (ar variantu zaldāts), kas 
Skaistā atvasināts ar deminutīvpiedēkli -en-. La. saldāts resp. zaldāts 
ir aizguvums no vā. Soldat ‘karavīrs’ vai kr. солдат ‘kareivis’; pēdējais 
savukārt ir aizguvums no vā. Soldat, hol. soldaat vai fr. soldat, kuru 
pamatā it. soldato, kas radies no it. verba soldare ‘nolīgt’ (Фасмер 
III 709).

Nosaukuma pamatā Latgalē agrāk izplatītā bērnu rotaļa – kaušanās 
ar vidējo ceļteku ziediem.

Ozolainē fiksēts nosaukums baicele: śeņuôk sauc muna mùot 
bàićĺiś ‘senāk sauca mana māte [ceļtekas par] bàićĺiś’, tas minēts arī 
no Naujenes (Ēdelmane, Ozola 2003: 58). Cits variants boicovys (Ēdel-
mane, Ozola 2003: 58) pierakstīts Ružinā.

Lai gan visi šie nosaukumi norādīti kā vispārināti ceļtekas apzī-
mējumi, šķiet, ka arī tie varētu būt attiecināmi uz vidējās ceļtekas 
(Plantago media) nosaukumiem. 

Tādējādi nosaukumi sasauktos ar nosaukumiem saldati un zaldāti 
un būtu saistāmi ar kr. бой ‘kauja’, kam pamatā kr. verbs бить ‘sist’.

Iespējams arī cits cilmes skaidrojums. Salikteņa baicele pirmais 
komponents, iespējams, saistāms ar bace ‘īsa, resna pātaga’, atvedināts 
no vā. Peitsche ‘pātaga’ (ME I 249).

Vilcē fiksēts ceļtekas nosaukums puolis (Ēdelmane, Ozola 2003: 
61). Nosaukuma pamatā etnonīms puolis. Iespējams, apzīmējums at-
tiecināms uz vidējās ceļtekas (Plantago media) nosaukumu un saistīts 
ar minēto spēli.

Etnonīms puolis ir atvasināts no po. pole ‘lauks, tīrums’, kā pama-
tā, iespējams, ir ide. *pel- ‘gaišs, pelēks’, no kā arī la. palss, pelēks. 
Vārds sākumā attiecināts uz lauku ļaudīm pretstatā mežiniekiem. Vēs-
turiski ar šo vārdu vispirms saistījusies poļānu cilts (pie Vartas upes). 
Vārds po. pole radniecīgs lat. palam ‘atklāti, skaidri’ (Фасмер III 307sk., 
321sk.; LEV II 73; Rozenbergs 2005: 65). 

Šķilbēnos pierakstīts ceļtekas nosaukums turki (Ēdelmane, Ozola 
2003: 61). Nosaukuma pamatā etnonīms turks. Iespējams, apzīmējums 
attiecināms uz vidējās ceļtekas (Plantago media) nosaukumu un sais-
tīts ar minēto spēli.

La. etnonīms turks līdz ar lie. turkas un kr. турок ir aizguvums 
no sentjurk. un tjurk. türk ‘dinastija, kuru ķīnieši dēvēja par tu-kiu; 
tai pakļautā tauta’ (Фасмер IV 125).

Aglonā pierakstīts ceļtekas nosaukums tripatnieks (Ēdelmane, Ozo-
la 2003: 61), kura cilme un semantiskā motivācija nav skaidra.

Rendā kā okazionāls lietojums pierakstīts ceļtekas nosaukums – 
saliktenis zeltiklapa, kura otrais komponents ir substantīvs lapa (par 
tā cilmi skat. 71. lpp.). Pirmā komponenta cilme nav skaidra.
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Ceļtekas karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora
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Paegļa nosaukumi
Komentāra autori: Rima Bakšiene, ilga Jansone, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamatā LKA I 91. un LVDA 9. karte un 
komentārs un atbildes uz ALE leksikas aptaujas 61. jautājumu.

Ciprešu dzimtas skujveidīgam krūmam ar melnām ogām parastajam 
kadiķim (Juniperus communis) abās valodās ir kopīgi nosaukumi ar sak-
ni -egl-, kā arī lie. kadagỹs ar variantiem un la. kadiķis un varianti.

Izplatītākie nosaukumi ir lie. ėgli(u)s / la. paeglis.
Lie. ėgli(u)s (biežāk kāpjoši intonēts, retāk – ar krītošu intonāciju) 

kompakti izplatīts Lietuvas austrumu daļā, gandrīz visās aukštaišu iz-
loksnēs (izņemot Kauņas rietumaukštaišu izloksnes, kur lieto nosauku-
mu kadugỹs), žemaišu teritorijā tas nav sastopams, piem., iž vˈerb(u)õs ǀ 
iž ·glˈo. scipˈina. ‘no paegļa riteņa spieķi’ DrskŽ 84; và ǀ jiẽglˈu· wúo-
go·s ‘lūk, paegļa ogas’ DvŽ I 141; và ėglỹs vebai ‘lūk, paeglis slotiņai 
[svētīšanai Pūpolu svētdienā]’ Lz 69; glius áuga gražùs ‘paeglis aug 
skaists’ Lz 69; ˈẹ·gli.s lab’jæ p’rẹ. s’mẹ.li.n. á.uga ‘paeglis labāk smiltā-
jā aug’ KpŽ I 524; par vabu.* nus.neši ˈẹ·gl’ɔ. bažˈni·č’ɔ.n ǀ paš’v.n’tina 
‘Pūpolu svētdienā aiznesa paegli uz baznīcu nosvētīt’ KpŽ I 524; pav.-
seri. žu.s’ukùs p[a]aug.ntus apˈru·kɔ. su ap.š’vi.stu ˈẹ·gl’u ‘pavasarī paau-
gušus zoslēnus apkūpina ar (pasvētītiem) paegļiem’ KpŽ I 524; ·gu. 
prisraškå m·sαi veñdzi. ‘paegļus saplūcu gaļas žāvēšanai’ KlŽ 60; rei-
kia išvirt glio uogų – sako, geras vaistas ‘jāizvāra paegļu ogas, saka, esot 
labas zāles’ Nemunaitē (LKŽe); ažeik ažeik – ėglio uogom pamylėsiu 
‘ienāc, ienāc, ar paegļu ogām pamielošu’ ļeļūnos (LKŽe); iš glio ver-
bas taiso ‘no paegļa taisa slotiņas [svētīšanai Pūpolu svētdienā]’ Joniš-
ķēlē (LKŽe); mėsą rūkina su gliais ‘gaļu žāvē ar paegļiem’ Merkinē 
(LKŽe); radau zuikį po gliu tupint ‘atradu zaķi, zem paegļa tupam’ 
Rudaminā (LKŽe); glius visada žalias ‘paeglis vienmēr zaļš’ Punē 
(LKŽe); man negaila nei gliaus grėblelio, nei lankos dobilėlio ‘man nav 
žēl ne paegļa grābeklīša, ne pļavas āboliņa’ Onušķos (LKŽe).

Pierobežas austrumu izloksnēs (austrumaukštaišu Viļņas izlok-
snēs) sastopami varianti ẽgli(u)s, ãgli(u)s un egliùkas, agliùkas, piem., 
ag.ku. verb·n dedù ‘paegļus verbā ‘pūpolu un paegļu pušķī’ lieku’ 
KlŽ 60.

Nosaukums ėgli(u)s atrodams Kristijona Milkus, Jurģa Šlapeļa 
vārdnīcās, Daniela Kleina dziesmu grāmatā un citos vēlāka laikapos-
ma rakstos, Antana Baranauska Anīkšču silā (Anykščių šilelis) un 
citur (Lipskienė 1964: 64).

Nosaukums paeglis un tā varianti raksturīgi galvenokārt Latvijas 
austrumu daļai. Retāk tos sastop Latvijas rietumos. 

Nosaukums paeglis, kas ir arī latviešu literārās valodas vārds, sa-
stopams visā Vidzemē, tas pierakstīts arī dažviet Kurzemē (Aizupē, 
Kabilē, Laucienē, Pampāļos, Rendā, Zemītē u.c.; ME dots vēl arī no 
Lubezeres, Bikstiem, Ezeres, Kursīšiem, bet EH – arī no īvandes un 
Sātiņiem), Zemgalē (Auros, Bēnē, Praviņos, Sēmē, Valgundē u.c.; 
ME dots no Bukaišiem, Elejas, Jaunsvirlaukas, Lielauces, Līvbērzes, 
Tērvetes, Vilces, Vircavas, bet EH – vēl arī no Rundāles), arī Augš-
zemē (Aknīstē, Biržos, Elkšņos, Lašos, Rubeņos, Saukā, Sēlpilī [ME], 
Sērenē, Viesītē, Zalvē), kā arī atsevišķās Latgales izloksnēs, piem., 
Baltinavā, Balvos, Dagdā, Gaigalavā, Kārsavā, Līksnā (ME), Nautrēnos, 
Tilžā, Viļakā.

Austrumlatvijā bieži lieto arī sieviešu dzimtes formu paegle. Vari-
anti paēglis, paēgle sastopami Vidzemē galvenokārt ap Cēsīm un Val-
mieru, tie pierakstīti, piem., Bauņos, Burtniekos, Braslavā, Kārķos, 
Kauguros, Mārsnēnos, Raiskumā, Vaivē, Vecpiebalgā, bet ME reģis-
trēti vēl arī no Brenguļiem, Ēveles, Jērcēniem, Krimuldas un Pāles. 

Šajā areālā dažkārt lieto arī variantu ar r iespraudumu – paērglis (nav 
arī izslēgts, ka tas varētu būt radies, kontaminējoties vārdiem paeglis 
un ē-r-kšķis). Augšzemnieku izloksnēm raksturīgas formas ar j iesprau-
dumu: pajegle reģistrēta galvenokārt Latgalē – Aizkalnē, Barkavā (FBR 
XIII 26), Kalupē, Nautrēnos, Nīcgalē, Ozolainē, Rugājos, Rundēnos, 
Ružinā, Tilžā, Sakstagalā, Vārkavā, Višķos, Zvirgzdenē, u.c., pajeglis – 
galvenokārt izloksnēs ap Alūksni (Alsviķos, Bejā, Beļavā, Jaunrozē, 
Karvā, Mārkalnē, Veclaicenē, Ziemerī). Tas pierakstīts arī Lazdonā un 
Sarkaņos, ME dots vēl arī no Naukšēniem, bet EH – no Susējas. 

Sastopami arī varianti paiglis, paigle – paigle raksturīgs galvenokārt 
Vidzemes lībiskajām izloksnēm, bet paiglis veido nelielus izplatības 
areālus Kurzemes lībiskajās izloksnēs (ap Nogali, Vandzeni) un sēlis-
kajās izloksnēs (ap Sarkaņiem, Lazdonu, Cesvaini), pēgle, pēglis re-
ģistrēts Austrumlatgales izloksnēs (Andrupenē, Asūnē, Ciblā, Istrā, 
Kaunatā, Pildā u.c.), pāglis – Vidzemē (vidus izloksnēs ap Jaunpie-
balgu, sēliskajās izloksnēs, piem., Adulienā, Cesvainē, Grašos, Lube-
jā, Tirzā, arī dažās Vidzemes latgaliskajās izloksnēs, piem., Lizumā), 
pāgle – dažās Latgales izloksnēs (Šķaunē, Bērzgalē, Mērdzenē, Ruži-
nā). Vietvārdu materiāls uzrāda vēl plašāku leksēmas paeglis fonētis-
ko variantu izplatību (skat. Bušs 2003: 109skk.).

Izlokšņu piemēri: màn bii̭ kuṷ, no tram paeglèm pît ‘man bija 
grozs, no tīriem paegļiem pīts’ Jeros (LVDA); paeglam traki asi skuji 
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‘paeglim ļoti asas skujas’ Svētciemā (ALE); paeglees uógas pìe cepešìem 
lìek ‘paegļu ogas pie cepešiem liek’ Krapē (ALE); pa-egļu úgas ģèldùt 
zoálʹèm ‘paegļu ogas derot zālēm’ Aknīstē (ALE); pa kanovas mołu 
paeglʹe̠s pʹìaûgušš ‘pa grāvja malu saauguši paegļi’ Šķilbēnos (LVDA); 
paegļàm ìr zaļas uôgas, bet, ka gotavas, tod ìr màllas ‘paeglim ir zaļas 
ogas, bet kad gatavas, tad ir melnas’ Sinolē (LVDA); pajagļu pʹi myûsu 
moz jira ‘paegļu pie mums ir maz’ Nīcgalē (LVDA); pʹglʹiś ûgys dyžàn 
ryûgtys ‘paegļa ogas ļoti rūgtas’ Pildā (LVDA); pàglʹiś sakńiś śṕìrtâ lab́i 
nu raka ‘vēža’ ‘paegļa saknes spirtā labas pret vēzi’ Šķaunē (LVDA).

La. paeglis, paegle sastopams senajos rakstu avotos. Tas reģistrēts 
17.–19. gs. vārdnīcās: Wacholder / Pa-eggles Lettus 1638: 198; Wa-
cholder / Pa-eggles, Wacholderbaum / Pa-eggles Phras 1638: 333; 
Pa=egle Ein Wachholder strauch, baum Fürecker 1685 I 71, II 90; 
Paëgles Holunder oder Wacholder baum MLG II 130; Pa-eggles Hol-
der oder Wachholderbaum Langius 1685: 67; Paehgle Wacholder Lan-
ge 1773: 221; Jadłowiec. Juniperus Piegli kuks ‘paegļa koks’ v. paeglis 
Kurmin 1858: 40; pa-egle, -es der Wachholder Ulmann 1872: 181.

Daži piemēri no citiem 17. gs. avotiem: kad tu gulley appeſke~ 
wene paegles koke / tas Dewe Engels py töw natcze ‘kad tu gulēji apakš 
‘zem’ paegļa koka, Dieva eņģelis pie tevis nāca’ Ps 1615: 173; kad tu 
gulleja appakỜch weena Pa-Egli / Deewa Eǥlis pee tew nahze / AtneỜỜe 
tew ehſt in dſert ‘kad tu gulēji apakš ‘zem’ paegļa, Dieva eņģelis pie 
tevis nāca, atnesa tev ēst in ‘un’ dzert’ LGL 1685 K1 130.

Uzskatāms, ka nosaukumi ar sakni -egl- ir atvasinājumi no cita 
skujkoku nosaukuma la. egle / lie. ẽglė, kas radniecīgs pr. addle, sensl. 
edlā ‘eglė’. Tam pamatā ide. *edh- ‘smails’, *edh-lo-s ‘durstīgs’ (sal. 
(plg. LEW 118; PKEŽ I 48; ПЯ A–D 56sk.; Smoczyński 2007: 141sk.; 
LEV I 261).

Lietuviešu valodā plaši sastopams atvasinājums ar saknes patskaņa 
miju ẽglė → ėgli(u)s, retāk – bez patskaņu mijas – ẽgli(u)s (LKA I 165).

Lie. gli(u)s vēl saistāms ar po. ja(d)łowiec un bkr. jelenec (LEW 118).
Abās valodās izplatīts arī nosaukums lie. kadagỹs / la. kadiķis.
Lie. kadagỹs, kàdagis izplatīts žemaišu izloksnēs, retāk tas reģistrēts 

Žemaitijas pierobežas aukštaišu apgabalā. Pierobežas rietumu izlok snēs 
sastopami varianti kadegỹs, kàdegis, kàdekis. Gandrīz visā rietum-
aukštaišu Kauņas izlokšņu areālā lieto kadugỹs, kàdugis. Dažās Pane-
vēžas izloksnēs lieto formas kadagỹs, kàdagis; kadugỹs, kàdugis, dien-
vidaukštaišu izloksnēs – kadugỹs, kàdugis, piem., [griaudžiant] kã· du-
g’o· dẽ·gina ǀ labã tñka švæntõ·s agõ·to·s* vanduõ ‘[pērkona laikā] de-
dzina paegli, ļoti noder svētās Agatas ūdens ‘Agatas dienā [5. febru-
ārī] svētītais ūdens’ ZnŽ I 587; kai‿ká.rves ižg·davọm, kadugẽs 
ru·k·davu ‘kad govis izdzinām, [ganos] mēdza ar paegļiem apkvēpināt’ 
ZnŽ I 587; kadug·s‿va gæra laba no·‿plaũčˈu· ‘paeglis, lūk, ļoti labi 
[der] plaušām ‘plaušu slimībām” KzRŽ I 303; kã·dugˈo· šakùtæ· ùškiši 
uš‿pavé.ikslo· ǀ i‿stó·vi kels mætùs ‘paegļa zariņu aizbāz aiz svētbildes, 
un stāv vairākus gadus’ KzRŽ I 303; kãdagẹ ộugas des i mẽsa ‘paegļu 
ogas lika klāt gaļas ēdieniem’ MoŽK; miùs rẽk setẹ, ka kàdagẽ žd 
‘miežus vajag sēt, kad paegļi zied’ MoŽK; kãdaus nusneši i bažnčẹ 
‘paegļus aiznesu uz baznīcu [svētīt]’ MoŽK; geras botagas iš kadugi 
‘no paegļiem laba pātaga’ Skirsnemunē (LKŽe); kur kadagia, ten ir 
erkės ‘kur paegļi, tur arī ērces’ Telšos (LKŽe); atnešk kadagi, reik 
rūkyti mėsą ‘atnes paegļus, jākūpina gaļa’ Raseiņos (LKŽe).

Nosaukums kadagys, kadugys lietots 17. gs. Mazās Lietuvas rok-
raksta vārdnīcā (Wachholde kadegis ‘kadiķis’; Wachholderbeer kadagiu 
ûgos ‘paegļu ogas’ Lex 102r), Fridriha Kuršaiša, Antana Juškas, Mī-
ko la Miežiņa, Kristijona Milkus, Georga Neselmaņa vārdnīcās, Jurģa 
Ambrazieja Pabrēžas rakstos, Augusta Leskina un Karļa Brugmaņa 
lietuviešu tautasdziesmu un pasaku krājumā, Viļa Kalvaiša savāktajās 

Austrumprūsijas lietuviešu dziesmās, A. Juškas dziesmās un citur (Sa-
baliauskas 1990: 226).

Nosaukumu kadiķis, kas ir arī latviešu literārās valodas vārds, un 
tā variantus lieto Kurzemē, Zemgalē, Augšzemē, retāk Vidzemē. Vārds 
kadiķis reģistrēts arī Kuršu kāpās (EH I 573). 

Variants kadeķis sastopams galvenokārt Zemgalē (piem., Bukaišos 
[ME], Dobelē, Mežotnē, Ozolniekos, Rundālē, Salgalē [ME], Svētē) 
un Kurzemes dienvidos (Aizputē, Ezerē, Kalvenē, Kazdangā, Kursīšos 
(ME), Pampāļos, Strazdē u.c.). Kurzemē raksturīgi arī citi varianti 
kadegs – (Dunalkā, Grobiņā, Nīcā, Pērkonē, Rucavā, Sakā, Ulmalē, 
Ziemupē, u.c.), gandrīz tajā pašā areālā reģistrēts arī kadeģis un ka-
diģis. Savukārt kadiķe reģistrēts Zemgalē (Augstkalnē [EH], Bruknā, 
Bukaišos [FBR XII 16], Vilcē).

Sporādiski fiksēti arī daži citi varianti: kadags un kadaģis Rucavā, 
kadaks Naukšēnos (ME), kade̹ga Dunalkā.

Izlokšņu piemēri: ka bi re̹sni kadiķi, tad nuô kadiķiêm liêca ziga 
luôkus ‘ja bija resni paegļi, tad no kadiķiem lieca zirga lokus’ Džūk-
stē (ALE); ka nebi krãsu, ta zaļu pevẽja a kade̦gu ‘kad nebija krāsu, 
tad zaļu krāsoja ar paegļiem’ Rucavā (LVDA); kadeķîši aûg smišaîņâs 
viêtâs ‘paegļi aug smilšainās vietās’ Nīcā (ALE); kadiķàm aš: adats 
‘paeglim asas adatas’ Laidzē (LVDA); a kadiķ zariêm tr tråũkus ‘ar 
paegļu zariem tīra traukus’ Kandavā (LVDA); a kadiķ iskvêpin istab ‘ar 
paegli izkvēpina istabu’ Valgalē (LVDA); a kadiķi kûpinaja gaļu ‘ar 
paegli kūpināja gaļu’ Mežotnē (LVDA); nuô kadiģiêm pâtagas kâtus 
drãž ‘no paegļiem pātagas nātus drāž (gatavo)’ Rucavā (LVDA).

Vārds ir sens t. s. kultūras vārds, kas izplatījies daudzās valodās 
un kā cilme grūti noskaidrojama. Jau tālā senatnē tas bijis pazīstams 
ne tikai baltu, bet arī Baltijas jūras somu valodās.

La. kadiķis reģistrēts 19. gs. vārdnīcā: kadiķis, -a (Lth. kadagys) 
der Wachholder Ulmann 1872: 96.

Par lie. kadagys / la. kadiķis, radniecīgo ar pr. kadegis ‘paegļis’, 
cilmi baltu valodās ir izteikti dažādi viedokļi. Daži valodnieki to uz-
skata par aizguvumu no somugru valodām, sal. so. kataja, ig. kadak, 
līb. kadāg, gadāg, veps. kadag; citi – par iespējamu aizguvumu no lv. 
valodas, sal. Kaddig, kaddik (skat. LEV I 366; Sabaliauskas 1990: 
226skk.; PKEŽ II 65skk.). Vēl citi to uzskata par baltu vārdu un 
mēģina saistīt ar gr. κέδρος ‘kadiķis’, sensl. kaditi, kadilo ‘kvēpināt, 
vīraks’ (LEW 201sk.; ПЯ I–K 111skk.). Jānis Endzelīns Kurzemē 
reģistrētās formas kade̹gs un kadeģis uzskata par iespējamiem lituā-
nismiem (ME II 131).

Latvijā Kurzemes ziemeļrietumos izplatīts nosaukums ērcis vai ēcis. 
Šim nosaukumam ir tāda pati cilme kā substantīvam ērkšķis (-k- > 
-c-, t.i., afrikatizācija priekšējās rindas patskaņu priekšā [skat. Endze-
līns 1951: 181]) ‘asa lapas pielape vai vasas pārveidne’ Llvv II 507. 

Sastopami arī citi varianti: ēdzis (Ēdole), ērksis (Ulmale), ērkšķis 
(Laža, Kuldīga), ērķis (Dundaga).

Varianti ērcetis, ērcietis, ērcēja un ērcaša, pēc Latvju dainu dotu-
miem, sastopami Dienvidkurzemē.

Nosaukumi ar ērc-, ēc- sava izplatības areāla dēļ tiek uzskatīti par 
kursismiem. Šajā areālā izplatīti arī toponīmi ar Ērc-, Ērč- (plašāk 
skat. Hirša 1987: 76sk.).

Izlokšņu piemēri: atnes ẽrc, kuô krâsn isslaũcît! ‘atnes paegli, ar ko 
krāsni izslaucīt!’ Alsungā (LVDA); nuo ẽč lûke̦m pin vî:zs. ‘no paegļu 
lūkiem pina vīzes’ Popē (LVDA); kas nu ẽcs pa kuôk, tâc krũms ‘kas 
nu paeglis par koku, tāds krūms [vien ir]’ Ventā (ALE); ẽrč brzes pa 
to pakanu ‘paegļu birzis pa to pakalnu’ Rendā (LVDA).

Lietuvas vidus daļā (jo sevišķi Šauļu apkaimes rietumaukštaišu 
izloksnēs) lieto nosaukumu verbà, piem., palaužiau verbõs pušinei 
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‘salauzu paegļus krāsns slotai’ Kuktišķēs (LKŽe); parnešk verbõs bent 
vieną gražesnę šakelę ‘atnes kaut vienu skaistu paegļa zariņu’ Debeiķos 
(LKŽe); ir žiemą, ir vasarą verbà žaliuoja ‘gan ziemā, gan vasarā pa-
eglis zaļo’ Balninkos (LKŽe).

Acīmredzot šis nosaukums radies vēlāk, un tā izcelsme varētu būt 
saistīta ar ieradumu Pūpolu svētdienā nest svētīt paegļa zariņus. Sais-
tāms ar kr. un bkr. verba, verbnaja nedelja (LEW 1225; LKA I 165). 

Atsevišķās vietās Lietuvā, galvenokārt pierobežas izloksnēs pieraks-
tīti aizguvumi jalaũčis; jelaũčius, jẽlaučius; jedlaũčius; jeláuka, veláuka, 

vėláuka (sal. po. ja(d)łowiec), piem., jẽlaučius žiẽmų vãsarų žaliúoja ‘pa-
eglis ziemu un vasaru zaļoja’ LzŽ 97; jelaũčus áuga, vúogos nug jõ yrà 
‘paeglis aug, ogas tam ir’ LzŽ 97; jelaũcių medzỹ cià yrà: tai gùdziškai 
jelaũcius ‘paegļi mežā te ir: baltkrieviski – jelauči’ DvŽ I 215; kap kõši-
ka· padãro iš jeláuku., tai mˈetùs bústa ‘ja nopin groziņu no paegļiem, 
gadiem ir’ ZtŽ 247; vˈėláuka· ir baznˈčˈoj švˈǽntˈina ‘paegli arī baznīcā 
svētī’ ZtŽ 751; miško slėny auga visas jalaũčių miškelis ‘meža ielejā aug 
vesels paegļu mežiņš’ Kučūnos (LKŽe); jo kolonijoj vieni jalaučiùkai 
auga ‘viņa viensētā vienīgi paegļi aug’ Lazdijos (LKŽe).
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Paegļa karte



Baltu valodu atlants 
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Čiekura nosaukumi
Komentāra autori: Asta Leskauskaite, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs, 
(parindes) Rolands Kregždis 

Kartes un komentāra pamatā LKA I 93., LVDA 10. karte un ko-
mentārs, kā arī atbildes uz ALE leksikas aptaujas 49. jautājumu.

Kartē un komentārā rādīti nosaukumi skuju koku (egles, priedes) 
ieapaļam vai garenam auglim, kurā nogatavojas sēklas.

Kopīgu nepārtrauktu areālu Lietuvas ziemeļaustrumu daļā un Lat-
vijas austrumu daļā veido lie. un la. nosaukumi ar sakni kirk-/cirk-.

Nosaukumus krkužė, kirkuž, krkužis, kirkužs, kikužiai; kr ku-
žas; kérkužis lieto austrumuaukštaišu Kupišķu un Utenas apkaimes 
ziemeļdaļas izloksnēs (ap Suvainišķiem, Užubaļiem, Onušķiem, Jo-
dupi, Aukštadvari, Šiekštininkiem, Paliepi, Sodeļiem, Lukštiem, Bu-
čiūņiem, Svobišķiem, Kuprelišķiem, Pandēli un citur).

Te šie nosaukumi sastopami bieži, piem., kìrkužės auga ant pušų 
ir eglių ʻčiekuri auga priedēs un eglēs’ Panemunēlē (LKŽe); voverys 
pušų ir eglių sėklom minta, iš kirkužių jas išgliaudydamos ʻvāveres ar 
priežu un egļu sēklām barojas, no čiekuriem tās izlobīdamas’ Pane-
munē (LKŽe); voverys tai mėgsta kìrkužų sėklas ʻvāverēm tā garšo 
čiekuru sēklas’ Šimonē (LKŽe); prie miško gyveną žmonės kurui dažnai 
vartoja kìrkužius ʻpie meža dzīvojošie cilvēki kurināmajam bieži lieto 
čiekurus’ Užpaļos (LKŽe); kìrkužiai suskloję rudenį išsikečia ʻsakļāvušies 
čiekuri rudenī izplešas’ Zarasos (LKŽe); eglės kirkužiaĩ dideliai, drūti 
ʻegļu čiekuri lieli, resni’ Rokišķos (LKŽe).

Latvijas austrumu daļā (galvenokārt Augšzemē un Latgalē, izņemot 
tās ziemeļu un austrumu izloksnes) – izplatīti nosaukumi cirkuzis, 
cirkūzis, cirkužs, cirkūžs, retāk cirkucis.

La. nosaukumiem ar cirk- ir vairāki fonētiski un morfoloģiski 
varianti. Izplatītākais no tiem ir cirkuzis, kas veido plašu kompak-
tu areālu Augšzemē ap Dignāju, Pilskalni, Dvieti un Latgales rie-
tumu un centrālajā daļā ap Līvāniem, Vārkavu, Aglonu, Preiļiem, 
Viļāniem. 

Izloksnēs sastopami fonētiskie varianti: ćìerkuśś (-zis) un cỳrkuśś 
vai cykuśś (-zis) Latgalē, retāk Augšzemē, piem., pỳlna agļa àr 
ćìerkužìm ‘pilna egle čiekuru’ Aglonā (LVDA); ćìerkužu pỳłna źeḿe, 
ṕìĺńi kùḱi ‘čiekuru pilna zeme, pilni koki’ Aknīstē (ALE); ṕŕìd́́m i 
ägļm dàuć ćìerkužu ‘priedēm un eglēm daudz čiekuru’ Bērzgalē 
(LVDA); pŕìžu i ägļu sàklys aûk ćìerkužûs ‘priežu un egļu sēklas aug 
čiekuros’ Bērzpilī (LVDA); àr ćìerkužìm krùosùo dźeji ‘ar čiekuriem 
krāsoja dziju’ Galēnos (LVDA); pŕìžu sàklys dabo nu ćìerkužu ‘priežu 

sēklas dabū ‘iegūst’ no čiekuriem’ Izvaltā (ALE); ṕìlaśejom ćìerkužu 
pỳłnu ḱèrzi ‘salasījām čiekuru pilnu grozu’ Kalupē (ALE); pỳlna ägĺä 
cỳrkužu ‘pilna egle čiekuru’ Maltā (LVDA); pùika s kaî cykuśś (-zis) 
‘zēns sēž kā čiekurs’ Sakstagalā (LVDA).

Zemgales sēliskajā apgabalā dominē variants ar -ìer->-r-, piem., 
vòave̦reíte̩ nùme̩te̩ ze̩mé̩ crkuzi ‘vāverīte nometa zemē čiekuru’ Dignā-
jā (LVDA), tas reģistrēts arī Latgales sēliskajā izloksnē – Līvānos: ka 
nab́eja moĺkys, gòjòm zoru i ćrkužu laśeí ‘ja nebija malkas, gājām 
zarus un čiekurus lasīt’ Līvānos (ALE).

Vairākās Latgales izloksnēs (Baltinavā, Balvos, Mērdzenē, Nauje-
nē, Tilžā, Šķilbēnos u.c.) reģistrēts variants cirkūzis (ćìèrḱiûśś), piem., 
ćìèrḱiûśś vùov́äŕäi lobuôkais jiêd́ńć ‘čiekurs vāverei [ir] labākais ēdiens’ 
Aulejā (LVDA); ćìèrḱiûžy aûg iz prỳžu i agļu ‘čiekuri aug priedēs un 
eglēs’ Kārsavā (LVDA); vyssmukoîḱì ìr ägļu ćìèrḱiûži ‘visskaistākie ir 
egļu čiekuri’ Makašēnos (ALE); ka ägĺiś pavasaŕî pỳłnys ćìèrrḱiûžu, 
byûś ùļb́iku goc (-ds) ‘ja egles pavasarī pilnas čiekuru, būs [labs] kar-
tupeļu gads’ Nautrēnos (ALE).

Pildā reģistrēts variants cirkûžs (cierkiûžs) (FBR XIII 46).
Galvenokārt Latgalē (Aglonā, Bērzpilī, Galēnos, Kapiņos, Maltā, 

Sakstagalā, Skaistā, Šķaunē, Šķilbēnos, Tilžā, Vārkavā, Vīksnā, Viļa-
kā, Višķos u.c.) sastopams variants cirkuozis, tas reģistrēts arī Augš-
zemē (Dvietē, Slatē) un Vidzemes ziemeļaustrumos (Beļavā), piem., 
vùov́äŕä graûš ćìerḱûžus ‘vāvere grauž čiekurus’ Aulejā (LVDA); e̦gle̦i 
apkrytuši ćìerkúži ‘eglei nobiruši čiekuri’ Dvietē (LVDA); prìžu ćìerkûži 
‘priežu čiekuri’ Nautrēnos (LVDA).

Atsevišķās Latgales izloksnēs sastopams variants cirkužs (cỳrkužs) – 
Aizkalnē, Naujenē, Rugājos, Pildā, Varakļānos, piem., vùov́äŕä losa 
cỳrkužus ‘vāvere lasa čiekurus’ Naujenē (LVDA).

EH I 273 reģistrēts variants cirkučs no Aizkalnes, Preiļiem, Viļā-
niem, Zvirgzdenes.

Latgales ziemeļos (Šķilbēnos) konstatēts variants cē̦rkūzis (cā̀rḱiûśś).
Kazimiers Būga (III 693) uzskata, ka lie. krkužė un tam atbilsto-

šais la. cirkuzis (ME I 386) ir sēļu valodas mantojums. 
Šo nosaukumu mēģināts saistīt ar la. karāties, lie. karóti (sal. ME 

I 393; LEW 216). Šie verbi ir atvasināti ar piedēkli *-āti (par to skat. 
Stang 1942: 155skk., 1966b: 360skk.; Skardžius I 504skk.; Endzelīns 
1951: 816skk.) no lie. kárti, la. kārt. 
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Tie savukārt ir attīstījušies no ide. *(s)ker-; tikai nav vienota vie-
dokļa – vai pamatā bijusi nozīme ‘griezt, zāģēt’ (sal. LEW 224sk.; 
Jēgers 1966a: 22sk.), vai ‘liekt, griezt, vīt’ (sal. PKEŽ II 133sk.). Taču 
šeit nav principiālas atšķirības, nozīme ‘liekt, griezt, vīt,’ visdrīzāk, 
cēlusies no senākas ‘griezt, zāģēt’ (Трубачев 1966: 246skk.). 

Pieņemot iepriekš minēto hipotēzi, rodas sarežģījumi, skaidrojot 
minēto čiekura nosaukumu un to iespējamā pamatvārda formu atšķi-
rības. Ne velti Jānis Endzelīns (ME I 393) pie šī sastatījuma licis 
jautājuma zīmi.

Šeit jāņem vērā, ka diezgan liela daļa lietuviešu valodas čiekuru 
nosaukumu varētu būt onomatopoētiskās cilmes vārdi (sal. Ambra-
zas 2010a). 

Tā atsevišķās ziemeļaustrumu aukštaišu Panevēžas un Kupišķu 
grupas izloksnēs līdzās aplūkojamajam krkužė lieto nosaukumu 
gurgùtis (un variantu gurgùtė)1, piem., gurg.tas nud’riba nɔ. .gl’u. 
ir puš. ʻčiekuri nokrīt no eglēm un priedēm’ KpŽ I 777; parn.š’kit 
šak. su gurg.ta.m ʻpārnesiet zarus ar čiekuriem’ KpŽ I 777; miške 
daug eglių ir pušų gurgùčių ʻmežā daudz egļu un priežu čiekuru’ Pa-
pilē (LKŽe); eglių gurgučiùs išgliaudė voverys ʻegļu čiekurus izlobīja 
vāveres’ Biržos (LKŽe); šiemet ant eglių labai daug yra gurgučių ʻšogad 
eglēs ir ļoti daudz čiekuru’ Raseiņos (LKŽe). 

Tas var būt veidots no darbības vārda gugti ‘burbuļot; ņurdēt, 
rūkt’ (LKŽe). Turklāt atvasinājums krkužė arī no darināšanas viedok-
ļa ir diezgan līdzīgs gurgùčio variantam gurgõzas (Kuldūnos). 

Citam gurgùtis variantam gurgùckas, kas pierakstīts ap Subaču, ir 
piedēklis -uckas. Tas, liekas, radies no lietuviskā piedēkļa -utis (-ė), 
ko divvalodības vai vairākvalodības rezultātā ietekmējuši no *-ko- 
izveidojušies slāvu valodu piedēkļi. Līdzīgā veidā radušies arī īpašības 

vārdu piedēkļi -itkas, -ickas, kas raksturīgi dienvidu un dienvidaus-
trumu lietuviešu izloksnēm (par tām skat. Vidugiris 1997).

Piedēklis -utis (cēlies no determinatīva *-t-, raksturīgs deminu-
tīviem, bet dažkārt to izmanto arī darbības veicēju jeb darītāju no-
saukumu darināšanā, skat. Ambrazas 1993: 142sk., 2000: 103sk.) pār-
stāvēts arī blakus esošajā austrumaukštaišu Panevēžas izlokšņu areālā 
atrodamajā formā burkùtis, sal. ant šios eglės nėra nė vieno burkùčio 
ʻšai eglē nav neviena čiekura’ Antašavā (LKŽe). 

Šis vārds saistāms2 ar lie. bukti ‘burkšķēt, murkšķēt’, burkúoti, 
interj. bùrkt, burk / bukū (LKŽe), bet tālāk daļēji ar lie. bukšti 
‘spēlēt dūdas’, burkšnóti ‘klaudzināt, grabināt’, la. burškêt ‘tarkšķēt; 
velties; čīkstēt; neskaidri runāt, pļāpāt’, po. burczeć, burknąć ‘murmi-
nāt, ņurdēt, sīkt, dīkt, dūkt’, če. burčeti ‘žvadzēt, šķindēt, klaudzināt, 
sīkt, dīkt’ u.c. (ME I 353; LEW 66 un lit.).

Pie tā paša darināšanas tipa pieder vairākās ziemeļrietumu aukštai-
šu Šauļu apkaimes izloksnēs (ap Žagari, Dilbiniem, Vaineiķiem, Skaist-
ģiri, Dameļiem, ķīburiem, Šakīnu) ar nozīmi ‘čiekurs’ lietotais kukùtis. 
Parasti ar šo atvasinājumu apzīmē dzegužu dzimtas putnu pupuķi jeb 
badadzeguzi (upupa epops).

Tas darināts3 no sena, varbūt pat vēlīnajā ide. pirmvalodā atroda-
ma darbības vārda, sal. lie. kùkti ‘iekliegties’, kaũkti, la. kàukt, kr. 
кукать ‘ņurdēt’, senpo. kukać ‘kliegt, brēkt’, vav. hiulen ‘kaukt, gau-
dot’, senind. kauti ‘kliedz’, gr. κωκύω ‘kliedzu’ utt. (Trautmann 1923: 
122; IEW 535sk.; LEW 230; Sabaliauskas 1990: 89; Smoczyński 2007: 
267sk.).

Atsevišķās dienvidaukštaišu, austrumaukštaišu Utenas un Viļņas 
apkaimes izloksnēs atrodami vēl citi čiekuru nosaukumi, kas darinā-
ti no onomatopoētiskiem darbības vārdiem.

1 Piesardzīgi var pieņemt, ka lie. dial. gurgùtis, -ė 2. ‘čiekurs’ DŽ, Š, Vb, Slm, Pp, Ppl, Brž, Rs, ‘ēdiens no mīklas gabaliņiem, kuru formu iegūst ar rīves palīdzību’ Pmp, 
‘metālliešanā – lējuma formā ievietojams nedegoša materiāla ieliktnis’ (LKŽe) nav onomatopoētiskas cilmes vārds. Balstoties uz lie. kankórėžis 1. ‘egles vai priedes auglis; 
čiekurs’ R, S. Dauk, J. Jabl, K. Būg, P, K, Kv, Žgč, KlvrŽ, Lkv, LT II 436, Škn, J, Sr, Lnkv, ‘(anat.) epifīze jeb čiekurveida ķermenis (corpus pineale), virsnieru dzie-
dzeri’ r. av., ‘kukurūzas vālīte’ Jms (LKŽe) referenta semēmu konotācija, t. i., (I) skuju un cikadeju koku čiekuru ziedi, skujeņu sēklinieku, kā arī putekšņlapu koncen-
trējums’, (II) (pēc savas formas) konusveida-, retāk olveida-, kamolveida- (LE X 444), leksēma salīdzināma ar lie. spùrgas 3. ‘apiņa auglis’ SD1 32, R 210, MŽ 279, N, 
Kos 59, J, RtŽ, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Sml, Pn, Vb, Pšl, Slm, Sdk u.c., ‘koka pumpurs’ R, N, [K], Rtr, L VIII 1030, NdŽ, KŽ, Erž, Jnš, Švnč, Knv, DŽ, MŽ, Grv, 
Sv, Gdž, ČrP, ‘neizplaucis zieds, pumpurs’ L, Rtr, NdŽ, Ar, ‘s p u rd z e ’ Pnd, ‘lāse’ P. Cvir, ‘(parasti daudzskaitlī) bārksts, spura’ SD1 32, Kos 59, LL 36, 71, BŽ 15, Rtr, 
Š, DŽ, Pkr, Grž, Šmn, Ob, Km, Pnd, Pl, Pnd, LTR (Rk), NdŽ, ‘apaļš kareklis (rotaslieta)’ MLTE II 259, Šd, KŽ, ‘k a u t  k ā d a  b u m b i ņ a ’ r. av., ‘pūte, punkts, neliels 
traips’ Prk, Gs, KzR (LKŽe) resp. lie. dial. subst. spurgùtis ‘burbulītis’, sal. Sukrešėjusio kraujo spurgùtis [sarecējušu asiņu gabaliņš] Dkš u.c. (sk. lie. spùrgas – LKŽe), kas 
sākotnējās ko n t a m i n ā c i j a s  d ē ļ  ar lie. subst. burbuol 3.a,b ‘resnāks gals, rokturis’ Ds, Kp, Ob, Tvr, ‘p u m p u r s ’ Š, LTR (Pnd), Tvr, ‘č i e k u r s ’ Sl, Km, Š, ‘kukurū-
zas ziedkopa ar ziediem vai graudiem’ Pn, ‘gaisa pūslis, kas veidojas vai ceļas šķidrumā’ B, SD 8, Mrs, ‘(bot.) ūdensroze (Nymphaea)’ Tvr (LKŽe [sīkāk par semēmām 
‘resnāks gals, rokturis’ un ‘čiekurs’ (tiesa, citas cilmes vārdiem) plašāk skat. Трубачев II 155]) → lie. dial. subst. *burgutis ‘koka pumpurs; čiekurs’ → subst. lie. dial. 
gurgutis (ar b- > g- [1] sekundārās kontaminācijas dēļ [par šādām pārmaiņām skat. Zinkevičius 2011: 86] ar subst. lie. gùrguolė 1 ‘virtene, kaudze, bars’ Rt, Kv, Pln, Grg, 
‘organizēta pajūgu rinda kaut kā vešanai (karaspēka, graudu u. tml.)’ BŽ 171, LTR, A. Vencl., ‘b u r b u l i s ’ Drs (LKŽe) ↔ lie. subst. bubulas 3b K, bùrbulas 3a Sb, Užp; 
SD 8 ‘gaisa pūslis, kas veidojas vai ceļas šķidrumā’ Gs, Grž, Lnkv, Dbk, Všk, Kp, J, Krkl, S. Dauk., K I 244, ‘mazsvarīga lieta, sīkums, nieki’ Krkl, Sl, Ds, ‘v ā l ī t e , 
r o k t u r i s ’ S. Dauk, J. Jabl, J, ‘bumbuļains koks’ Alk, ‘vīkšķis, gabals’ Gl, Skr, Rs u.c. [LKŽe; sal. arī lie. subst. gagalas ‘virves mezgls, bumbulis, burbulis’ J (par to 
skat. LEW 134)]; [2] par regresīvo asimilāciju, t. i., b…g > g…g [skat. arī Kregždys 2010a: 67sk., 2011: 65]).

2 Pamatojoties uz 1. parindē norādītajām referenta čiekurs konotatīvajām semēmām (forma) ko nu s ve i d a -, r e t ā k  o l ve i d a-, b u m bve i d a-, šis vārds acīmredzot 
saistāms ar lie. verbu bukti ‘p a m p t ,  t ū k t ,  b r i e s t ’ Skdv, J, Gr (LKŽe), sal. arī prefiksālos atvasinājumus: lie. verbu išbukti ‘izpurt, pietūkt, piepampt’ Rm, Šlv, Šll, 
Užv, Skr; lie. verbu pabukti ‘nedaudz uzmampt, uztūkt’ C I 1117, Vdk, Bru, J; lie. verbu subukti ‘sapampt, pietūkt’ Bt, Rs; lie. verbu užbukti ‘aizpampt, aiztūkt’ Skdv, 
Skr (LKŽe), t. i., var izveidot integrālo nozīmi ‘uzpampis / pietūcis / ieapaļš objekts’ resp. ‘čiekurs’ (šāda nozīme tiek atspoguļota arī austrumslāvu valodās, sal. senkr. 
шишька ‘skuju koku auglis ar sēklām; l o d e ,  g r o z ī k l i s  [rotaļlieta resp. vilciņš]’ [sk. Срезневскiй III 1596], kr. шишка ‘p r i e k š m e t a  v i r s m a s  p i e t ū k u m s , 
p a c ē l u m s ; dažu koku konusveida auglis, kas sastāv no zvīņām, kuras pārklāj sēklas, kas atrodas tā vidū pie serdes stiebra’ [САР VI 891] – par referenta čiekurs se-
mantisko sasaisti ar nozīmēm ‘piepūsties, būt uzpūtušamies, pietūkušam’ vairāk skat. Топоров 1974: 29).

3 Iespējams, ka šis vārds atspoguļo regresīvās asimilācijas noteiktu miju k...k < b...k (sk. 1. parindi), t. i., lie. dial. kukùtis ← lie. dial. subst. b u k ù t i s  2 ‘čiekurs’ Dglš, 
OG 121 u.c. (LKŽe) < lie. adj. bùkas, -à 4 ‘neass, truls’ Ėr, Kp, Dkš, Plv (↔lie. dial. adv. bukaĩ ‘ar apaļu galu’ Kp, ‘plikgalvis, bezragu’ Vrn, Pbs u.c. [LKŽe]) + suff. 
-ut- (par to skat. Skardžius I 363); sal. arī iespējamo „nelīdzenuma, izspūruma“ konotatīvo refleksiju: s t r i u k a s  b u k a s  p o n a i č i u k a s  po karklyną šoka (burt. īss 
kundziņš pa kārklāju lec) (KpŽ I 245) = š e p e t y s  plaukams šukuoti (s u k a matus ķemmēt), sal. lie. dial. budùkas 2. ‘čiekurs’ Slk, S I 260 ← lie. dial. bubùkas ‘t. p.’ 
(saknes -b- > -d- ko n t a m i n ā c i j a s  dēļ ar līdzīgiem vārdiem lie. dial. subst. badùkas ‘ērkšķis, skuja, badīklis’ Dkš resp. lie. dial. subst. badìklis 2 ‘smaila nūja vai rīks 
badīšanai, duršanai’ Sv, Vlkv, Rk, Mš, ‘ērkšķis, skuja, badīklis’ Smn, Ob, lie. dial. subst. badìklis, -ė 2 ‘dzīvnieks, kas daudz badās’ J, Grv, Rm vai verb. lie. badýti ‘sist, 
durt ar ragiem’ R, J, Šl, Lš, Škn, ‘durt, durstīt, bakstīt’, Jnš, Jnšk, M. Valanč, Šts, SD 102, Vrnv, Ėr, PPr 167, KrvP, Jnš, Varn u.c., sal. arī lie. dial. adj. badýtinis, -ė 
1 ‘sadurstīts, sašūts no atgriezumiem’ Šts, ‘paveikts durot’ r. av. (LKŽe).
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Ap Kiemjoni, Tolimēniem, Kazitišķiem, Kirdeiķiem, Linkmeni, Mo-
tiejūniem pierakstīti atvasinājumi baubùkas, baubẽlis; bubùkas. Tie sais-
tāmi4 ar lie. baũbti, bbti, bubti ‘baurot’, la. baubt; lat. būbō ‘lielais ūpis’ 
(LEW 37 un lit.), piem., šiais metais ant pušų ir eglių yra daug baũbe lių 
ʻšogad priedēm un eglēm daudz čiekuru’ Linkmenē (LKŽe); rudenį labai 
daug baubukų miške ʻrudenī ļoti daudz čiekuru mežā’ Salakā (LKŽe).

Ap Berčūniem, Gaidi, Vigutēniem, Lodžiem, Biržinišķi, Rimši, 
Kazitišķiem, Medeišiem, Antakmeni, Kačerģišķi, Linkmeni, Šūlēniem, 
Ceikinēļiem, Mielagēniem, Švenčoņiem, Gervēčiem lieto variantus 
bkas, būkẽlis, būkẽlys, būkẽlė, būkùtis; bùkas, bukẽlis, bukùtis, bùkšis, 
piem., mum būkaĩ labai kojas sudurstė ʻmums čiekuri ļoti kājas sadur-
stīja’ Linkmenē (LKŽe); šiandie važiuosme girion būk rinkt, ba iš jų 
geros pakuros ʻšodien brauksim uz mežu čiekurus vākt, jo no tiem 
labs iekurs’ Mielagēnos (LKŽe); pušų būkẽlės jau krinta ʻpriežu čieku-
ri jau krīt’ Ceikinos (LKŽe); nueik miškan ir atnešk būkẽlių vaikam 
ʻaizej uz mežu un atnes čiekurus bērniem’ Daugēlišķos (LKŽe); ma-
žai šiemet būkẽlių – nebus kuom sėt miško ʻmaz šogad čiekuru – nebūs 
ar ko mežu sēt’ Pariņģē (LKŽe); mažutis kai būkẽlis, ė jau bernauna 
ʻmaziņš kā čiekurs, bet jau kalpo’ Mielagēnos (LKŽe).

Šie varianti saistāmi ar baũkti ‘baurot, bļaut; kliegt’, bkti ‘bļaut, 
baurot’, bkas ‘kāds purva putns, dumpis; la. bucêt ‘skanēt’, būkš ķêt, 

interj. būkš; sl. *bučati, *bukati ‘saukt, baurot, raudāt, trokšņot’, *bykъ 
‘vērsis’, senind. bukkati ‘rej’, gr. βύκτης ‘baurojošs’ un citi (En dze-
līns 1980: 411; LEW 37; Sabaliauskas 1968: 135; ЭССЯ III 74, 88, 
147sk. un lit.). 

Ap Šklēriem, Tiltiem, Akmeni, Čebatoriem, Varēnu, Vēžoni, Vī-
deņiem sastopami arī bumbors, bumburs, bambors, bamburs, 
bambuors; bumbuors; kvajų bùmbuoras, bumburs, buburas5, piem., 
bá.mbuorus nˈẽ·ša ir s·klas lugždžna ʻčiekurus nes un sēklas loba’ DrskŽ 
29; gˈenùkai lã·sa bu.burus ʻdzenīši knābā čiekurus’ DrskŽ 46; kvajũ· 
bambuorα. prikrti. an tã·ko. ʻpriežu čiekuri sakrituši uz takas’ DrskŽ 
29; eglės bambuorỹs ilgas, o kvajos trumpesnis ʻegles čiekurs garš, bet 
priedes – īsāks’ Azierkos (LKŽe); pilna pušelė bumbuori ʻpilna prie-
dīte čiekuru’ Leipaliņģē (LKŽe).

Šie vārdi saistāmi ar lie. bambti, bumbti, interj. bámbt, bùmbt, bubt; 
la. bumbât, bumbêt ‘sist, klaudzināt’; po. bęben, kr. бубен ‘bungas’, gr. 
βομβεῖν ‘neskanīgi, dobji skanēt’ u.c. (ME I 261; LEW 33sk. un lit.).

Līdzīga semantika ir arī dažiem samērā retiem čiekuru nosauku-
miem, kas zināmi tikai no atsevišķām vietām:

bibkas (no Druskininkiem), bibė6 (no Valkininkiem, sal. perka 
tepgi ir eglių bìmbes ʻpērk tāpat arī egļu čiekurus’ [LKŽe]); šim vārdam 
lietuviešu valodā ir arī nozīmes: ‘vilkvālīte; kāds augs pie zemes gu-

4 Var piesardzīgi pieņemt, ka lie. dial. subst. baũbukas 1 ‘skuja, čiekurs’ Lkm, Slk, lie. dial. subst. baũbelis 1 ‘skuja, čiekurs’ Lkm, ‘gurķa vai vāles veida augu auglis’ Dgl 
(LKŽe) referenta denotatīvās vērtības dēļ (sk. 1. parindi) skaidrojami kā defektīvas formas, t. i., var rekonstuēt formu *baubu-riu-kas (ar absorbētu -riu-) < lie. dial. 
subst. buburas 3.b ‘p u m p u r s ,  č i e k u r s ,  b u m b u l i s ’ J. Jabl, J, Lš, Ds, Kt, A 1885, 128, Kt, J V 968, ‘p ā r z i e d ē j i s  a u g a  z i e d s ’ Skr, ‘auga locījuma vieta’ J, 
‘resnākais gals, b u m b u l i s , vāle’ Lp, Vv, V. Kudir, ‘diega nelīdzenums, paresninājums’ Kp, ‘aizsietais desas gals’ Vrn (LKŽe) (saknes -au- < -am- kontaminācijas dēļ 
ar lie. kauburys 3.b ‘neliels izcilnis’ J, LV II 172, Kv, Kp, Pl, Mrk, J. Balt, V. Myk-Put, ‘kalna, pakalna kore, virsotne’ J. Jabl, Žem, Pžrl, ‘cinis, paaugstinājums’ Rš, Sv, 
Vvr, Pč, J. Dov, Škn, ‘[anat.] u z p ū š a n ā s ,  p a a u g s t i n ā j u m s ’ rakstu f., Nt [LKŽe] resp. [dem.] kaubu-riu-kas ‘neliels uztūkums, izcilnis’), resp., tiek atspoguļots 
kā *„tas, kas ir piepūties, resp., ieapaļš u. tml.“ (sk. 3. parindi). Forma lie. dial. bubùkas atspoguļo iepriekš minētā lie. dial. subst. buburas deminutīvās formas vari-
antu ar saknes -u- -um- vietā, sal. lie. dial. subst. buburai ‘izsitumi; zosādas pumpiņas’ ↔ lie. dial. subst. bubarai ‘pūtes; izsitumi’ (Būga I 323), sal. arī lie. dial. subst. 
bùburas 3b, 1 ‘pumpa’ Dov ↔ lie. dial. bùbaras 3b ‘pūte, pumpa’ GGA 1885, 936, Klp (LKŽe) (šāda mija / variantums sastopams arī latviešu valodā, sal. [ar alter-
nantīvu suf. -ul- (par to plašāk skat. Skardžius I 186)] la. bumbul(i)s ‘neliels uztūkums; č i e k u r s  u.c.’ [ME I 349] ↔ la. dial. bubulis ‘diegu mezgls; auduma pika’ 
[ME I 243–244; skat. arī EH I 248] – skat. arī LEW 64).

5 Var pieņemt, ka šo leksēmu cilmi vajadzētu saistīt ar 2. parindē minēto lie. dial. buburas 3b ‘p u m p u r s ,  č i e k u r s ,  b u m b u l i s ’ J. Jabl, J, Lš, Ds, Kt, A 1885, 128, Kt, 
JV 968, ‘p ā r z i e d ē j i s  a u g a  z i e d s ’ Skr, ‘auga posms’ J, ‘resnākais gals, b u m b u l i s , vāle’ Lp, Vv, V. Kudir, ‘diega nelīdzenums, paresninājums’ Kp, ‘aizsietais desas gals’ 
Vrn (LKŽe; skat. vēl KpŽ I 149), bet lie. dial. bambors, bamburs, bambuors saknes -um- > -am- mija acīmredzot skaidrojama ar kontamināciju ar lie. dial. babti 
‘kļūt resnākam, piepūsties, pampt’ J, ‘tūkt’ Ut u.c. (LKŽe), sal. arī lie. dial. verbu apibabti ‘kļūt nedaudz resnākam’ J, išbabti ‘kļūt resnākam, piepampt’ J, Ds u.c., nubabti 
‘piepampt, kļūt resnākam’ Ll, Up u.c., pababti ‘kļūt resnākam’, Km u.c., užbabti ‘pietūkt’ Ktk, Slk u.c. (LKŽe), resp., lie. bámba 1. J, Klov, bambà 4 Vlkš ‘(anat.) naba 
(umbilicus)’ SD 245, Gs, M. Valanč, Šts, Trgn, Slm, Krkl, Pn, ‘ābola gals, kur bijis zieds’ P, ‘pēdējais kūlis vai vāls’ Vlkj, ‘u z t ū k u m s ,  b u m b u l i s ’ Ss, Trgn, Km, Ggr, 
Lp, Lzd, ‘sēņu a u g ļ u  ķ e r m e ņ a  a u g š ē j ā s  d a ļ a s  p a c ē l u m s  vidū, pie kātiņa’ P, ‘no kāposta galvas izaugusi otra g a l v i ņ a ’ Lzd, ‘tabakas vēl neuzziedējis p u m p u r s ’ 
Lzd u. c. (LKŽe), t. i., to p a m a t f o r mu  (sal. LEW 33), lai gan Vītauts Mažulis (PKEŽ I 129) sniedz citādu (ļoti apšaubāmu) lie. dial. babti cilmes aprakstu.

6 Piesardzīgi var pieņemt, ka lie. dial. subst. bibkas ‘čiekurs’, lie. dial. subst. bibė 1 ‘vilkvālīte’ Lp, ‘zāle ar dzelteniem ziediem, kas aug neauglīgā zemē, ar zemē gu-
lošām lapām’ Vlk, ‘kartupeļu ziedu auglis’ Pl, ‘čiekurs’ Vlk, ‘a s t e ’ Lp (LKŽe) čiekura nosaukumu ģenēze saistāma ar egles augļa (sākotnējā denotāta, sal. la. egĺe tódi 
łelóki ùn garóki čìkuri, prìde mozóki, tódi opolóki ‘e g l e s  č i e k u r i  t ā d i  l i e l ā k i  u n  g a r ā k i , priedei – mazāki, tādi apaļāki’) un membrum virile ārējo līdzību (šāda 
referentu identificēšana raksturīga slāvu nupciālajam rituālam – kāzu pīrāgs [kr. коровай] tika dekorēts, resp., [no apakšas] aplipināts ar čiekura formas mīklas veidoju-
miem, kas saistāmi ar fallisko simboliku [plašāk skat. Иванов, Топоров 1974: 245; skat. arī Сумцов 1996: 110, 196; Toporov 2000: 215] – par tā atspulgiem (aizgūtiem 
no slāviem) Lietuvas pierobežā ar slāviem plašāk skat. Baldžius 2005: 75) (šāds kultūras motīvs raksturīgs arī citām ide. tautām, t. i. [seno indiešu un (īpaši) grieķu] 
ceremoniālās simbolikas atribūtikai [plašāk skat. (indiešu) Dowson 1888: 177; (grieķu) Lurker 2005: 49, 51; Скржинская 2009: 119], kas itāliskajās [РИС 132 (tiesa, 
var būt, ka romieši šo dekora un kara simbolu pārņēmuši no ķeltiem, kuri izgatavoja arī bronzas ieroču piederumus čiekura formā – skat. Диллон, Чедвик 2006: 362, 
396, 399, 401; Роллестон 2004: 47, 66, 85; Широкова 2005: 140)], bet vēlāk arī ģermāņu tautās [acīmredzot romiešu kultūras aizguvums] ieguva militārā lietojuma 
konotāciju, tāpēc čiekurs [kā vīrišķības simbols], izgatavots no koka vai dzelzs, tika piestiprināts vairoga vidū [skat. Тодд 2005: 38; Симпсон 2005: 151, 229]). Šāda 
leksiskā minēto referentu saistība īpaši raksturīga slāvu (v i s u  g r u p u ) valodām (skat. Плуцер-Cарно I 42, 44, II 238), t. i., lie. subst. bỹbis 2 K, Dkš, Grg, Vkš, Sut, 
bybỹs (4) Š; Kv, Ds ‘membrum virile, penis’ kontaminācijas dēļ (pieņemt, ka tas ir suff. -īkŏ- atvasinājums, ir riskanti, jo tādu lietuviešu valodas izloksnēs ir ļoti maz 
[Skardžius I 131]) ar lie. dial subst. rỹkas ‘trauks; rīks; p i r k s t s  b e z  n a g a  resp. m e m b r u m  v i r i l e ’ (žr. Būga II 86) ∼ ‘p e n i s ’ J, E, Mrj, Lkš, Gl, Jrb, JV 747, Tv, 
Sch 64, 192, Sim, Plv, ‘cunnus’ BsP III 219, N (LKŽe) → *bybykas *‘priekšmets, kas līdzīgs membrum virile’ → bibỹkas ‘t. p.’ (ar -i- etimoloģiskā [skat. LEW 43] -y- 
vietā fonētiskās [acīmredzot to ir noteikusi otrās morfēmas akcentuācija (šādas mijas baltu valodām raksturīgas kopš senatnes, sal. neuzsvērto galotņu saīsināšanuu, bet 
vēlāk redukciju, kā arī citās pozīcijās bijušo garo neuzsvērto patskaņu pārmaiņas (vairāk skat. [un lit.] Mikulėnienė 2005: 40, 172, 175, 200–201)], nevis morfoloģiskās 
kodifikācijas dēļ), bet lie. dial. subst. bibė ← lie. dial. subst. pipis 2 ‘neliela sāpīga pumpa’ Užv, Krš, Mžk, Varn, ‘(eif. hum.) p e n i s ’ Ms, Slnt, Jnš, Grž, ‘lamas’ Kl, 
Varn, Brs, Skd (LKŽe) (ar sākuma b- < p- kontaminācijas dēļ ar jau minēto lie. subst. bỹbis, bybỹs ‘membrum virile, penis’ [kura fleksīvais -ė pēc analoģijas ar subst. 
lie. dial. kul (kr. кyль) 4, kùlė 2 M, Kos 36, ‘maisiņš tabakai, naudai’ Krš, JD 547, Jnk, NdŽ, ‘(anat.) s c r o t u m  resp. sēklinieku maisiņš [jo izloksnēs vīrieša dzimum-
locekli sauc par kuli (resp. lie. dial. kulys – skat. LE XVI 294), sal. vēl arī lie. dial. subst. kùlis 2 ‘scrotum’ J, Š, BsP II 37, Skd, Užv, Kp, Pnd, Lž, Slnt, Šts, Vkš, Dr 
(LKŽe) ⇨ lie. dial. subst. pìmpė 1 ‘sievietes dzimumorgāns’ Ds (LKŽe)]’ J, Rmš, Kv u.c. (LKŽe)]). Šādu pieņēmumu var pamatot ar semēmas ‘a s t e ’ eksistēšanu, jo 
lietuviešu izloksnēs šis, tabu leksikai piešķiramais, cilvēka ķermeņa daļas nosaukums tiek minēts kā aizguvums no vā. Schwanz ‘z i r g a  a s t e ;  m e m b r u m  v i r i l e ’: 
lie. dial. subst. šváncas 1, švañcas 2 Plv ‘(vlg.) p e n i s ’ Skr, ‘tāds lamuvārds’ Kri (LKŽe).
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lošām lapām un dzelteniem ziediem, kas aug sliktā augsnē; kartupe-
ļu ziedu auglis; aste’, sal. bbyti ‘šaudīt’, bibti, interj. bibýmpt, bibmt, 
bmbt un līdzīgi (LKŽe);

borškė (Ventē, Kintos, sal. LKŽe); varbūt saistāms7 ar barškti, in-
terj. bárkš(t); la. brakstêt, brakšêt ‘dunēt, brakšķēt’, interj. braks; tālāk 
daļēji sal. vlv. brāsken ‘brakšķēšana’, vav. brastōn ‘sprakšķēt’, senisl. 
braka ‘čirkstēt, čīkstēt’, īr. brosc ‘troksnis, pērkona negaiss’, lat. fragor 
‘brakšķēšana’ u.c. (ME I 322skk.; Stang 1942: 136; LEW 35 un lit.);

budùkas8 (Lodžos, Salakā), sal. interj. budùkš (LKŽe); voverys 
mėgsta budukùs ʻvāverēm patīk čiekuri’ Salakā (LKŽe); budùkai auga 
tik ant pušų; ant eglių auga šiškos ʻčiekuri aug tikai priedēs, eglēs aug 
šiškos (čiekuri)’ Salakā (LKŽe).

Lietuvas ziemeļos, netālu no Latvijas pierobežas (Daukņūnos, Jur-
gēnos, Berklaiņos, Vabalninkā, Daržišķos, Stumbrišķos, Šalteņos, Pi-
ņavā, Karsakišķos, Subačū, Miežišķos, Navikos, Viešintās) lieto arī 
nosaukumu brẽkis (ar variantiem breks, brẽkė), piem., ka[d] d.va. 
galˈvɔ·n b’rek’ù ʻkā deva pa galvu ar čiekuru’ KpŽ I 228; vaikai renka 
brekiùs ir kūrina ʻbērni vāc čiekurus un kurina’ Paīstrē (LKŽe); žiemą 
voverys minta eglių ir pušų brẽkiais ʻziemu vāveres pārtiek no egļu un 
priežu čiekuriem’ Vabalninkā (LKŽe).

Šis nosaukums radies9 no la. brēķis ‘raudošs bērns, brēkulis, bļau-
ris,’ kas darināts no darbības vārda brèkt ‘kliegt, raudāt’ (pēdējo mē-
ģina saistīt ar sl. *brechati ‘kliegt, riet, šņākt’, sav. pracht ‘troksnis’, 
īru bressen ‘kliedziens’, skat. ME I 330sk.).

Ar nosaukumu brẽkis cieši saistīts netālu tajā pašā areāla šur tur 
(ap Saločiem, Užušiļiem, Geidžūniem, Šuķoni, Gataučiem, Berklai-
ņiem, Vabalninku, Alizavu, Salamiesti, Daržišķiem, Karsakišķiem, Pa-
nevēžu, Jotaiņiem, Ramīgalu) lietotais vjavaikis (ar variantiem vė jã-
vai kis, vėjavakis, vjo vakas, vjo vaika)10, piem., pilna eglė vėjavai kių, 
lyg ant obelės obuolių ʻpilna egle čiekuru kā ābele ābolu’ Klovaiņos 
(LKŽe); mes vaikai žiemą eidavom vė́javaikių rinkt ʻmēs, bērni, ziemā 
mēdzām iet čiekurus vākt’ Karsakišķos (LKŽe); Petras parnešė iš girios 
vaikam vėjavaĩkių ʻPetrs atnesa no meža bērniem čiekurus’ Ramīgalā 
(LKŽe); Jonai, parvežk mums šiandie iš miško vėjo vaikų ʻJon, atved 
mums šodien no meža čiekurus’ Biržos (LKŽe).

Šis ir saliktenis, kurš parasti apzīmē nemierīgu, nenopietnu cilvēku 
(LKŽe). Pirmais tā komponents ir lietvārds vjas, kam atbilstošais la. 
vējš. Vjas pamatvārds vti ‘pūst; vētīt, pērt’ lietuviešu valodā ir jau 

kļuvis ļoti rets (skat. LKŽe), bet tam ir ļoti dziļas saknes, sal. sensl. 
vějati ‘pūst’, he. huai- ‘bēgt, lekt’, senind. vāyati ‘pūš’, arm. hovem 
‘pūšu’ utt. No tā ide. valodās darināts daudz dažādu vēju nosaukumu, 
no tiem īpaši arhaisks ir *ent-, sal. he. huant-, toh. A want, lat. ven-
tus, go. winds (Trautmann 1923: 345sk.; LEW 1216sk.; IEW 81skk.; 
Ива нов 1965: 91skk., 1981: 166sk.; ИЯ 677; Smoczyński 2007: 745).

Otrais komponents – vakas, radniecīgs pr. waix ‘kalps (puisis)’ III 
674, waiklis ‘dēls’ E 190, arī darināts no visai sena darbības vārda 
*eik-, sal. lie. vekti (tāpat arī veiklùs, vikrùs, vekas ‘spēks, dzīve’), 
la. vèikt, sensl. *věkъ ‘spēks, mūžs, gadsimts’, go. weihan ‘karot’, īr. 
fichim ‘karo’, lat. vincere ‘uzveikt, uzvarēt ienaidnieku‘ u.c. (Būga I 
43; Trautmann 1923: 339; LEW 1180sk., 1213sk.; IEW 1128sk.; Sa-
baliauskas 1990: 148; PKEŽ IV 213; Smoczyński 2007: 712, 728).

Mazliet vairāk uz dienvidaustrumiem, galvenokārt austrumuaukštai-
šu Kupišķu, Anīkšču, Utenas un Viļņas izlokšņu ziemeļaustrumu daļā 
plešas diezgan liels areāls, kuram raksturīgi nosaukumi žebels, žẽbelis, 
žebẽlis; žẽvelis, ževels; šebežs, šebežs11. 

Minētajās izloksnēs šos nosaukumus lieto plaši, piem., sako mat, 
kai pavasarį daug žebeli in eglių, tai ir bulbų bus ʻsaka, redz, ja pava-
sarī daudz čiekuru eglēs, tad arī kartupeļu būs [daudz]’ Suginčos 
(LKŽe); šaką nuskyniau eglelės su šešiais žebeliaĩs ʻnolauzu eglītes zaru 
ar sešiem čiekuriem’ Kamajos (LKŽe); pilna žemė žebeli – voveryčių 
pričekšlinta ʻpilna zeme čiekuru – vāverīšu piemētāta’ Kuktišķēs (LKŽe); 
šiemet žebeli ant eglių tai kaip žvakių prikarta ʻšogad čiekuru eglēs kā 
sveču sakārts’ Vīžonās (LKŽe); kad pliekia geniai žẽbelius, net miškas 
skamba ʻkad kaļ dzeņi čiekurus, pat mežs skan’ Užpaļos (LKŽe); va-
žiuotumėm miškan žẽvelių rinktų, tik greit vakaras, sutems ʻbrauktu uz 
mežu čiekurus vākt, tikai drīz jau vakars, satumsīs’ Skapišķos (LKŽe); 
žẽveliais pečių kūrina ʻ[ar] čiekuriem krāsni kurina’ Kupišķos (LKŽe); 
kartais ir šẽbežį vadina skuja ʻdažreiz arī čiekuru sauc par skuju’ Leļū-
nos (LKŽe); nuo bulbų kasimo kad pasidarė rankos kaip šebežìs ʻno 
kartupeļu rakšanas rokas kļuva kā čiekurs Anīkščos (LKŽe); tu ko čia 
paspūtęs kaip šebežỹs ʻko tu te piepūties kā čiekurs’ Utenā (LKŽe).

Nosaukumu žebels, žẽbelis, žebẽlis; žẽvelis, ževels; šebežs, šebežs 
pamatā varbūt ir skaņu atdarinājuma vārds žèbel, ko attiecina ar nie-
vājuma niansi uz runu, sal. vēl žẽbelė ‘pasaka; spoks; neveiksminieks, 
tūļa, lempis; aklais’, žèbelis / žẽbelis ‘pasaka; pļāpa, niekkalbis’; ževe-
lióti, ževernóti, ževérgoti ‘niekus runāt’, ževóti ‘skaļi kliegt, kliegt’; 

7 Acīmredzot tas ir ģ e r m ā n i s m s, kas atvasināts no vā. Borste ‘s a r i ;  s a r s  resp. c i e t s  m a t s ; pumpa (uz kakla)’ (Pawlowsky 1911: 260) ar sporādisku -t- > -k- miju, 
kas reizēm sastopama lietuviešu izloksnēs, sal. lie. sterbl ↔ skerbl.

8 Var piesardzīgi pieņemt, ka lie. dial. budùkas atspoguļo regresīvās asimilācijas miju (par šādu deverbālu substantīvu darināšanas veidu vairāk skat. Skardžius I 136sk.).
9 Šāds pieņēmums būtu pārliecinošs, ja la. brēķis ‘brēkulis, raudošs bērns’ (ME I 331) tiktu lietots ar nozīmi ‘čiekurs’, taču tā nav (sal. ME ibd.; EH I 241). Var piesar-

dzīgi pieņemt, ka lie. dial. brẽkis 2. ‘čiekurs’ Antš, Paį, Vb (LKŽe) (breks, brẽkė) rāda vokālo sinharmonismu, t. i., asimilācijas procesu atkarībā no patskaņu rindas: 
la. bruka ‘plīsums, trūce’ (skat. ĒIV I 189 [vēl sal. la. dial. adj. brukaiņš / brukains ‘tāds, kam ir trūce’ (ĒIV ibd.)]); trūkis (la. hernia, ruptura) resp. bruka „[…] ārēji 
izskatās pēc mīksta u z t ū k u m a , kas izspiests no iekšpuses uz āru“ (LE XXXI 531), t. i., čiekurs un bruka varēja būt saistīti identiska referenciālā denotāta dēļ 
‘i z s p i e s t s  u z  ā r u  / p a c e l t s  n o  i e k š p u s e s  r e s p.  u z t ū k u m s ’ (sk. 2. parindi) ↔ la. trūce ‘t. p.’ → la. dial. *bruke ‘t. p.’ (fleksīvā -a > -e- analoģijas dēļ ar 
la. trūce) → la. dial. *breke ‘t. p.’ (jau minētā vokālā sinharmonisma dēļ vai regresīvās asimilācijas dēļ, sal. la. meîtaînīte ‘meitenīte’ ↔ la. meîtanīte ‘t. p.’ BW 12060, 
13010 [ME II 593]) ⇨ (aizg.; leticisms) ē- celma lie. dial. brẽkė ‘čiekurs’ → ŏ celma lie. dial. brẽkis ‘t. p.’ (ar fleksīvā -e > -is kontaminācijas dēļ ar lie. kankórėž-is 
‘t. p.’) → lie. dial. breks ‘t. p.’ (pēc analoģijas ar lie. dial. žebels ‘t. p.’).

10 Varētu pieļaut, ka čiekura nosaukumu noteikusi mitoloģiskā motivācija, jo lietuvieši egli ir saistījuši ar htonisko auglību (čiekurs – v e l n a cigārs [Vėlius 1983: 120]): tā 
dzemdēja bērnus no rokām, galvas, kājām (LM I 213); Dieva dēli (vēji – LM I 409) to apdāvināja ar zelta gredzeniem; tas var būt arī eifēmisks membrum virile nosaukums 
(skat. 5. parindi), sal. lie. sintagmu vjo pãmušalas ‘nenopietns cilvēks, vējgrābslis, blandonis’ Gs, Plv, Auk, A. Vencl, LzP, Kt, Krok, Mrj (LKŽe), sal. arī la. vēja zaķis 
‘palaidnis’ (ME IV 554); cilvēki tā dēvējuši čiekurus, šo nosaukumu ģenēzi saistot ar vēja darbību, it kā „[…] tos vējš aizpūš, nodauza nost“ (Dulaitienė 1958: 431).

11 Var pieļaut, ka lie. dial. subst. žebelỹs 3b K. Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LKA I 166 (Rk), Ds, Krns, Jž, Sv, Antz, Kp, žẽbelis 1 LKA I 166, Ukm, Adm, Blnk, Rk, žebẽlis 
2 LKA I 166 (Dgl); S. Dauk, Rtr, Blv, E ‘čiekurs’ Sug, Ut, Km, Ob, Ktk, Skp, Vžns, Užp, Sv, ‘miltu klimpa, ko gatavo, uzspiežot uz rīves otrās puses’ Dbk (LKŽe) 
būtu jāuzskata par vokālās sinharmonijas refleksijām (par šādām vokālām izmaiņām lietuviešu un latviešu valodā [kā arī lit.] plašāk skat. Breidaks I 337; skat. arī 7. 
parindi), t. i., lie. dial. *žiobelys ‘tas, kuram pavērta vaļā mute’ (←lie. verb. žióbauti ‘žāvāties’ Trgn, Ktk, Aln, Blnk, Klt, Sv, Ant, Slk, Lkm, Ldk, ‘plātīt muti’ Dgč, 
A. Rūt, ‘[pa jokam] ēst, bāzt iekšā’ Švnč, ‘ēst (par dzīvniekiem)’ Slk, ‘kvernēt, būt izklaidīgam, neuzmanīgam’ NdŽ [LKŽe] + suff. *-elŏ- [par šādu darināšanas vei-
du plašāk skat. Skardžius I 175skk.] – čiekuri žūstot „p ave r  va ļ ā  m u t e s “, t. i., paveras resp. „žāvājas“ [skat. LE X 444], sal. lie. dial. verbu žiobúoti ‘plātīt muti’ 
[KlŽ 428]) > lie. dial. žebelỹs > ževelỹs.
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šebaldẽlė ‘niekkalbis’, šẽbeldoti ‘kairināt, kaitināt, aizāķēt; skarbi, izai-
cinoši pielabināties’ (LKŽe).

Nosaukumu čitė lieto gandrīz visi rietumžemaiši un ziemeļže-
maišu Kretingas izlokšņu grupas runātāji, piem., tuos · ũ·tẹs ʻtie ir 
čiekuri’ MoŽK; ũ·tẹs ộb vadntẹ ʻ[par] čiekuriem sauca’ MoŽK; ant 
eglių auga čitės ʻeglēs aug čiekuri’ Dovilos (LKŽe); pušų čitės kojas 
bado, o eglių ne ʻpriežu čiekuri kājas dur, bet egļu – nē’ Palangā (LKŽe); 
žiūrėk, kaip gražiai eglė[je] čitės atrodo ʻskaties, cik skaisti eglē čieku-
ri izskatās’ Kretingā (LKŽe); kūrėme ugnį su čitėms ʻkūrām uguni ar 
čiekuriem’ Klaipēdā (LKŽe).

Aļģirds Sabaļausks (1972: 167sk.), iepazīdamies vēl tikai ar Lie-
tuviešu valodas atlanta melnraksta karti (sal. LKA I karte 93), kon-
statējis, ka vārda čitė ‘čiekurs’ pamatā nevis slāvisma šyškà varianti 
čečkà, čyčkà (par to skat. 96. lpp.), kā domā Ernsts Frenkelis (LEW 
72, 77), bet gan no skaņu atdarinājuma veidotais cūkas nosaukums12, 
sal. lie. čiúotė, čiúotis; čiūkà, čikas, la. čūčis ‘sivēns’ (plašāk skat. 
Sabaliauskas 1968: 172skk.)13. 

Atsevišķās ziemeļžemaišu Telšu izloksnēs (ap Kaloti, Serapiniem, 
Salantiem, Grūšlauķi, Mosēdi, Gudaļiem, Mažaičiem, Gadūnavu), 
kas ir daļēji tajā pašā areālā, kur lieto minēto vārdu čitė, čiekuru 

apzīmē vārdi kiaũlė (par tā cilmi skat. 76. lpp.)14, kiaulẽlė, kiaulkė, 
piem., voveris mãists – ẽglẹs aulẽlẹs ʻvāveres barība – egļu čiekuri’ 
MoŽK; vadện k tẹ· jê kọnkûoriežês, be(t) duãu aulèûoms ʻsauc citi 
kankorėžiais, bet vairāk par ķaulēlem (cūciņām)’ MoŽK; eglės šakos 
su kiaũlėms yr diktai smagios ʻegļu zari ar čiekuriem ir ļoti smagi’ 
Gargždos (LKŽe); bėkiam kiau lẽlių pasirinkti ʻskriesim čiekurus salasīt’ 
Žemaiču Kalvarijā (LKŽe).

Pie paša čitės areāla – Klaipēdas novada aukštaišu un tiem blakus 
esošajās atsevišķās dienvidžemaišu izloksnēs – lieto nosaukumus bùrė, 
bùris, burkė, buriùkas, buriùkė, burýtis, buriùlis, piem., kiti eina buriùs 
rinkti kūrenti ʻciti iet čiekurus vākt kurināšanai’ Paģēģos (LKŽe); eglės 
ir pušies vaisius yra bùrės ʻegļu un priežu augļi ir čiekuri’ Paģēģos 
(LKŽe); voverė burès yra išaižiusi ʻvāvere čiekurus ir izlobījusi’ Klaipe-
dā (LKŽe); prisirinkim bùrių ir užkurkim, jos gerai dega ʻsavāksim čie-
kurus un iekursim, tie labi deg’ Tauraģē (LKŽe); ot gražūs burkùliai, 
prisirinkim ʻre, skaisti čiekuri, savāksim’ Krinčinā (LKŽe); ant šios eglės 
nėra nė vieno burkùčio ʻšajā eglē nav nevien čiekura’ Antašavā (LKŽe).

Šie čiekuru nosaukumi visdrīzāk saistītāmi ar skaņu atdarināšanas 
cilmes aitas nosaukumiem bùrė, burẽlė, burùtė un līdzīgi (par tiem 
skat. Sabaliauskas 1968: 116; Откупщиков 1993 un lit.)15.

12 Var piesardzīgi pieļaut, ka lie. dial. subst. čitė 2 ‘čiekurs’ Kal, Prk, Krg, Dov, Plng, Krtn, Klp, ‘dzeloņains šķērskoks, ko sien starp zirgiem, kad tos jūdz pārī’ Dr (LKŽe) 
būtu atvedināms no lie. dial. *džiūtė *‘tas, kas ir izžuvis / sauss’ ar sporādisko miju č- < dž-, sal. lie. dial. adj. džitis 2 ‘k a u t  k a s  k a l s n s ,  i z k a l t i s ’ Šts (LKŽe) ↔ 
lie. dial. subst. džiūtìs 4 ‘kaltēšana, žāvēšana; kalšana’ Ktk, Grl, ‘kalšana, nīkšana’ DŽ, Mž 288, Ch5Moz 28, 22, ‘plaušu slimība, dilonis’ SD 356, [K], Vvr, M. Valanč, 
LC 1887, 9, Rod (LKŽe), lie. dial. subst. džiūt 4, džitė 1 ‘plaušu slimība, dilonis’ Bdr, Srj, Krok (LKŽe), sal. arī patskaņu mijas citas pakāpes lie. dial. subst. džiaũtas 
‘groziņš siera žāvēšanai’ Jz (skat. Skardžius I 320), džiáutas 1 ‘vieta rijā starp diviem ārdiem, rijas gulta; rijas gultā kaltējamo linu vai labības daudzums’ Sd, KlvrŽ, ‘gro-
ziņš siera žāvēšanai’ Tv ↔ džiáuta 1 ‘vieta rijā starp diviem ārdiem, rijas gulta’ Žd, ‘uz ārdiem kaltējamo linu vai labības daudzums’ Skd, Šts, ‘groziņš siera žāvēšanai’ Lkv, 
Varn, J, Krkl (LKŽe) ← lie. verb. džiti ‘kļūt sausam, žūt’ K, Kp, N, Ds, Lp, A. Baran, Lg, Prl, Šl, Pn, ‘sacietēt, zaudējot sulu’ J, Ėr, Lp, Q 508, M. Valanč, B, ‘i z z u s t 
t va i ko j o t ’ JD 466, B. Sruog, KrvP (Vlkv), ‘vīst, kļūt ļenganam, nīkt, iet bojā (par augiem)’ LTR (Lbv, Mrk), Dbč, D 3, JD 903, KrvD 20, LT III 414 (Sln), ‘kalst, 
novājēt’ Lz, Užp, OG 339, K, Ėr, M. Valanč, K I 36, A. Baran, DP 7, BP I 14, K II 39, R1 72, ‘s l i m o t  a r  d i l o n i ’ SD 356, K I 36, Ds (LKŽe) / lie. verb. džiáuti 
‘kārt, likt, lai žūst, žaut’ J, Rz, Všk, Plv, D 110, OG 321, LTR (Šll), ‘žāvēt’ Bsg u.c. (LKŽe) (par šādu darināšanas veidu plašāk skat. Skardžius I 320skk.).

13 Pieļaujams, ka lie. dial. čiúotė 1 ‘cūka, ruksis’ Ssk, Ds, Užp (LKŽe), čiúotis ‘t. p.’ nav vis skaņas vārds, jo, saucot cūkas, nelieto verbu č i u č i u o t i  (sal. lie. dial. ver-
bu čiučiúoti, čiūčiúoti ‘saukt suni’ Kp vai lie. verbu čiūčiúoti, čiučiúoti ‘aijāt, žūžot, šūpot, midzināt’ Tvr, Slk, LTR (Smn), J, JV 220, Žvr, ‘gulēt’ J, OG 313, LTR (Tvr), 
‘būt viļņu šūpojamam, šūpoties virs ūdens’ LTR (Mrj), FM 31, ‘ilgi gatavoties, darboties (pie kaut kā), aizņemt laiku’ Šmk, Ds, ‘mocīties, velti tērēt laiku sargājot, 
lutinot’ J, Rdm, ‘biezi apsiet, vilkt’ Gs [LKŽe]), bet gan k r i u k s ė t i . Tādēļ šie dialektismi acīmredzot būtu skaidrojami kā absorbcijas ceļā radušās formas no lie. 
dial. *čiuo-p-tė(-is), kuras cilmi būtu jāsaista ar dial. lie. verbālo sakņu čiuop- ↔ čiaup- ↔ čiop- ↔ čep- dialektālo diversifikāciju, t. i., šī onomatopoētiskas cilmes 
lietvārda ģenēze būtu saistāma ar lie. dial. verbu čióptelti ‘i e č ā p s t i n ā t i e s ’ J. Balt (LKŽe), kas atvedināms no lie. verba čepsti ‘ar lūpām čāpstināt, šmaukstināt‘ Š, 
Vaižg, Pn, Alv, ‘ē s t ,  č ā p s t i n o t  a r  l ū p ā m ’ Grž, Dkš, Vv, Št, ‘būt apmierinātam čāpstinot (ēdot)’ Dglš, Vaižg, ‘neveikli iet, velkot kājas pa zemi’ Pl, Gs (LKŽe): 
(1) saknes -io- < -e- mija jāskaidro ar atšķirīga vokālisma un atšķirīgas cilmes darbības vārdu dialektālu sastatījumu (resp., ar morfoloģisku kontamināciju) lietuviešu 
izloksnēs, sal. lie. verbu čepsti semēmu ‘č ā p s t i n ā t ,  š m a k s t i n ā t ’ ↔ lie. verbu čiáupti, čiaũpti ‘pavērt (lūpas, muti)’ K, Pn, Nmn, Gs, ‘saķert’ J, ‘čāpstināt’ J, ‘runāt, 
pļāpāt’ Arm (LKŽe); (2) turklāt jāpiebilst, ka lietuviešu izloksnēs sastopams lie. verba čiopti (ar saknes -io-) un lie. verba čiúopti, dial. čiuõpti Rdm ‘skart, taustīt, grāb-
stīt, čamdīt’ R 151, C II 577, ‘ķert, grābt’ J, ‘zagt’ Jz (LKŽe) identiska lietojuma gadījumi (par *čiuo-p-tė(-is) derivatīvo tipu skat. 8. parindi), t. i., būtu jārekonstruē 
semēma *‘t ā ,  k a s  n eve r  mu t i  c i e t ,  resp., p a s t ā v ī g i  ( č ā p s t i n ā d a m a )  ē d  ↔  i r  ē d e l ī g a ’.

Jāuzsver, ka la. dial. čūčis, čūča, čūčele, čūčuks ‘cūka (cūciņa, sivēntiņš)’ (ME I 424; EH I 298) acīmredzot būtu uzskatāmi par aizguvumiem no krievu valodas, sal. 
kr. чýшка ‘cūka’, kr. чýха ‘cūkas šņukurs; cūka’ (Даль IV 616sk.; Ожегов, Шведова V 575; САР VI 835), tāpēc lietuviešu un latviešu minēto cūkas nosaukumu sais-
tījums acīmredzot nav iespējams.

14 Čiekura nosaukšana ar cūkas denotātu ir saistīta ar 4. parindē izklāstītiem subst. lie. dial. borškė ‘čiekurs’ cilmes skaidrojuma argumentiem, t. i., lie. dial. borškė (ģerm.) < 
vācu B o r s t e  ‘sari; sars resp. ciets mats; pūte (uz kakla)’ (Pawlowsky 1911: 260) ↔ vācu B o r s t e n v i e h  ‘c ū k a ’, t. i., būtu jākonstruē asociatīvā semēma ‘objekts tāds, 
kāda ir cūka ↔ sarains / a r  s a c e l t ā m  s p a l v ā m  d z ī v n i e k s ’. Tādēļ var izvirzīt hipotēzi, ka zoonīmiskā fitonīma konotācija nav vis baltiskas, bet gan ģermānis-
kas cilmes, bet tādas nozīmes leksēma kiaulė ‘cūka’ acīmredzot būtu jāiedala semantisko kalku leksiskajā grupā.

15 Subst. bùris 2 ‘čiekurs’ Pgg ∼ bùrė 2 ‘aita’ Krž, Skr, J, Grš, Grdž, Vlkv, ‘č i e k u r s ’ Pgg, Klp, Trg, ‘(alkšņa, bērza, lazdas) spurdze’ K, Bru, ‘(bot.) Vexillum’ P (LKŽe) cil-
me tiek skaidrota divējādi: I. šīs formas atspoguļo absorbcijas ceļā radušos formu *bur-buol-ė (ar absorbētu -buol-; par šādām izmaiņām plašāk skat. 9. parindē), sal. lie. 
subst. burbuol ‘č i e k u r s ’ Sl, Km, Š (LKŽe; skat. arī 1. parindi); ŏ celma forma varēja rasties pēc analoģijas ar lie. kankórėžis; II. vārdi būtu uzskatāmi par baltu un 
slāvu pimvalodas izolekta vārdiem, sal. lie. subst. gùras ‘(kalna) rags (‘paugurs, kalna virotne’ [LKŽ III 741])’ J I 715 ↔ kr. гуля ‘č i e k u r s ; tulzna (zem ādas); audzējs’ 
(Būga I 330, 441 [jāpiebilst, ka par šādu K. Būgas saistījumu šaubas izteica Olegs Trubačovs (skat. Фасмер I 473), lai gan pats (Трубачев I 279, II 155) konstatē semē-
mu ‘gabals (akmens) / kaut kas saspiests’ un ‘čiekurs’ ģenētiskās saiknes esamību un izsaka kazuistisku varbūtību, it kā kr. гуля < pirmsl. *gula ‘čiekurs’ ← ‘trīt, (no)
laupīt, (no)driskāt, (no)plēst’ (ЭССЯ VII 170) – nav skaidrs, kas ar tiem čiekuriem ko trin vai mizo, ja tās ir uzuālo konotāciju atspoguļojošās nozīmes]), po. gula ‘puns 
(sasituma)’, gulka ‘čiekurs’ (Linde I 801) u.c. (vairāk piemēru skat. ЭССЯ ibd.), kuru sufiksālo -r- un -l- neatbilsme būtu skaidrojama ar sonantu derivatīvo elementu 
biežu disimilācijas miju jau ide. pirmvalodā (plašāk skat. Benveniste 1984: 40) < bl.-sl. adj. *gr(l)a- ‘salīcis, saliekts’ (> bl.-sl. verb. *gr(l)- *‘kļūt salīkušam) < ide. adj. 
*gr(l)o- ‘t. p.’ (ar ide. determinatīvu *-r- un *-l- miju) < ide. verb. *g- ‘liekt(ies), līkt’ (sal. Urbutis 1981: 33; PKEŽ I 331, 425), kas atspoguļo sākumlīdzskaņa miju 
g- > b-, ko var skaidrot divējādi: (1) kā sporādisku, ko ir noteikusi tautas etimoloģija (skat. LEW 65; Kabašinskaitė 1998: 83); (2) vācu valodas identiskā lietojuma alter-
nantu (vārdi tiek lietoti K l a i p ē d a s  apgabalā) ietekmē, sal. vācu Borke ‘miza, t ā s s , sakaltuša koka sveķaina brūce’ / vā. adj. borkig ‘ar biezu mizu, sakaltis’ – sal., t. i., 
asociatīvi, jo čiekuri tika lietoti kā iekurs (sal. subst. lie. prãkuras 3b Kl ‘iekurs’ Pln, Kal, Užv, Trg (LKŽe) ∼ (pl.) prakuraĩ ‘ar ko tiek iekurts‘ Dkš, Pln, Dovydai (Bir-
žu raj.), Sb (Skardžius I 444) ↔ ‘skali, skaidas, t ā s s  uguns iekuram’ (DLKŽ5), sal arī. la. salas čikas, pakùr ugn a tiem; lie. prisirinkim bùrių ir užkurkim, jos gerai dega 
‘salasīsim čiekurus un iekursim, tie labi deg‘. Tātad var secināt, ka LKŽ sastādītāji kļūdaini vienā leksiski semantiskajā ligzdā apvienojuši lie. dial. bùrė ‘čiekurs’ (< *gurė 
‘t. p.’) ar pilnīgi citas (onomatopoētiskas – par to skat. LEW 65) cilmes lie. dial. bùrė ‘aita’.
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L e K S i K A  1 :  F L o R A

Minētajiem vārdiem līdzīgi ir ar govju vai teļu nosaukumiem 
saistītie nosaukumi buziõkas, buziùkas, buziùlis, bùzulas, buziùlas; 
bužs, bužẽlis, bužiùkas, bužùkas, bužùlis; būžs, būžẽlis, būžiùkas, 
būžùkas, sal. bùzė, bùžė ‘govs’, buziùkas, buziùlis ‘telēns’; bučiùkas, 
bučùkas, bùčius, bùčiai, sal. bučiùlis ‘telēns’, bùčkė ‘govs’.

Šie nosaukumi raksturīgi dienvidaukštaišu un dažām tiem tuvām 
rietumaukštaišu izloksnēm, piem., ã·głė.s bu.ža. .lgus ʻegles čiekuri 
gari’ DrskŽ 48; vˈisó·kˈu. bužũ· da. ǀ ir kvã·jo.s tùri bu.žũ· ʻvisādi čie-
kuri tagad, arī priedēm’ DrskŽ 48; antà buzùku. ã·glˈu. suprañ.ta [orą] 
ʻpēc egļu čiekuriem noteica [laiku]’ DrskŽ 48; prisirinkom nuo puše-
laičių būži ʻsalasījām no priedītēm čiekurus’ Marcinkonē (LKŽe); nuo 
añkslio puola bumbuoriai, nuo eglės būžiaĩ ʻno alkšņa krīt bambuori, no 
egles būži’ Leipaliņģē (LKŽe); po eglėm pilna būži prikritę ʻzem eglēm 
pilns čiekuru [sakritis]’ Lišķavā (LKŽe); pilna žemė prikrito bužiùkų 
ʻpilna zeme sakritusi čiekuru’ Daukšos (LKŽe); neturi kuo kūrenti, tai 
eglių buziùkų prisirinko ʻ[kad] nebija ko kurināt, tad egļu čiekurus 
savāca’ Alītā (LKŽe); ant eglių tiek daug buziùlių ʻeglēs tik daudz čie-
kuru’ Seinos (LKŽe); parink eglių bučiùkų, bus pakurom ʻpalasi egļu 
čiekuru, būs iekuram’ Valkininkos (LKŽe); šįmet ant eglės daug bučiùkų 
ʻšogad eglē daudz čiekuru’ Kroķalauķē (LKŽe).

Vēl šeit var pievērst uzmanību Jodpēnos pierakstītam nosaukumam 
kakaráitas, kas visdrīzāk saistīts ar gaiļa dziedāšanas atdarinājumu 
kakareku, sal. vēl kakarnė, kakarýnė (LKŽe)16.

Latviešu izloksnēs, bez jau minētā (sal. 89. lpp.) cirkuzis (ar vari-
antiem cirkuozis, cirkūzis), kas raksturīgs bijušajai sēļu apdzīvotajai 
teritorijai (Augšzemei) un Latgalei, lieto vēl vairākus līdzīga skanēju-
ma čiekura nosaukumus.

Visos dialektos sastopams nosaukums čiekurs, kas ir arī latviešu 
literārās valodas vārds un kam izloksnēs ir fonētiski pārveidojumi un 
morfoloģiski varianti. Izplatītāka ir o-celma forma, piem., ka sakast, 
ta vņ aš – durs kjs tie priž čikàr ‘kad sakalst, tad viņi asi – duras 
kājās tie priežu čiekuri’ Ancē (LVDA); egleî tâdi pagarâki čiêkurîši ‘eglei 
tādi garāki čiekuriņi’ Asītē (LVDA); čikuruôs șklas iêkšâ ‘čiekuros 
sēklas iekšā’ Augstkalnē (LVDA); vùovere âd čìkurus ‘vāvere ēd čie-
kurus’ Bejā (LVDA); paêglîm na čikuri, prideî i čikuri ‘paeglim nav 
čiekuru, priedei ir čiekuri’ Dauguļos (LVDA); bi atnesis viênu zaru a 
visìm čikurìm ‘bija atnesis vienu zaru ar visiem čiekuriem’ Ērģemē 
(ĒIV I 234); a:́s káp pa kùokiȇm, čiekurus lä:́eśi: ‘es kāpelēju pa ko-
kiem, čiekurus lasīju’ Grašos (LVDA); prižu čikurus cilvki lasa 
maîsiêm ‘priežu čiekurus cilvēki lasa maisiem’ Inčukalnā (LVDA); 
čiekurim i kasts ugus ‘[no] čiekuriem ir karsta uguns’ ķoņos (LVDA); 
egĺe tódi łelóki ùn garóki čìkuri, prìde mozóki, tódi opolóki ‘eglei tādi 
lielāki un garāki čiekuri, priedei – mazāki, tādi apaļāki’ Līvānos 
(LVDA); àr čìkuŕìm kurynòi kruôsńi ‘ar čiekuriem kurina krāsni’ Nau-
jenē (LVDA); lasija prìežu čìekurus ùn kroàsùoja tamiê čìekuru zupâ 
pùikulîšàm bikses ‘lasīja priežu čiekurus un krāsoja tajā čiekuru no-
vārījumā puisēnam bikses’ Sinolē (LVDA); vveri čikuris gråûž ‘vāve-
res čiekuriņus grauž’ Skultē (LVDA); ka doũdz egļ čikari, ta labi katiņi 
‘ja daudz priežu čiekuru, tad labi kartupeļi’ Svētciemā (LVDA); priž 
čikus muža pârde ‘priežu čiekurus muižā pārdeva’ Vainižos (ALE); 
priẽž čiẽkas ‘priežu čiekurs’ Ventā (ALE); salas čikas, pakùr ugn a 
tiem ‘salasi čiekurus un iekur uguni ar tiem’ Zlēkās (LVDA).

io-celma forma čiekuris reģistrēta Kurzemes dienvidu daļā (Ap-
riķos, Bunkā, Kuldīgā, Nīcā, Rudbāržos, Snēpelē, Valtaiķos u.c.), 
Zemgalē (Lestenē, Sēmē, Valgundē u.c.) un visai bieži arī Vidzemē – 
tās ziemeļu daļā (Dikļos, Ipiķos, Jeros, Mazsalacā, Pālē, Umurgā u.c.) 
un dienvidaustrumos (Kalsnavā, Praulienā, Vējavā), dažviet Augšzemē 
(Salienā, Saukā, Zasā) un vairākās Latgales izloksnēs (Aglonā, Andru-
penē, Bērzpilī, Dagdā, Kaunatā, Ozolainē, Rugājos, Tilžā, Višķos u.c.), 
piemēri: jâvâķ čikuŗi ‘jāvāc čiekuri’ Asītē (LVDA); atradu viênu čikuri 
‘atradu vienu čiekuru’ Kabilē (LVDA); čikuŗuôs ir șklas ‘čiekuros ir 
sēklas’ Kalētos (LVDA); pridêm i tâdi mazâki čikurîši ‘priedēm ir tādi 
mazāki čiekuriņi’ Pālē (LVDA); egļu čìexkǜiŕi i liĺki ‘egļu čiekuri ir 
lielāki’ Praulienā (LVDA).

Tomēr daļā izlokšņu nepietiekamā materiāla dēļ ne vienmēr ie-
spējams noteikt vārda čiekur(i)s celmu.

Vārds čiekurs minēts 18. gs. vārdnīcā: tſcheekurs Tann=oder 
Fihten=zapfen Stender 1789 I 329.

Visai plašā areālā Kurzemē uz dienvidiem no Alsungas, Kuldīgas, 
Matkules, Zentenas līdz pat Lietuvas robežai, Zemgalē uz rietumiem 
no Bārbeles, Iecavas, Misas, kā arī vietām Vidzemē ap Aloju, Mazsa-
lacu, Vecati, arī Dzērbenē, Jaunrozē, Līgatnē, Lubānā, Mēdzūlā, Ro-
zulā, Smiltenē, Vecpiebalgā u.c., kā arī Augšzemē izplatīts nosaukums 
ciekurs (gan o-celma forma ciekurs, gan arī io-celma forma ciekuris).

o-celma forma ciekurs sastopama Kurzemē, tā reģistrēta Asītē, 
Dzirciemā, īvandē, Kalētos, Lažā, Medzē, Pūrē, Purmsātos, Usmā, 
Zemgalē (Blīdenē, Garozā, Iecavā, Jaunpilī, Neretā, Penkulē, Platonē, 
Sātiņos, Sēmē, Smārdē, Svētē, Vircavā, Zasā u.c.), Vidzemē (Burt-
niekos, Daugmalē, Idū, Ipiķos, Līgatnē, Lubānā, Mazsalacā, Patkulē, 
Puikulē, Rankā, Sarkaņos, Skultē, Vecpiebalgā, Krapē u.c.), retāk 
Latgalē – Medņos, Šķilbēnos), piem., ja i eglem doũdz cikuri, ta i laps 
kàrtupeļ’ gac (-ds) ‘ja eglēm ir daudz čiekuru, tad ir labs kartupeļu 
gads’ Idū (ALE).

io-celma forma ciekuris fiksēta galvenokārt Kurzemē (Asītē, Du-
nikā, Gaiķos, Grobiņā, Nīkrācē, Rudbāržos, Vecpilī, Ziemupē u.c.), 
retāk Zemgalē (Auros, Ezerē, Kursīšos, Nīgrandē, Sātiņos, Vilcē) un 
Vidzemē (Ipiķos, Lubejā, Pālē u.c.), piem., taga prides cikurus salasa, 
be bedrê – zivis kûpina ‘tagad priedes čiekurus salasa, ber bedrē, – zi-
vis kūpina’ Nīcā (ALE).

Dažkārt nepietiekamā materiāla dēļ nav iespējams noteikt vārda 
ciekur(i)s celmu.

Vārds ciekuris minēts 17.–18. gs. vārdnīcās: Dannapfel / zeekuris 
Lettus 1638: 22; Zeekuris, ein dann apfel Fürecker 1685 I 316; Zeeku-
ris, ein dann=apfel. Zeekuŗi, pl. Depkin 1704 IV 216; Zeekuris Lan-
gius 1685: 351; Tannäpffel, Zeekuris, pl. Zeekuri Phras 1638: 325.

Variants čiekurzis sastopams dažās Kurzemes un Zemgales izloksnēs 
(Gaviezē, Embūtē, Nīcā, Pampāļos, Lielplatonē, Iecavā u.c.), bet pla-
šāku kompaktu areālu tas veido Vidzemes dienvidaustrumu daļā (ap 
Iršiem, Kalsnavu, Kraukļiem, ļaudonu, Mētrienu, Vestienu). Nosau-
kums čiekurzis pierakstīts arī dažās izloksnēs Vidzemes ziemeļaustru-
mos, piem., Beļavā, Galgauskā, Gaujienā, Sinolē, u.c., piem., vä̀eće tùos 
čiekŕžs, pȫe̦ŕe̩e vä̀esèi̩ tàs sàkls̥ ‘vāca tos čiekurus, pārdeva valstij tās 
sēklas’ Cesvainē (LVDA); vàvere sê̦d eglê̦ un graûž čìekùržus ‘vāvere sēž 

16 Piesardzīgi var pieļaut, ka lie. dial. subst. kakaráitas ‘čiekurs’ ← lie. subst. kaũkaras ‘kalniņš, kalva, paugurs’ B, R, MŽ2 118 u.c.; ‘kalna virsotne’ M, S. Dauk, RB 4 
Moz 23,9; ‘zemes paugurs, cinis, uzbērums’ B, J; ‘piere, pakausis’ Kair (LKŽe) (sal. arī. lie. kaúkoras, ô ‘m a n d r a g o r a  o f f i c i n a r u m  ( k a r t u p e ļ u  d z i m t a s 
a u g s ) ’ C I 75; t. i., ko reflektē a u g l ī b a s  semēma [LE XVII 225; plašāk skat. Kregždys 2010b: 66] + suf. -ait- [par šādu derivatīvo tipu skat. Skardžius I 358skk.] – 
ar au…a > a…a vokālā sinharmonisma dēļ [par šādu maiņu skat. 7., 9. parindi]), t. i., atšķirīgas konotācijas uzēmas: (1) ‘izvirzījies uz priekšu (kā piere); pietūcis (kā 
cinis)’, sal arī. lie. dial. subst. kaukorìkas 2 ‘bērns ar lielu galvu‘ Šmn (LKŽe; skat. arī KpŽ I 228); (2) ‘auglīgs, resp., pilns ar sēklām (kā mandragora).
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eglē un grauž čiekurus’ Galgauskā (LVDA); čiekȗrži – va:́cs vrds ‘čie-
kurži – sens vārds’ Grašos (LVDA); skàixsti, so:ŕkåni eg̩ļu čìekùrži ‘skais-
ti, sarkani egļu čiekuri’ Kraukļos (LVDA); čìekü:ŕžìem i:r zvȋņas, storpà 
zvȋņám áuk sàak̯las ‘čiekuriem ir zvīņas, starp zvīņām aug sēklas’ Laz-
donā (ALE); mẽs – čiẽkuži ‘mēs [sakām] – čiekurži’ Nīcā (ALE); kod 
e̩gé̦m i:́r dȏuc̩ čiekiŕžu, bu:́s ło:bå zire̩:ņ rȏža ‘ja eglēm ir daudz čiekuru, 
būs bagāta zirņu raža’ Odzienā (LVDA); čìekurzis – eglḕ̦m aûg čìekùrži 
‘[saka] čìekurzis – eglēm aug čiekuri’ Sinolē (ALE).

Dažās izloksnēs reģistrēts variants ciekurzis, piem., zàm kotras 
cìekùrža lapiņas ìr sèk̦liņa àr sprniņu ‘zem katras čiekura zvīņas ir sēk-
liņa ar spārniņu’ Sinolē (ALE); egles ciẽkuzis, priẽdes ciẽkuzis ‘egles 
čiekurs, priedes čiekurs’ Kauguros (ALE); kûpinâja siļ̃ķeles ciẽkužu 

dũmuôs ‘kūpināja siļķītes čiekuru dūmos’ Nīcā (ALE); svîdu àr cìkuzi 
‘metu ar čiekuru’ Stāmerienā (ALE); prìdiêm ùn egliêm ìr cìkuži, ku rûs 
nù gatavejâs itù kùku sàklas ‘priedēm un eglēm ir čiekuri, kuros noga-
tavojas šo koku sēklas’ Ziemerī (ALE); arī Kursīšos, Sunākstē.

EH dots variants ciekuzis no Skaistas.
Atsevišķās izloksnēs (Aiviekstē, Ozolniekos, Taurenē, Jaunpiebal-

gā, Valkā, Vecpiebalgā, Vējavā, Veļķos, Sēlpilī, Susējā) reģistrēts va-
riants ciekurznis: šuogad eglm daũdz cikuržņu ‘šogad eglēm daudz 
čiekuru’ Vecpiebalgā (ALE) un čiekurznis (Vecpiebalgā).

Retāk reģistrēti daži citi varianti: čiekurzs Liepnā; čiekuzis (čìkuśś) 
Līvānos; čikuzis Atašienē; čirkužs Sakstagalā; čirkuzis (čyku) Rēznā, 
Elkšņos, Ritē, Susejā, piem., prìžu čḕr̦kužīm̀ vînc gåls tìvìņč, ùtrs re̦snáks 
‘priežu čiekuriem viens gals tievs, otrs resnāks’ Elkšņos (LVDA); čin-
kurs Barkavā, Dzelzavā, Varakļānos; cinkurs (cykùrs) Varakļānos; čuo-
kurs – Limbažos (ME), Salacā; čenčere Vecgulbenē; čenkurs Trikātā.

Dažās Kurzemes izloksnēs pierakstīti vēl citi varianti: ciekausis 
Dundagā (ME); ciekauzis (ciẽkaûzs, dat. -žam): priẽde šuôgad daũdz 
ciẽkaûž ‘priedē šogad daudz čiekuru’ Alsungā (ALE); čikaûsis, piem., 
egleî ir čikaûš ‘eglei ir čiekuri’ īvandē (LVDA), Alsungā; čikaûša i 
șkl̥s ‘čiekuram ir sēklas’ Padurē (LVDA), arī Kurmālē; čikaûzis 
(čikaûžuos tâs șkl̥s ‘čiekuros tās sēklas’) Planīcā (LVDA); ciekuozis 
Ziemupe (ALE), Kazdanga, Skaistā (EH); čikuôž Valgalē.

Atsevišķās izloksnēs pierakstīti nosaukumi ar ķ vārda sākumā: ķie-
kurs ābeļos, Koknesē, Secē, Sērenē, Sunākstē, ķiekuris Koknesē, 
Mārcienā, arī Kurzemē (Vaiņodē), piem., saka a – ķiẽkuris ‘saka arī – 
ķiẽkuris ‘čiekurs’ (LVDA); ķiekurs Sunākstē; ķiekurzis Aizvīķos; zàm 
egliêm ìr sabirušš skujas ùn ķìkuži ‘zem eglēm ir sabirušas skujas un 
čiekuri’ Bejā (LVDA), Daudzesē, Gramzdā; mü:is te̩ so:́k: ķìekü̑iŕži ‘[pie] 
mums te saka ķiekurži ‘čiekuri’ Iršos (LVDA), Kalētos, Koknesē, Pe-
dedzē, Pļaviņās, Sēlpilī, Sunākstē, Vaiņodē, Vietalvā, ķiekuzis Krust-
pilī, ķikuozis Maltā.

Lejaskurzemē reģistrēti nosaukumi ar ķēk-: ķēkurzis, piem., priẽdês 
aûg ķ̦kuži ‘priedēs aug čiekuri’ Dunikā (ALE); ķ̦kužus gan nelasi-
ju ‘čiekurus gan nelasīju’ Rucavā (ALE); ķēkuzis (ķ̦kuzis) Dunikā, 
Rucavā; ķēkužis (ķ̦̃kužis) Rucavā.

Dažās Latgales izloksnēs (Asūnē, Dagdā, Ezerniekos, Skaistā) re-
ģistrēts variants ķikurs, piem., pŕìi moźi ḱikuŕeîši, a agļai ĺeĺi ḱikuŕi, 
gaŕi ‘priedei mazi čiekuriņi, bet eglei lieli čiekuri, gari’ Asūnē (LVDA), 
bet Andrupenē, Asūnē, Dagdā, Ezerniekos – ķikuris. 

Pierakstīti arī vēl citi varianti – ķirkurs un ķirkurzis Sunākstē; ķir-
kusis un ķirkuozis Krāslavā; ķirkuzis Aknīstē (Ancītis 1977: 119), Skais-
tā, Sunākstē, Višķos; ķiekuzis Krustpilī; ķikūzis (ḱikûśś (-zis) Maltā.

No la. ciekurs un tā variantiem (sal. 94. lpp.) aizgūti vienā Latvi-
jas pierobežas lietuviešu izloksnē sastopamie latvismi cekuras, cekužė, 
ciekūžė, kekužis.

Kā radušies aplūkotie latviešu valodas čiekuru nosaukumi, nav 
pilnīgi skaidrs. Taču iespējams, ka sēļiem, pārceļoties no savām ap-
dzīvotajām vietām uz citām mūsdienu Latvijas vietām, līdzi ceļoja arī 
čiekura nosaukums un, pārtrūkstot saiknei ar pamatvārdu, šeit radās 
jauni nosaukuma varianti.

Turklāt, balstoties uz vārdu ciekurs un kuronismu cinkuris, liekas, 
ka līdzās *kerk- eksistējis arī tā senākais variants *kenk-. Ar pēdējo 
mēģināts saistīt arī lie. kankórėžis (ME I 393; LEW 216). Taču šeit 
atkal rodas problēma, kā skaidrot formu atšķirības.

Mūsdienās kankórėžis (sal. vēl tā variantus kankoržis, kankóraižis, 
kankaróžis, kankóžėris, kankuržis, kunkórėžis, kunkuržis; kankõrai) 
sevišķi raksturīgs lietuviešu rietumu dialekta žemaišu izloksnēm, 
piem., kọnkûoreži jê tùr – gèrã, ẹr ik.ši i [besmegenio] nûosi ʻčiekurs 
ja tev ir – labi, arī iebāz [sniegavīram] kā degunu’ MoŽK; kọnkûorieželê 
vs‿tệik ẹr n‿pọš r ʻčiekuri tomēr arī priedēs ir’ MoŽK; jêigọ kãrtâs 
kârvẹs nuoredava ẹsẹmẽstẹ, jãu, n, sọvrndava kunkûoreu ʻja dažreiz 
govis gribēja priekšlaikus atnesties, jau, nu, izvārīja čiekurus’ MoŽK; 
surinkom eglės kankórėžių ir susikūrėm ugnį ʻsavācām egļu čiekurus un 
sakūrām uguni’ Barstīčos (LKŽe); kankórėžių daug, kitą metą būs ru-
gių gerų ʻčiekuru daudz, citugad būs labi rudzi’ Šatēs (LKŽe); ir lakstys 
paskuo kaip kunkorėžis, ar neisi numie ʻtā arī lēkāsi pakaļ kā čiekurs, 
vai neiesi mājās’ Veiviržēnos (LKŽe).

17. gs. šis nosaukums fiksēts ne vien uz rietumaukštaišu dialek-
tu balstītajā Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcā Clavis Germanico-
Lithvana (Dann=Aepffel. Skujos, û Pl. M. Kankorecʓei ǁ Cʓyʓka, os. 
F C I 443), bet arī austrumaukštaišu Konstantina Sirvīda otrajā vārd-
nīcā (ßyßka/Conus, Kun=ǁkareis/ʃkuia SD3 440). 

Tālāk meklējot šī salikteņa avotu, jāpievērš uzmanība sena skaņu 
vārda reduplikācijas (par šo parādību skat. Brugmann 1906: 46skk.; 
Skardžius I 22skk.; ИЯ 219skk. un lit.) darinājumam kañkalas (fiksēts 
kopš pirmajiem rakstu avotiem), ar kuru parasti apzīmē govīm ap 
kaklu sienamu zvaniņu.

Tas darināts līdzīgi kā sl. *kolkolъ ‘zvans’, senind. karkari- ‘flauta’, 
kalakala – ‘nesakarīgs kliedziens, troksnis’, sal. vēl la. kaļuôt ‘pļāpāt’, 
gr. καλεῖν ‘kliegt’, sav. hellan ‘ieskanēties’ un līdzīgi (Skardžius I 23; 
LEW 215; ЭССЯ X 137skk. un lit.).

Jāatzīmē, ka Kazimiera Jauņus rakstos kañkalas lietots čiekura 
nozīmē, bet atsevišķās izloksnēs tam ir nozīme ‘gabals, pika, kušķis’, 
arī ‘augs ar zvanveida ziediem, apaļlapu pulkstenīte’ (Campanula ro-
tundifolia) (LKŽe). Tādējādi varbūt arī vārds kankórėžis darināts čie-
kura formas līdzības dēļ ar to, ko sauc kañkalas.

Otrais aplūkojamā salikteņa kankórėžis komponents ir skaidrs – tas 
ir darbības vārds ržti (Smoczyński 2007: 253), radniecīgs sl. *rězati 
‘griezt, sist’ un varbūt cēlies no ide. *rēg’- ‘lauzt, lauzīt’, sal. gr. 
ῥήγῡμι ‘laužu’ (Trautmann 1923: 245sk.; LEW 245; IEW 1181sk.; 
Sabaliauskas 1990: 139; Smoczyński 2007: 212).

Savukārt varianta kankóraižis pamatā ir darbības vārdi ráižyti / 
raižýti, kas saistāmi ar la. riẽzt ‘griezt, griezt riku’ un varbūt radušies no 
citas ide. saknes *rei- ‘griezt’, tāpat kā lie. riẽ-k-ti (Karaliūnas 1982).

Asociatīvs (radies uz ārējās līdzības pamata) ir nosaukums agukas 
(tas ir sens slāvisms, sal. sbkr. огурокь, senpo. ogurek, skat. Būga III 
322; Skardžius IV 84; Sabaliauskas 1960: 262skk.). 

Šo nosaukumu lieto ap Gostagaļiem, Podžiem, Jonišķēli, Pasvali, 
Dikoņiem, Jurgēniem, Medikoņiem, Sereikoņiem, Pandēli, Jutkoni, 
Kupišķiem, Norūniem, piem., ant eglės auga agukai ʻeglē aug čieku-
ri’ Kupišķos (LKŽe); šitoj eglėj šiemet daug agukų ʻšajā eglē šogad 
daudz čiekuru’ Pandēlē (LKŽe).
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Dažviet kā čiekura apzīmējumu lieto slāvismu bóba, sal. bobùkas 
(Daugelišķos), bóbeliai (Linkmenē). Jāatzīmē, ka šo slāviskās cilmes 
vārdu nereti izmanto, tautas valodā darinot augu nosaukumus (sal. 
Gritėnienė 2006: 77, 153sk.).

Vietumis čiekurs salīdzināts vēl ar burbuli, vāli, sukām: burbùliai 
(Timsros, sal. auga nosaukumu burbùlis (trollius), kas radies no 
burbùlis ‘burbulis’, sal. Gritėnienė 2006: 64sk.), bubuolės (Rībokos, 
piem., prisraškiau eglės burbuolių ʻsarāvu egļu čiekurus’ Kamajos, skat. 
LKŽe), buožùkė (ūdrijā), šepetlis (Namajūnos).

Atvasinājumi bubuolės, burbùlis, kā arī bubulas ir darbības rezul-
tāta nosaukumi, kas darināti no darbības vārda bubti ar piedēkļiem, 
kuri radušies no īpašības vārda piedēkļa *-lo- (sal. Ambrazas 1993: 92). 
Pārējie divi ir deminutīva rakstura nosaukumi – buožùkė saistāms ar 
lietvārdu búožė (atbilstošu la. buõze; tālāk šī vārda cilme nav skaidra, 
sal. LEW 37; Smoczyński 2007: 81), bet šepetlis – ar šepetỹs ‘suka’. 

Pēdējais ir atvasināts ar piedēkli -etys, kas izveidojies no īpašības 
vārda piedēkļa *-to- no šèpti (šepa, šẽpo) ‘neglīti, nekārtīgi augt (par 
matiem, bārdu)’ (par to plašāk skat. LEW 963; Smoczyński 2007: 
629sk.), sal. piemēru no Antana Juškas vārdnīcas: Šepa tavo barzda, 
t. y. želia skeberė[ja] kaip šepetys ‘noaugusi tava bārda, t.i., aug ka suka’ 
(LKŽe). Tātad vārda šepetỹs motivācijas pamatā varēja būt sukas lī-
dzība ar neglītu, nekoptu bārdu, un acīmredzot šepetỹs pieder tam 
pašam darināšanas tipam, kā meketỹs ‘tas, kas stostās’, arī klebẽtis 
‘izļodzījies priekšmets, lieta; nekrietnelis, nevīža’, plepẽtis ‘pļāpa’, 
raukẽtis ‘īgņa’ (sal. Ambrazas 1993: 130sk.).

Nosaukumu skujà (sal. variantus skùjė, skùjas, skùjis, skujs, skùjus, 
skujùkas) plašāk lieto rietumaukštaišu un dienvidžemaišu areālā, kā 
arī atsevišķās tam tuvākajās izloksnēs.

Tā izplatību apliecina arī izlokšņu piemēri: nà ǀ kurz didèsnæ. 
skùjæ. ràs ʻnu, kurš lielāku čiekuru atradīs’ ZnŽ III 95; skjẽ· saũ.s 
saũ.s ǀ rñ.kuom  lá·uža kú·riem ʻčiekuri sausi, sausi, lasījām un uguns-
kuru kūrām’ DūnŽ 332; skọjkâ· b.va vikũ·n zabũõvas ʻčiekuri bija 
bērnu rotaļlieta’ DūnŽ 332; kšenkie skjs ǀ maá·u ǀ ka ubu·l·s ʻkabatā 
čiekurs, domāju, ka ābols’ DūnŽ 332; seneliuk, numušk man skùją 
ʻvečukiņ, nosit ʻnotrauc’ man čiekuru’ Linkuvā (LKŽe); pušies skujùtės 
irgi yr, mažesnės kaip eglės ʻpriedēs čiekuri arī ir, mazāki nekā egles’ 
Klovaiņos (LKŽe); terp tų skùjų yra eglės sėklės ʻtajos čiekuros ir egles 
sēklas’ Žeimeļos (LKŽe); eglių skujùs voverės aižo ʻegļu čiekurus vā-
veres loba’ Laukuvā (LKŽe); einant par mišką, skujùkai kojas bado ʻejot 
caur mežu, čiekuri kājas dursta’ Betīgalā (LKŽe).

Nosaukumu skujà atrodam jau senākajā no saglabātajām Mazās 
Lietuvas rokraksta vārdnīcām Lexicon Lithuanicum: 

Dannenapfel  Skujos, CƷyʓkas Lex 22a; 
Thannapfel 
Thannzapff }  CƷyʓka, Skuja Lex 87.

Vēlākajā, taču ar iepriekšējo saistītajā vārdnīcā Clavis Germanico-
Lithvana vienā rindā ar skujos atrodas arī kankorėžis (Dann=Aepffel. 
Skujos, û Pl. M. Kankorecʓei ǁ Cʓyʓka, os. F C I 443), bet K. Sirvīda 
otrajā vārdnīcā skuja seko pēc kankorėžio (ßyßka/Conus, Kunǁkare is/
ʃkuιa SD3 440).

Vārdam skujà lietuviešu valodā ir ne tikai nozīme ‘čiekurs’, bet 
diezgan bieži arī – ‘skuja’ (LKŽe). Tieši šī nozīme parasti ir atbilsto-
šajam latviešu valodas vārdam skuja (ME III 902). Tālāk vārdu sku jà 

mēģināts salīdzināt ar kr. хвоя un citiem līdzīgi skanošiem vārdiem 
dažās citās ide. valodās, piem., vdīr. scē ‘vilkābele’ (sal. Būga I 599, 
II 315, 618, III 877; Trautmann 1923: 268; LEW 821; IEW 938).

Taču diez vai skujà ir tik sens vārds. Tas, tāpat kā citi minētie 
čiekuru nosaukumi, varēja rasties no skaņu atdarinājuma vārdiem 
baltu valodās. Kazimiers Būga (I 297), runādams par divskani ui, kurš 
ir jauns, ir minējis vārda skuja saikni ar līdzīgas semantikas lietuvie-
šu vārdiem skustas ‘krūms, cers; priežu mežs’, skustis ‘biezs egļu 
mežs’, kustas ‘krūms, cers’, kutas, kutis ‘bieza skujkoku jaunaudze; 
biezi krūmi’.

Tiem var pievienot arī lietuviešu darbības vārdus kusti, skusti 
‘palaidņoties, trakot, draiskoties’ (LKŽe) un īpaši la. skuit, skuju ‘skūt, 
cirpt, tīrīt’ (ME III 902).

No bkr. шшка, kr. шишка vai po. szyszka ‘čiekurs’ (sal. Skardžius 
IV 115) radies lietuviešu un latviešu izloksnēm kopīgs slāvisms.

Visai plašā teritorijā Austrumlatgalē (Ciblā, Istrā, Kaunatā, Nirzā, 
Pildā, Zvirgzdenē u.c.) un vietām arī Dienvidlatgalē (Kapiņos, Nau-
jenē, Skaistā, Višķos) sastopams nosaukums šiška vai šišks, piem., ài 
agļu šyškòm var kraś vỳlnys dźeji ‘ar egļu čiekuriem var krāsot vilnas 
dziju’ Kaunatā (ALE); šiška, pržu i agļu šyškys ‘čiekurs, priežu un 
egļu čiekuri’ Pildā (ALE).

Nosaukuma šyškà (ar variantiem šýška, šyškẽlė, šyškùtė; šiškà; 
šỹškas, šškas; šỹskas) areāls plašāks, tas aptver palielu aukštaišu (īpa-
ši austrumu) dialekta daļu, piem., šiškàs saringdˈinjom ʻčiekurus vācām’ 
ZtŽ 665; jelˈni.kas bˈd nˈemã·žas, ãglεs sa šškomˈi ʻegļu mežs bija liels, 
egles ar čiekuriem’ ZtŽ 247; šškos kvajnės mãskickos, krglickos 
ʻpriežu čiekuri mazi, apaļi’ LzŽ 257; šyškàs tai riñkom ir kūrnom 
ʻčiekurus tā vācām un kurinājām’ LzŽ 257; po kvajù plna šiškẽlių ʻzem 
priedēm pilns čiekuru’ LzŽ 257; šiškàs žiemą ėda žvėriukai ʻčiekurus 
ziemā ēd zvēriņi’ Paberžē (LKŽe).

Lietuviešu dialektos ir vēl divi attālāki fonētiskie varianti:
šyčkà, šỹčka, šýčka; šičkà, ko sastop atsevišķās austrumaukštaišu 

Viļņas izloksnēs, rietumaukštaišu Kauņas izlokšņu areālā un dienvid-
aukštaišu izloksnēs, piem., po egle nerasi grūšią, bet šỹčką ʻzem egles 
neatradīsi bumbierus, bet čiekurus’ Daukšos (LKŽe); šyčkùtės tai eglių, 
didesnės, o pušų mažesnės ʻčiekuri, tie egļu, lielāki, bet priežu mazāki’ 
Prienos (LKŽe);

čyčkà, čýčka; čičkà; čyškà; čỹčkas raksturīgi rietumaukštaišu Kauņas 
areālam, piem., t·t· iš‿mško· paneš· č·čku· ragã·žæ· ʻtētis no meža pār-
nesa čiekuru grozu’ KzRŽ I 108; či·čkùčˈu· plno·s rankùt·s ǀ n·r kur‿d·t 
[kitų] ʻčiekuru pilnas rociņas, nav kur likt [citus]’ KzRŽ I 108; voverės 
labai mėgsta čyčkàs ʻvāverēm ļoti garšo čiekuri’ Veiveros (LKŽe).

Pēdējais variants čyčka līdzās lietuviskas cilmes čiekuru nosauku-
miem fiksēts jau 17. gs. Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcās. Vēlāka-
jās iespiestajās šī novada vārdnīcās minēts arī variants čečka (skat. 
Schulze 1966: 626; LEW 72; LKŽe).

Punskā pierakstītais nosaukums kvajùkė ‘priežu čiekurs’, darināts 
ar deminutīva piedēkli -ukas (-ė) (radies no *-ko-, skat. Ambrazas 
2000: 87skk. un lit.) no slāvisma kvajà ‘priede’ (sal. bkr., kr. хвоя), 
ko lieto atsevišķās dienvidu un dienvidaustrumu lietuviešu izloksnēs, 
sal. vēl variantu kvaj, kas fiksēts 18.–19. gs. Mazās Lietuvas vārdnī-
cās (LKŽe).

Latvijā reģistrēti vēl daži citi nosaukumi: aitiņa ‘priedes čiekurs’ 
Rudbāržos; bullītis ‘jauns, gluds čiekurs’ Zantē; kukuodzis Mērdzenē.
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Čiekura karte



98B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A



Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Kazenes nosaukumi
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Kazenes nosaukumi
Komentāra autori: ilga Jansone, Asta Leskauskaite, Sauļus Ambrazs, 
(parindes) Rolands Kregždis 

Kartes un komentāru pamatā ir atbildes uz ALE leksikas daļas 64. 
jautājumu. Papildinājumi balstīti uz KFRP 4. dialektoloģijas anketas 
154. jautājuma atbildēm, kā arī Ineses Ēdelmanes un ārijas Ozolas 
augu nosaukumu apkopojumu (Ēdelmane, Ozola 2003).

Kartē rādīti rožu dzimtas ērkšķaina augļu krūma ar avenei līdzī-
giem tumši ziliem, sarkaniem vai melniem skābiem augļiem (Rubus 
caesius) un tā ogām nosaukumu izplatība. 

Latviešu un lietuviešu valodā kazeņu nosaukumus saista tikai da-
žās izloksnēs pamanītā kazeņu līdzība ar avenēm.

Žemaišu un dažās austrumu un dienvidu aukštaišu izloksnēs lie-
to vārdkopu juodà aviẽtė ‘melnā avene’ ar variantiem júodoji aviet, 
juodóji avtė, juodóji avčia, juodóji avėčià (sal. vēl Gervēčos pierakstī-
to juodà malinà, kur vārdu aviẽtė nomaina atbilstošs slāvisms, sal. sl. 
*malina ‘avene’, skat. ЭССЯ XVII 158sk.), tāpat salikteņi júod avė čia, 
júodavėtė. 

Saskaņā ar KFRP 4. dialektoloģijas anketu juodóji aviet pierakstī-
ta ap Padvarēļiem, júodoji avetė ap Plašķiem, júodas avietỹs ap Anīkš-
čiem, juodeji aviečia ap Vīžonu, Sudeiķiem, Tauragniem, júodavietis 
ap Biržinišķi, júodavėtė ap Rusni, júodavietė ap Pluņģi, Medingēniem, 
Rietavu, Užpeļiem, Stirbišķi, Straguti un citur. 

Varianti juodà avtė / avėt, juodóji avtė / avėt zināmi ap Mosēdi, 
piem., gripộujênt jộudas avetẹs làbã gèrã ‘slimojot ar gripu kazenes ļoti 
labas [zāles]’ MoŽK; avetẹs nu kûosọlẹ jộudûosẹs ‘kazenes pret klepu’ 
MoŽK.

Daļā latviešu izlokšņu (augšzemnieku dialektā) sastop ekvivalentus 
kazeņu nosaukumus ar vārdu savienojumu, kura komponenti ir ad-
jektīvs melns un substantīvs avene (dažādās dialektālās formās). Vari-
ants melnā avieša pierakstīts Dricēnos un Makašēnos, piem., màłnuôs 
aîšys ìr màłnâ krùosâ ‘kazenes ir melnā krāsā’ Dricēnos (ALE); ka 
gotova, màłnùo aîša tymśi zyla ‘kad gatava, kazene ir tumši zila’ Ma-
kašēnos (ALE). 

Variants melnā avieška ar piedēkļa -k- iespraudumu reģistrēts Šķil-
bēnos, piem., màłnùos aîškas ìr ośejuôm łopuôm ‘kazenes ir [ar] asa-
jām lapām’ (ALE).

Variants melnais avietis sastopams Nautrēnos un Viļānos, piem., 
màłńì aîši łob́i pŕet kùosu; màłńì aîši irâ taîdys màłnys ûgys, vâłu źî, 
na taî ḱeî aîši ‘kazenes labas pret klepu; kazenes ir tādas melnas ogas, 
vēlu zied, ne tā kā avenes’ Nautrēnos (ALE).

Turpat Latgalē sastopami arī nosaukumi ar vārdu savienojuma otro 
komponentu avene, avine.

Variants melnā avene sastopams Skaistā un Sinolē, piem., malnùos 
aveņu lopas ‘kazeņu lapas’ Skaistā (Apv); màllàs avenes ìr zìlganas, toàs 
vàr st, pa gràvìem aûga ‘kazenes ir zilganas, tās var ēst, pa grāvjiem 
auga’ Sinolē (Apv).

Sinolē sastopams arī variants melnās aviekstenes: kazenàjus sàuce 
pàr màllajm aviêkstenm ‘kazenes sauca par melnajām aviekstenēm’ 
(Apv).

Cits variants melnā avine pierakstīts Višķos, piem., mỳusu puśî 
màlnû aiņu naṷ ‘mūsu pusē kazeņu nav’ (ALE).

Otrais minēto nosaukumu komponents lie. aviẽtės ‘avenes’ (šis 
vārds fiksēts jau 17. gs. vārdnīcās) un la. aviešas ‘avenes’ – ir austrum-
baltu inovācija (sal. LEW 28; Sabaliauskas 1990: 154). Tā radusies no 
ide.*avi- (sal. lie. avs / la. avs, skat. 69. lpp.), atvasināta ar piedēkli 
*-eito-, kas ir piedēkļa *-īt-o- (<*-ī-to + *-o-) apofonisks variants 
(plg. Ambrazas 2000: 135sk.). 

Pirmais komponents ir atšķirīgs. Ja la. melns radniecīgs lie. mėlynas 
(sal. ļutkišķos fiksēto kazenes nosaukumu mėlyna aviẽtė) un tam ir sena 
ide. sakne (sal. 58. lpp.), tad lie. júodas ‘melns’ cilme ir neskaidra.

Balninkos pierakstīts nosaukums bráižanti avčia. Pēc KFRP 4. 
dialektoloģijas anketas datiem pie Plašķiem saka bráižanti avetė. Šo 
nosaukumu pirmajam komponentam jau ir pavisam cita semantika. 
Tas ir darbības vārda bráižyti darāmās kārtas tagadnes divdabis, kas 
savukārt ar piedēkli -yti atvasināts no liet. bržti, kurš vispirms saistāms 
ar liet. brúožti ‘skrāpēt, svītrot, berzēt, plēst (apavus); ātri iet’, bróžti 
‘svītrot’, brõžyti ‘dzīt, trenkt’, la. brāzt ‘aurot, sist, trokšņot; steigties, 
ātri braukt, bēgt; strīdēties; mest, sviest, trāpīt, dauzīt’ (Būga II 366; 
Karaliūnas 1987: 175; Smoczyński 2007: 72, 76), tālāk – varbūt ar 
senīsl. brīke ‘dēlis’ un la. berzt ‘trīt, berzēt’ (LEW 56sk.; IEW 167).

Latviešu valodas izloksnēs visai izplatīts nosaukums kazene, kas ir 
latviešu literārās valodas vārds un auga Rubus caesius L. botāniskais 
nosaukums. 

Nosaukums kazene ir sastopams dažādās latviešu valodas izloksnēs 
(tikai kā literārisms tas ienācis Latgales izloksnēs), piem., kazenes ir 
mlas, tãs te i lrus mežâ ‘kazenes ir melnas, to te ir lērums ‘daudz’ 
mežā’ Augstkalnē (ALE); kazene isskatâs kâ aviẽte, bet viņa i mla 
‘kazene izskatās kā avene, bet viņa ir melna’ Bauskā (Apv); kazenes 
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mlas; viņas i mežã; aûg zmâkã, mitrâkã mežã; vakar kazenes trãpîju 
lasît ‘kazenes melnas; viņas ir mežā; aug zemākā, mitrākā mežā; vakar 
kazenes uzgāju [kur] lasīt’ Blīdenē (ALE); dzẽrvenes, brùklenes, aviẽsenes; 
viênas bi tâdas zilas – kazenes, tâdas pašas kâ avenes ‘dzērvenes, brūk-
lenes, avenes; vienas bija tādas zilas – kazenes, tādas pašas kā avenes’ 
Burtniekos (Apv); avenes sadâkas, kazenes naû tik sadas, bet labâ 
zemê liẽlas kâ îkšķa gas; kazenẽm mla krãsa u tâda kâ zigana mig-
liņa ‘avenes saldākas, kazenes nav tik saldas, bet labā zemē lielas kā 
īkšķa gals; kazenēm melna krāsa un tāda kā zilgana migliņa’ Džūkstē 
(ALE); es jàu nàu tãs kazenes lasĩš ‘es jau neesmu tās kazenes lasījis’ 
Ērģemē (ĒIV II 80); kazenes ir tàdas mlas, tùmšas – gàrdas èst ‘ka-
zenes ir tādas melnas, tumšas – garšīgas ēst’ Ezerē (Apv); käzen i:r 
táda pä:et úoga ká ȃivíeksten, tikài màłna ‘kazene ir tāda pati oga kā 
avene, tikai melna’ Lazdonā (ALE); kazenes – mlas uôgas viņâm, 
gašîgas; te˙pat mežâ viņas viêtu viêtâm aûg; badîgas dikti, ẽrkšķainas 
‘kazenes – melnas ogas viņām, garšīgas; tepat mežā viņas vietu vietām 
aug; ļoti durstīgas, ērkšķainas’ Nīcā (ALE); kazns ir mls, tušš, 
tâ:ds ka avns ‘kazenes ir melnas, tumšas, tādas kā avenes’ Popē (ALE); 
kazene tâc krũmliš bi, bati ziêde; tûr jaû nevâr ne âre tikt, stîgs piêķêrs, 
plêš liêls, a dusma skriên kazene gaŗâm; kazenes nelasa, nejma 
‘kazene tāds krūmiņš bija, balti ziediņi; tur jau nevar ne ārā tikt, 
stīgas pieķērušās, plēšana liela, ar dusmām skrien kazenēm garām; 
kazenes nelasām, neņemam’ Rendā (ALE); kazenes ar âbuôļiêm savãra 
‘kazenes ar āboliem savāra’ Sesavā (ALE); kazenes tùmši, tùmši bròunas, 
tik˙pat kuô màllas ûgas, sodas, sulaînas; osi zori, gròutas lasît ‘kazenes 
tumši, tumši brūnas ogas, tikpat kā melnas ogas, saldas, sulīgas; asi 
zari, grūti lasīt’ Stāmerienā (ALE); ka:zenèm màlnas uógas; te vi:ņu 
mo:z beja ‘kazenēm melnas ogas; te viņu maz bija’ Sunākstē (ALE); 
nuô kazenêm laps vĩns ‘no kazenēm labs vīns’ Vilcē (ALE); lasa kaze-
nes, taĩsa vĩnu; viêtâm i daũʒ kazeņu ‘lasa kazenes, taisa vīnu; vietām 
ir daudz kazeņu’ Zālītē (ALE). 

Nosaukums iekļauts arī vēsturiskajās vārdnīcās, piem., Brombeern 
Kaſenes Phras 1638: 325; kaſſenes (arī kaſſu ohgas) Brombeern Lange 
1773: 145.

Latviešu literārajā valodā un izloksnēs dominējošais nosaukums 
kazenes atvasināts no slāvisma kaza ‘ožka’ (sal. sl. *koza; kas radniecīgs 
liet. ožkà, skat. ЭССЯ XII 197sk.), ar piedēkli -ene (par to skat. 
Endzelīns 1951: 298).

Atsevišķās latviešu valodas izloksnēs sastopami arī varianti kazines, 
kaziņi ar piedēkli *-ino-, piem., toàs kaźińs ẏŕ koā ȧvíksińs, tikai 
manas ‘tās kazenes ir kā avenes, tikai melnas’ Biržos (Apv); iẽs lat 
kaziņs ‘ies lasīt kazenes’ Dundagā (ALE); nuô tuõ kaziņu ga ne˙kã 
naṷ, zaptej bišķi vâr saivâkt ‘no tām kazenēm gan nekā nav, ievārī-
jumam nedaudz var savākt’ Rucavā (ALE); kazine ìr [..] uôga ‘kazene 
ir [..] oga’ Sinolē (ALE). Pēc I. Ēdelmanes vākumiem nosaukums 
kazine sastopams arī Gaigalavā.

Atsevišķās Kurzemes izloksnēs sastopams variants kazlene, piem., 
kazlenes i tãs mlâs ‘kazenes ir tās melnās’ Kandavā (ALE); kazleñs 
jo nela ‘kazenes jau nelasa’ Ventā (ALE).

Šur tur lietotais nosaukums kazlenes varētu būt saistāms vai ar la. 
kazlēns, vai arī pamatoties uz retu kaza variantu kazla, kas, iespējams, 
radies krievu козёл (< sl. *kozьlъ, skat. ЭССЯ XII 32sk.) ‘āzis’ ietekmē 
(EH I 597). 

Tikai vienā Latvijas pierobežas izloksnē fiksēts kazenes nosaukums 
kazļipe, piem., kaźļiṕś ŕšḱi koâ ŕšku ûgoâm; kaźļipu ûgas ta mozoâkas 

ìń màłnas ‘kazenes ērkšķi kā ērkšķu krūmam; kazeņu ogas mazākas 
un melnas’ Aknīstē (ALE).

To otrais komponents ļipa (ar variantu ļipe) ‘īsa astīte’ aizgūts no 
ig. lippu ‘aste’ (ME II 540sk.; SKES II 298; SSA II 81; Zeps 1962: 
150). Pēc cita uzskata (LEV I 553) pamatā ide. *lei- ‘liekt’.

Nīcas izloksnē Kurzemē kā apšaubāms pierakstīts saliktenis kaz-
zemenīte (arī kazuzemenīte) (Ēdelmane, Ozola 2003: 147). Nosaukuma 
otrais komponents zemene, kas ir gan meža, gan dārza ogas apzīmējums, 
neatbilst ne kazenes augšanas veidam, ne ārējam veidolam. 

Līdzīgi la. kazene darināts arī nosaukums cūcene, kurš saistāms ar 
cūkas nosaukumu (par tā cilmi skat. 50. lpp.)1.

Latviešu valodā cūcene ir vienas Rubus ģints sugas Rubus nessen-
sis (lie. stačioji gervuogė) terminoloģiskais apzīmējums, taču izloksnēs 
šīs abas sugas netiek šķirtas. 

Apzīmējums cūcene sastopams Vidzemes lībiskajās izloksnēs, piem., 
cũces a oûg grãvas, tâd kâ aveses, bet ml uôg; noṷ tik smeķig ‘ka-
zenes arī aug grāvjos, tādas kā avenes, bet melnas ogas; nav tik gar-
šīgas’ Duntē (ALE); kazeni saûc ari pa cũceni ‘kazeni sauc arī par 
cūceni’ Kauguros (ALE); cũceni tâdi mli, zigani, negataṷs tas uôg i 
sakanc; cũcens ne˙kuô nelas ‘kazenes tādas melnas, zilganas, negatavas 
tās ogas ir sarkanas; kazenes neko [daudz] nelasa’ Svētciemā (ALE); 
cũces i tâd uôgle, tâd ka aveses, tikeî uôgs i tâd ml, kad nuôgatavejas 
‘kazenes ir tādi ogulāji, tādi kā avenāji, tikai ogas ir tādas melnas, kad 
nogatavojas’ Vainižos (ALE). ārpus areāla nosaukums cùcene sastopams 
Krapē, kas šķiet apšaubāmi.

Nosaukums iekļauts arī vēsturiskajās vārdnīcās: zuhzenes Brom-
beeren Ulmann 1872: 350.

Nedaudzās latviešu valodas izloksnēs gar Igaunijas pierobežu sasto-
pams arī kazenes nosaukums lācene, piem., lâcenes ìr tùmšas, brùnas; asi 
krti; tā jàu nàk vèlak pec avenèm; tad, kad mìežus pļàun, viņas ìr gatavas; 
àug uz kàlliņìem; pacèlàm krũmiņu àukša ùn ta lasijam ‘kazenes ir tumšas, 
brūnas; asi kāti; tās jau nāk vēlāk pēc avenēm; tad, kad miežus pļauj 
viņas ir gatavas; aug uz kalniņiem; pacēlām krūmiņu augšā un tad lasī-
jām’ Ilzenē (Apv); luôcanas aûg mežûs ‘kazenes aug mežos’ Jaunrozē 
(Apv); luôcanas ìr kuô avenas, tikai bròunas, lìllà, sokanas ùn zilas ‘ka-
zenes ir kā avenes, tikai brūnas, lillā, sarkanas un zilas’ Karvā (Apv).

Šo lācenes areālu papildina arī materiāli no dažām sēliskajām iz-
loksnēm un izloksnēm ap Bausku (galvenokārt pēc I. Ēdelmanes 
vākumiem), kur vērojama somugriskā ietekme. Jāpiebilst, ka latviešu 
literārajā valodā ar vārdu lācene apzīmē citu Rubus ģints augu – Ru-
bus ģints augu Rubus chamaemorus. Kazenes nosaukuma lācene raša-
nos varēja ietekmēt vairāki apstākļi: pirmkārt, igauņu valoda, kurā 
šiem augiem ir līdzīgi nosaukumi (Rubus caesius – põldmurakas, Ru-
bus nessesis – kitsemurakas, Rubus chamaemorus – rabamurakas), otr-
kārt, tas, ka vairākās Igaunijas pierobežas izloksnēs (īpaši Ziemeļaus-
trumvidzemē) ir brīvs nosaukums lācene (t. i., tas netiek lietots ar 
nozīmi Rubus chamaemorus), jo tur lācenes (Rubus chamaemorus) 
apzīmēšanai lieto somugrismu muraka, mureka, murika.

Lietuviešu valodā dominē nosaukums gérvuogė. Tas ir kopvalodas 
vārds. Lie. gérvuogė ‘kazene’, iespējams, radniecīgs la. dzērvene (sal. 
la. dzērve), kas ir citas ogas (oxycoccus) apzīmējums. 

Šim atvasinājumam izloksnēs ir daudz variantu:
akcentējuma, piem., gevuogė (tāds akcents ir jau 19. gs. Frīdriha 

Kuršaiša vārdnīcā), gervúogė, gervuõgė, piem.: riẽtenọs ã·štr’ọs ǀ gǽ.r-

1 Taču iespējams arī cits hipotētisks cilmes skaidrojums: cūcene ← *kūcene – asociācija ar kazenes krūma fitomorfoloģisko struktūru, t.i., ‘saaudzis, kaudzē savēlies 
krūms’, ∼ la. dial. kūcens, kūcene ↔ la. kūce ‘labības kaudze’ ← la. dial. kūķis ‘slapja, gubā saaugusi labība’ (plašāk skat. ME II 332sk.).
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vuogẹm vadna ‘uz augšu stīgojošie augi asi, par kazenēm (liet. ger-
vuogėmis) sauc’ ZnŽ I 442; i‿aviẽčˈu· ǀ i‿gǽ.rvuogˈu· te·‿plna ‘gan aveņu, 
gan kazeņu te pilns’ KzRŽ I 227; a ne gêrvọugems vadện kaškûokẹs 
avetẹs ‘vai ne par kazenēm sauc kaut kādas avenes’ MoŽK; parnešė 
pilną uzboną gervuogių ‘pārnesa pilnu krūzi kazeņu’ Linkuvā (LKŽe); 
net burnoj nuo gervuogių kartu ‘no kazenēm pat mutē rūgtums jūtams’ 
Šunskos (LKŽe); gevuogės išsirpsta šienpjūtė[je] ‘kazenes ienākas ap 
siena pļauju’ Barstīčos (LKŽe);

īsinājuma géruogė (LKŽe);
ar savienotājpatskani -a-, piem., gérva(v)uogė, gervã(v)uogė; ge rã-

uo gė, gérvavagė; -ia-: gérviauogė, piem., palei upę radau gérvauogių ‘gar 
upi atradu kazenes’ Kupišķos (LKŽe); ar daug parsinešei gérviauogių 
‘vai daudz pārnesi kazeņu’ Būdviečos (LKŽe); mergaitės renka ger-
viauoges ‘meitenes lasa kazenes’ Miroslavā (LKŽe).

Nosaukums gérvuogė atrodams jau pašā senākajā Mazās Lietuvas 
vārdnīcā Lexicon Lithuanicum: Krazelbeeren Gerwûges Lex 55a.

Pirmajam salikteņa komponentam gérvė (fiksēts jau 17. gs. vārd-
nīcās) ir atbilsmes baltu (la. dzẽrve, pr. gerwe E 715), daļēji sl. (sal. 
senkr. жеравь) valodās. Tālāk tas saistāms ar sav. kranuh, arm. kŕunk, 
gr. γέρν, γέρανος ‘dzērve’ u.c. (Trautmann 1923: 87; LEW 137; IEW 
383sk.; ИЯ 540; ПЯ E–H 223sk.; Smoczyński 2007: 174; par da-
rināšanu sal. Ambrazas 1993: 134 ir lit.)2. 

Otrais komponents úoga (izplatīts jau 16.–17. gs. rakstos) ir kopīgs 
baltu (la. uôga) un slāvu (*ag-oda) valodās. Tālākā cilme ir neskaidra 
(skat. Trautmann 1923: 202; LEW 1165; IEW 773; ЭССЯ I 57sk.; 
Sabaliauskas 1990: 121, 122; Smoczyński 2007: 704).

Kunigišķos pierakstītais gervnė ‘kazene’ radies no substantivējušamies 
īpašības vārda ar izskaņu -inis (-ė).

Ap Bubļiem kazeni sauc várnuogė un varnãuogė ar savienotājpatska-
ni. KFRP 4. dialektoloģijas anketas materiālu vācēji pirmo variantu 
vēl pierakstījuši no Šaķīnas, Skaistģires un Salantiem, bet otro – no 
Šaķīnas. Variants várnuogė zināms arī no Rodūņas, piem., nuejo me-
džian várnuogių ‘aizgāja uz mežu pēc kazenēm’ (LKŽe).

Šo salikteņu pirmais komponents várna (sastopams jau 16.–17. gs. 
rakstos), tāpat kā úoga, ir kopīgs baltu (la. vãrna, pr. warne E 722) un 
slāvu (sal. senbaznsl. vrana) valodās (Trautmann 1923: 343; LEW 1201; 

Smoczyński 2007: 723). Līdzīgi darinātais toch. B wrauña (< *n-) 
‘vārna’ pēc savas formas no iepriekšējiem stipri atšķiras (Windekens 
1976: 121, 583). Parasti tie atvedināmi no ide. *er ‘degt, apjozt’ (plg. 
IEW 1166; Sabaliauskas 1990: 120). Taču tas varētu būt arī onoma-
topoētiskas cilmes darinājums (ИЯ 540; PKEŽ IV 225).

Atsevišķi aplūkoti divi reti kazenes nosaukuma varianti, kas pie-
rakstīti, vācot materiālus pēc KFRP 4. dialektoloģijas anketas.

Grībēnos sastapts nosaukums krmuogė. Šo salikteni lietojis Vīdūns 
(1868–1953), piem., Panašiai veikiančios ir krūmuogės. Jos išvaro die-
gus, kurie žarnų darbą gadina ‘Līdzīgi iedarbojas arī kazenes. Tās izdzen 
parazītus, kuri traucē zarnu darbību’ (LKŽe). Tas iekļauts arī 1938. 
g. Lietuviešu botānikas vārdnīcā.

Kazenes bieži aug pie ezera vai upes krasta. Tas atspoguļojas no-
saukumā krañtuogė (LKŽe). 

Šā salikteņa pirmais komponents ir krañtas. Tas atbilst latviešu 
kursismam krañts ‘krasts’ (ME II 259) un visticamāk saistāms ar lie. 
krsti tagadnes laika formu kreñta (sal. ПЯ K–L 218; ЭССЯ XIII 35; 
Smoczyński 2007: 307). Šis darbības vārds atbilst la. krist. Tālāk tas 
salīdzināms ar lie. krsti, kratýti, la. krèst, kratît un iespējams meklēt 
atbilsmes ar vidusīr. crothaim ‘kratu’, sav. reden ‘sijāt’ u.c. (sal. Būga 
II 464; LEW 295; IEW 620; Sabaliauskas 1990: 185; Smoczyński 
2007: 308, 316).

Te var minēt, ka tādas pašas semantikas ir arī latviešu valodas 
krasta nosaukums kràuja, kràujš. Tam radniecīgs lie. kriaũšis, varbūt 
arī kuršu Croye (sal. hidronīmus la. Kruõja, lie. Krúoja), lie. pa-kruo-
ja ‘pakalne’; lie. hidr. Kraũjaupė, Kraujãupis, Kraujnis; Krūvandà (Ka-
raliūnas 1987: 199, sal. arī Ademollo Gagliano 2007: 14sk.). Tālāk tas 
acīmredzot saistāms ar pr. krūt III 10112[6320], senisl. hrynja ‘krist’ utt. 
(ПЯ K–L 216sk.; PKEŽ II 288, 289 un lit.).

Tikai Zvārtavas izloksnē Igaunijas pierobežā reģistrēts kazenes 
nosaukums ķepene, piem., Gaũjas malã atruôd avenes, bet mlas, tãs 
sàuc pàr ķepenẽm ‘Gaujas malā atrod avenes, bet melnas, tās sauc par 
ķepenēm’ (ALE). 

Tas ir atvasinājums ar izskaņu -ene, kura pirmā daļa, iespējams, 
ir uzlūkojama par aizguvumu no somugru valodām un varbūt saistā-
ma ar ig. käbi (dsk. käpad) ‘pūpols, čiekurs’ Wied. 238.

2 Pārliecinošāka ir auga nosaukuma fitonīmiskā motivācija. Lie. gérvuogė varētu būt skaidrojama kā karmadhāraya tipa saliktenis: lie. subst. kẽras ‘krūms (arī aveņu)’ (sal. 
lie. adj. kervas ‘gauss, lācīgs’ ← *‘zarains, sazarojies, sacerojis, izlocījies’ [Vanagas 1981: 154]) + lie. subst. uoga (ar k-…g- > g-g- regresīvās asimilācijas rezultātā), sal. 
lie. dial. krmuogė. Šī salikteņa -v- ir neetimoloģisks, radies, lai izvairītos no hiāta, t.i., *kera-uog- > *ker(a)-v-uog- > *kervuog- > *gervuog-, ieviesies tautas etimo-
loģijas resp. fonētiskās homonīmijas ceļā ar lie. gervė ‘dzērve’ (sal. Kabašinskaitė 1998: 18).
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Kazenes karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Sīpola nosaukumi
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Sīpola nosaukumi
Komentāra autori: ilga Jansone, Violeta Meiļūnaite, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamatā – atbildes uz ALE leksikas aptaujas 
79. jautājumu. Papildinājumi balstīti uz atbildēm uz Antana Saļa 1. 
Aptaujas (Apklausas) 80. jautājumu, KFRP 4. dialektoloģijas anketas 
I.b.11. jautājumu un Ineses Ēdelmanes un ārijas Ozolas augu nosau-
kumu apkopojumu (Ēdelmane, Ozola 2003: 351sk.). 

Garšas dārzeņa (Allium Cepa), kam ir ēdami loki un viss apakš-
zemes bumbuļveida sīpols, nosaukumi lietuviešu un latviešu valodā 
ir aizguvumi (sal. Sabaliauskas 1958b; Urbutis 1981: 192sk.). 

Visizplatītākais un abām valodām kopīgs ir lie. cibùlis / la. cibulis. 
ALE un KFRP materiāli rāda, ka lie. cibùlis lieto visos lietuviešu 

dialektos, piem., šiemet ir mūs menki cibùliai ‘šogad arī mums nepa-
devušies sīpoli’ ūdrijā (LKŽe); įdėk cibulio, kvepės labiau ‘ieliec sīpo-
lu, smaržos vairāk’ Alītā (LKŽe); viralas be cibùlių negardus ‘zupa bez 
sīpoliem nav garšīga’ Kropjos (LKŽe); po·‿m·nul′ù so·dina ǀ ušta 
tavo·‿to·k cibùlei ‘pēc mēness [fāzes] stādīji, tāpēc tev tādi sīpoli’ KzRŽ 
I 102; prisipjǽ·ustai lašin′ũ· su‿cibùleis ǀ i‿skanù ‘sagriez speķi ar sī-
poliem, un [būs] garšīgi’ KzRŽ I 102; jis‿tep išpũ·[s] sàvo· pɔltika· 
kαip‿cibùli· bæ‿kvã·po· ‘viņi tā uzpūš savu politiku kā sīpolus bez 
smaržas’ KzRŽ I 102; cibul’ù patrini ǀ i‿nejišt·s [bitei įgėlus] ‘ar sīpolu 
paberzē, un neuzpamps [kad bite iedzēlusi]’ ZnŽ I 205; pasiso·dnọm 
cibùl’u. gi·v·bei palaik·t ‘iestādījām sīpolus, lai dzīvību uzturētu’ ZnŽ 
I 205; maž’ùlis kaip‿cibul’ùkas ritin·jesi pã·žemæ ‘mazulis kā sīpols 
veļas pa zemi’ ZnŽ I 205; liko jis toks cibùlis (neūžauga) ‘palika viņš 
tāds sīpols (neizauga)’ Geistaros (LKŽe); akys išlindę kai cibùliai ‘acis 
izbolījušās kā sīpoli’ Tauragņos (LKŽe); cib.lẹi ži.duõlẹis iš· ǀ be‿cib.u. 
šiẽmet ‘sīpoli sagāja ziedos/izziedēja, bez sīpoliem šogad’ KlŽ 30; atá· 
cib.u. prir.ji.s ǀ sm.rdα v.sαs ‘atnāca sīpolus sarijies, viss smird’ KlŽ 
30; šit. kviẽtku. š.kni.s kαi‿cib.lẹi ‘šīm puķēm saknes kā sīpoli’ KlŽ 
30; vαkαs kαi‿cib.lis ‘bērns kā sīpols’ KlŽ 30; nekrimsk cibùlio – nė 
nesmirdės ‘negrauz sīpolu – nesmirdēs’ Daukšos (LKŽe); cibùl′o n′e-
ga lέjau jst ‘sīpolus nevarēju ēst’ ZtŽ 110; va ir cibùl′is kok′s ir morkvà 
‘lūk, arī sīpols kāds, arī burkāns’ ZtŽ 110. 

Tiek lietoti arī citi aizguvuma cibùlis varianti: cibùlė un čibùlis (par 
č līdzskani c vietā sal. Urbutis 1981: 193), piem., cibulės der ir ašaroms 
bėginti ‘sīpoli der arī, lai izraisītu asaras’ Šatēs (LKŽe); pasodinau cibulès 
‘iestādīju sīpolus’ Dievenišķēs (LKŽe); kàp cibulès sùpina, sãko – cibùlių 
vainkas ‘kad sīpolus sapin, saka – sīpolu vainags’ DvŽ I 85; pasodzinaũ 
visàs cibulès ‘iestādīju visus sīpolus’ DvŽ I 85.

Citi varianti sastopami reti: cybùlis (Ceikinēļos, Greičūnos), ciubùlis 
(Barzdos, Žaļojos); cibuliùkai (‘sīpola galviņa’, Balčos); cybùlė (Pēžai-
čos), cibul (ķelmē), ciblė (Telšos); cibulià (Ruģēnos, Josvaiņos, La-
būnavā, Užpeļos, Lazūnos, Dievenišķēs), cibūlià, cybulia (Gervēčos), 
piem., nuv′ẽ·jo c′bùl′o·s stumbuõsna ‘sagāja sīpoli lakstos’ DvŽ I 85; 
reikia cebulès apravėti, par žoles nė matyt nebesimato ‘jāizravē sīpoli, caur 
zāli ne redzēt neredz’ Viekšņos (LKŽe); aš ankstie pasisvadinu cẽbulių 
‘es agri iestādu sīpolus’ Švēkšnā (LKŽe); ta obelis kitą metą turi obulų 
kaip cebùlių ‘tai ābelei dažu gadu ābolu kā sīpolu’ Gargždos (LKŽe).

Latviešu valodas izloksnēs aizguvums cibulis sastopams reti, taču 
tas veido kompaktu areālu Latgales dienvidu izloksnēs, piem., źȧḿî, 
kur aûk vỳrza, laṕ pasadût ćibul′i ‘zemē, kur aug virza, labi padodas 
sīpoli’ Izvaltā (ALE); ćibuļu loksty ‘sīpolu laksti’ Kapiņos (LVDA); 
ćibuļu lokśty ‘sīpolu laksti’ Krāslavā (LVDA). 

Vienā no Zemgales sēliskajām izloksnēm Ritē pierakstīts sīpola 
nosaukums čibulis. ME I 412 arī no Bērzaunes iekļauts sīpola nosau-
kums čibuļi (ar piebildi – žargonā).

Nosaukums lie. cibùlis / la. cibulis – aizguvums no senpo. cybula. 
Šis senpoļu valodas vārds ir hibrīdģermānisms, kas aizgūts no vav. 
Zibolle, Zebulle (Brückner 31974: 56), kurš savukārt veidojies no vlat. 
caepola, cipolla (sal. it. Cipolla), kas ir lat. cēpa ‘sīpols’ deminutīva 
forma (Kluge 242002: 1021). Līdzīgi varētu skaidrot arī nosaukumus 
cbulis (Agurkišķē, Kazlu Rūdā), cbulė (Rusnē, Plašķos, Žemaiču Kal-
varijā, Līdoķos); cỹpuolė (Kunigišķos), cepulis (Užubaļos); sbulis 
(Pakrojā), sibùlis (Bitēnos, Sukaičos, Viešvilē, Smalininkos, Sudargā, 
Jurbarkā, Vilenčūnos, Jotijā, Kulvā, Markutišķos, Vepros, Pabaiskā, 
Krikštēnos, Kaukļos, Šaudžos, Bijutišķos, Inturkē, Medeiķos, Šven-
čonēļos, Švenčonē, Trešūnos, Adutišķē); zibùlis (Barzdos). Līdzskaņu 
s, c, z maiņa pamanīta arī citos lietuviešu valodas ģermānismos (sal. 
Čepienė 2006: 292skk.). Par ģermānismiem uzskatāmi arī no Pliķiem 
zināmie lie. cypule, sal. Austrumprūsijas vā. Zippel un F. Kuršaiša 
cbūlė, sal. lv. Zibbel (Urbutis 1981: 192).

Variants cibulia fiksēts 1690. gadā rakstīt pabeigtajā Motieja Pre-
torija rokrakstā Deliciae Prussiciae (sal. Skardžius IV 109). 

Variants lie. cebùlė, cẽbulė fiksēts 19. gs. Jurģa Ambrazieja Pabrē-
žas rakstos un tagad tiek lietots dažās žemaišu (Švēkšnā, Viekšņos, 
Veiviržēnos, Gargždos) un rietumaukštaišu (Lenčos) izloksnēs, tas 
aizgūts no mūsdienu po. cebula (Urbutis 1981: 192).
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Lietuviešu literārajā valodā nostiprinājies svognas izloksnēs iz-
platīts šaurākā areālā nekā aplūkotais cibùlis. Galvenokārt šo vārdu 
lieto Kauņas apkārtnes rietumaukštaišu, dienvidrietumaukštaišu rie-
tumdaļas, Širvintas apkārtnes austrumaukštaišu, Panevēžas apkārtnes 
austrumaukštaišu dienviddaļas izloksnēs, piem., einam svognų sodyt, 
ravėt ‘ejam sīpolus stādīt, ravēt’ Druskininkos (LKŽe); sako, svogūnùs 
reik sodyt pryš vyšnių žydėjimą ‘saka, sīpolus vajag stādīt pirms ķiršu 
ziedēšanas’ Eržvilkā (LKŽe); ir seniau mes svognais vadėm ‘arī senāk 
svognais ‘par sīpoliem’ saucām’ (LKŽe); kopūstai su svognais tai 
gardu ‘kāposti ar sīpoliem – tas ir garšīgi’ Žirmūnos (LKŽe); įdedi 
svogūnų py padažo ‘pieliec sīpolus pie mērces’ Priekulē (LKŽe); už-
si ėmė pūt svognai ‘iesāka pūt sīpoli’ Pivašūnos (LKŽe); didesnei ka sai 
svognų trijų rublių prašo ‘par lielu sīpolu pīni prasa trīs rubļus’ Kuk-
tišķēs (LKŽe); ir valgė, kas papuolė: ridikas – ridikas, svognas – svo-
g nas ‘un ēda, kas pagadās: [ja] rutks – rutku, [ja] sīpols – sīpolu’ 
Daugos (LKŽe); svognas dešims ligų invaro, česnakas dešims išvaro 
‘sīpols desmit slimības iedzen, ķiploks desmit izdzen’ Vidišķos (LKŽe); 
kad tau Dievas duot sveikatą gražią ir svogūnų ežią ‘kaut tev Dievs dotu 
skaistu veselību un sīpolu dobi’ Kroķalauķē (LKŽe).

Šeit tam ir vairāki varianti: svognas (Kaldūnos, Nemunēļa Rad-
vilišķē, Suvainišķē, Totorkalnē, Kervjos, Skļaustē, Židikos, Dapšos, 
Zastaučos, Urviņos, Purvēnos, Kivīļos, Gēpaičos, Dilbinos, Skaist-
ģirē, Vareiķos, Krjukos, Žeimelē, Nemajūnos, Užušiļos), svagnas 
(Sodeļos, Antazavē, Ribokos, Roķišķos, Kreščonē, Līdoķos, Laba-
norā, Čulos, Tverečā, Birštonā), svagnas (Sodeļos, Anīkščos), cva-
g nas (Čekonā), svignas, svognis (Užušiļos), svagunas (Dusetā, 
Skie monā).

Neraugoties uz šaurāku izplatību nekā cibulis, nosaukums svogū-
nas ir pietiekami sens. Tas atrodams jau Konstantina Sirvīda otrajā 
vārdnīcā (Cebulá. Cepe, cepa ǁ Swogunas SD327; pioro ábo piezre 
v cyǁbule. Stylus, thallus cæ-ǁparū. łayʃʓkas ʃwagunu SD3 296) un 
Mazās Lietuvas 17. gs. rokrakstu vārdnīcās (Zwiebel Swogunas Lex 
113; Zwiebelʃaamm Swokuno Sekla Lex 113a; Zwiebel. Swogúnas, ô. 
M C II 1111).

Par šī vārda cilmi vēl joprojām diskutē. Ensts Frenkelis (LEW 
956) leksēmas aprakstā tikai piemin tās reģistrāciju senākajos un vē-
lākā laika tekstos (papildus viņa minētajiem piemēriem no K. Sirvī-
da un Georga H. F. Neselmaņa vārdnīcām, augu fitosegregācijas ap-
rakstam ļoti būtiski ir lie. dial. Swogunátis, -czio Ragainē ‘maurloki 
(Allium schoenoprasum); puravi (Allium porrum)’, ko minējis G. H. F. 
Neselmanis [1851: 510]), dažas dialektālas formas un secina, ka lie. 
svognas etimoloģija nav skaidra.

Vienīgo ticamo, bet neizvērsto šā auga nosaukumu cilmes aprak-
stu sniedz Aļģirds Sabaļausks (1990: 278sk.; vēl skat. 1958a: 171skk.), 
acīmredzot, visai pamatoti salīdzinot lie. svognas un karaīm. sogán 
‘Allium Cepa’, tat. sugan ‘t.p.’. A. Sabaļauska minējumu atkārto Voj-
cehs Smočinskis (2007: 621), taču nez kādēļ nenorāda tā autoru.

Latviešu valodā Allium Cepa pamatnosaukums ir sīpuols [literāra-
jā rakstībā sīpols]. Tas un izlokšņu varianti sīpuolis, sīpuls, sīpals, sīpols 
aizgūti no vlv. sipolle (ME III 855; Sehwers 1953: 305; LEV II 184), 
bet Jura Plāķa (1927: 52) kursenieku valodā pierakstītais cĩpûolis – no 
vav. Zipolle (Urbutis 1981: 193). Lietuviešu izloksnēs atbilstošu cpuolė 
rāda tikai ALE Klaipēdā. 

Latviešu valodas izloksnēs nosaukums sīpols [sīpuols] pazīstams 
visā Latvijas teritorijā (mazāk šis nosaukums sastopams Latgalē, Zie-
meļrietumvidzemē un Ziemeļkurzemē, kur lieto citus nosaukuma 
sīpuols variantus), piem., kad mizã sĩpuõlus, jàraûd; uõlas vàr krãsuôt 

àr sĩpuõla mizãm ‘kad mizo sīpolus, jāraud; olas var krāsot ar sīpola 
mizām’ Blīdenē (ALE); sĩpuõlus aûʒê sakņu dârzuôs piê mãjãm; sĩpuôls 
i vcu vcaîs aûks; vasarâ êdãm luõkus, ziêmâ pašus sĩpuõlus ‘sīpolus 
audzē sakņu dārzos pie mājām; sīpols ir vecu vecais augs; vasarā ēdām 
lokus, ziemā pašus sīpolus’ Džūkstē (ALE); luôki sĩpuõlìm un ķipluõkìm 
‘loki [ir] sīpoliem un ķiplokiem’ Jaunraunā (LVDA); sĩpuõli kuôž acîs 
‘sīpoli kož acīs’ Kauguros (ALE); sĩpuõlam kupl luõk ‘sīpolam kupli 
loki’ Nabē (LVDA); sĩpuõlus, dilîtes lìekàm [pie salātiem] ‘sīpolus, 
dillītes liekam [pie salātiem]’ Panemunē (ALE); griêz viê tuõs sĩpuõlus 
ar visim luõkim ‘griez vien tos sīpolus ar visiem lokiem’ Raunā LVDA); 
reʒ, kâdi mus sĩpuõlu luõki: liẽli, tùmši zaļi ‘redzi, kādi mums sīpolu 
loki: lieli, tumši zaļi’ Trikātā (LVDA); våsår sĩpuõlu luõkus scepe, kå 
tåîsijå zuõesti ‘vasarā sīpolu lokus sacepa, kad taisīja mērci’ Vecpie bal-
gā (LVDA); sĩpuôl i piêcs viẽrks ‘sīpolu ir piecas virknes’ Alsungā 
(ALE); tu stãdi tuõs sĩpuôlus divdesmit pìektã maĩja vakarã bes saũles, 
ta, ka ne·viênc nerdz ùn a tevi nerunã, ta neaûg dubuti tiẽ sĩpuôli ‘tu 
stādi tos sīpolus divdesmit piektā maija vakarā bez saules, tad, kad 
neviens tevi neredz un ar tevi nerunā, tad neaug dubulti tie sīpoli’ 
Ērģemē (ALE); sĩpuôliêm paûsarî aûg luõki ‘sīpoliem pavasarī aug loki’ 
Grobiņā (LVDA); sĩpuôlu luõkus šķina, lika piê mêrcêm, biêspiẽna; 
[pīrāgiem] iêkšâ lika sagriêztu speķi u sĩpuôlus ‘sīpolu lokus šķinām, 
likām pie mērcēm, biezpiena; [pīrāgiem] iekšā lika sagriestu speķi un 
sīpolus’ Iecavā (LVDA); sĩpuôli jåu nùoņti, vņs åũgusta vâc nuôst 
‘sīpoli jau noņemti, viņus augustā vāc nost’ Kandavā (ALE); sĩpuôlu, 
piparus nevaru st ‘sīpolu, piparus nevaru ēst’ Kazdangā (ALE); ka aûg 
piksc, ta pimâ zâle bij knipluõks, vai maîze a sâli, sĩpuôlu, pãrstâja 
aûgt ‘kad aug pirksts, tad pirmās zāles bija ķiploks, vai maize ar sāli, 
sīpolu, pārstāja augt’ Kursīšos (Apv); ustaĩsîs salatas a sĩpuôlu luõkiêm 
‘sataisīsim salātus ar sīpolu lokiem’ Matkulē (LVDA); paûsaruõs nuô 
sĩpuôliêm izdîkst luõki ‘pavasaros no sīpoliem izdīgst loki’ Medzē 
(LVDA); sacp uz pañnu taûkus a sĩpuôliẽm; mas dls dikti grib sĩpuôlus; 
us pañnu sacepa gaļu – kumâsĩnus a sĩpuõliêm ‘sacep uz pannas taukus 
ar sīpoliem; mans dēls ļoti grib sīpolus; uz pannas sacepa gaļu – ga-
baliņus ar sīpoliem’ Nīcā (ALE); sĩpuôli šogad tâd vide aûguš, vîņ tâdi 
pusgataṷ bi jaisraû, sas nãc vîrse; ja dabũ sȃl, sĩpuôl ziêd ‘sīpoli šogad 
tādi vidēji izauguši, viņi tādi pusgatavi bija jāizrauj, sals nāca virsū; 
ja dabū salu, sīpoli zied’ Rendā (ALE); sĩpuôlus mẽs tûr ta stûrnâ 
[stādām] ‘sīpolus mēs tai stūrītī [stādām]’ Rucavā (ALE); piê zu labak 
likt sĩpuôl luõks nekâ pašs sĩpuôls ‘pie zupas labāk likt sīpolu lokus, 
nekā pašus sīpolus’ Svētciemā (LVDA); sĩpuôlu luõki jaû ʒeltê ‘sīpolu 
loki jau dzeltē’ Vānē (LVDA); sĩpuôlu luõki gašîgi uz sviêstmaîzes 
‘sīpolu loki garšīgi uz sviestmaizes’ Vecaucē (LVDA); sĩpuôlu luõki 
vis˙gašîgâki i paûsari uz maîzes vaî kat’feļiêm ‘sīpolu loki visgaršī-
gākie ir pavasarī uz maizes vai kartupeļiem’ Vecsvirlaukā (LVDA); 
sĩpuôla luõki; [jāēd] pa viêna sĩpuôla katru diênu ‘sīpolu loki; jāēd pa 
vienam sīpolam katru dienu’ Zālītē (ALE); śèipùłu łàuṕeídama, ńe 
apsaraúdavu ‘sīpolu mizodama, gandrīz apraudājos’ Aknīstē (ALE); 
śèipùla łokstus ât i pošus śèipùlus ‘sīpola lokus ēd un pašus sīpolus’ 
Asūnē (ALE); tàvàm gàršùo sèipùlu lùki ‘tēvam garšo sīpolu loki’ Mā-
lupē (LVDA); lùoki ìr småĺki zìemas sìpùoliém ‘loki ir tievi ziemas 
sīpoliem’ Meirānos (LVDA); sìpúoļło:́ksti:ņi òr kru:mu ùn váł guŕķi 
kłóat ‘sīpollociņi ar krējumu un vēl gurķi klāt’ Odzienā (Apv); pašķin 
sìpùolu lakstus, kùo pìegriést pìe salàtìem ‘sarauj sīpolu lokus, ko pie-
griezt pie salātiem’ Oļos (LVDA); sìpùolu lokstus ms âdàm toâpot 
viênus pošus, i sagriêžàm pìe bìezapìena ‘sīpolu lokus mēs ēdam tāpat 
vienus pašus, un sagriežam pie biezpiena’ Sinolē (LVDA); nùojámtùos 
sèipùolus la:bi iskàltja ‘noņemtos sīpolus labi izžāvēja’ Sunākstē (ALE); 
sìpùolu lokstus lìek pìe mrcs, tìe pa ziêmu àr åûg ‘sīpolu lokus liek 
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pie mērces, tie pa ziemu arī aug’ Trapenē (LVDA); tíem sìṕúeĺíem, kas 
izzíed, ni·kádu lȃga lo:́kstu naṷ ‘tiem sīpoliem, kas izzied, nekādu lāga 
loku nav’ Mārcienā (Apv); seîpùls ìr lops un veselîks; nùlàupi seîpulu 
sìenîm kù pìgrîst ‘sīpols ir labs un veselīgs; nomizo sīpolu sēnēm ko 
piegriezt’ Stāmerienā (ALE); śeîpùĺi kûs aćuôs; sasaìļćś kaî śeîpls 
‘sīpoli kodīs acīs; saģērbies kā sīpols’ Višķos (ALE); seîpùls nùdèr vusùr 
pì cpšîm ùn zupuôm ‘sīpols derīgs visur pie cepešiem un zupām’ 
Ziemeros (ALE).

Nosaukums sīpols [sīpuols] iekļauts lielākajā daļā 17.–19. gs. lat-
viešu valodas vārdnīcu: Zwiebel – iepohls Lettus 1638: 222; Zwie-
beln – Siepoli Phras1638: 330; ihpols, pl. ihpoli – Zwiebeln Langius 
1685: 253; ihpoli tee – Zwiebeln Lange 1773: 296; Zwiebel – ihpols 
Stender 1789 II 742; ihpols – Zwiebel Stender 1789 I 262; ihpols – die 
Zwiebel Ulmann 1872: 256; Zwiebel ihpols Ulmann 1880: 795.

Atsevišķās izloksnēs (lielākoties sēliskajās) fiksēta arī io-celma 
forma sīpuolis, piem., pe salatàm vaîg sĩpuôļ luõk ‘pie salātiem vajag 
sīpolu lokus’ Laidzē (LVDA); sĩpuõlim laksti nuôʒetẽši ‘sīpolam lak-
sti nodzeltējuši’ Skaņkalnē (LVDA); sìpúoļàm vìrs zemes lo:ksti, poc 
zemé; śìpúoļus nȗovàlk ùn sä:pìn rìņkúos zîemài; kat sìpùeli mizùo, 
vìņč kúož ä:cíes ‘sīpolam virs zemes laksti, pats zemē; sīpolus novāc 
un sapin riņķos ziemai; kad sīpolu mizo, viņš kož acīs’ Lazdonā (ALE); 
łùokäevi i:́r zemas sìpúoíem ‘loki ir ziemas sīpoliem’ Vējavā (LVDA); 
sìpuȏļu ló:kstus pìegriéž pìe zú:pas ‘sīpolu lokus piegriež pie zupas’ 
Kalsnavā (LVDA). 

Variants sīpolis [sīpuolis] sastopams arī 18. gs. sākuma četrvalodu 
(vācu-zviedru-poļu-latviešu) vārdnīcā: Die Zwibel/Zipolle – Rlk – 
Cybulá – tee ihpołi Wörterbüchlein 1705: 76–77.

Latvijas austrumdaļā kompaktā areālā sastopams variants sīpuls, 
resp. seipuls, kas acīmredzot radies divskanim uo kļūstot par monof-
tongu, piem., naskot śèipulus ćṕm pĺitâ i âm béz màiźiś ‘kādreiz 
sīpolus cepām plītī un ēdām bez maizes’ Bērzgalē (ALE); śèipułàm ìr 
ìʒatana myza; śèipulus ś ìr eśeĺeîǵi ‘sīpolam ir iedzeltena miza; sī-
polus ēst ir veselīgi’ Dricēnos (ALE); śèipuĺi kûš aćîś ‘sīpoli kož acīs’ 
Kalupē (ALE); śèipuly lab’i aûk pàr tù, ka  b’ìejuš̄ bùļbys ‘sīpoli labi 
aug tāpēc, ka te bijuši kartupeļi’ Kārsavā (ALE); śèipulus sapỳn eîińâ 
i pàr źìmu tùr is ćepļa; śèipulỳm ìr sakńiś i loksi ‘sīpolus sapin virtenē 
un pa ziemu tur uz krāsns; sīpoliem ir saknes un laksti’ Makašēnos 
(ALE); źìmâ sasoła śèipułu sàkła, sagùo vusi śèipuły strèļčûs ‘ziemā 
sasala sīpolu sēkla, sagāja visi sīpoli ziedos’ Nautrēnos (ALE); zyni, 
taîc tùorps śèipulâ; kaîc gàrs śèipula laksc; śèipulàm eveńiś uôdys ‘zini, 
tāds tārps sīpolā; kāds garš sīpola laksts; sīpolam deviņas ādas’ Ozo-
lainē (ALE); sèipulu lokstus pì bîspìna sagrîž ‘sīpolu lokus pie biezpie-

na sagriež’ Pededzē (LVDA); itaîc sàusùms suôc äâ śèipuĺu loksi 
‘tāds sausums, sāk dzeltēt sīpolu laksti’ Sakstagalā; ièi muna śèipułu 
dùb’e̩ ‘šī mana sīpolu dobe’ Šķilbēnos (ALE); àizà atnes seîpulu loks-
tus, kù pì zùstes pìlikt ‘aizej atnes sīpolu lokus, ko pie mērces pielikt’ 
Stāmerienā (LVDA); seîpulu lokstûs dàuʒ vitaminu ‘sīpolu lokos daudz 
vitamīnu’ Ziemeros (LVDA). 

Variants sīpuls resp. seipuls iekļauts arī 19. gs. Jana Kurmina trīs-
valodu (poļu-latīņu-latviešu [augšzemnieku tradīcijā]) vārdnīcā: Ce-
bula – Cepa, cepe – Sejpułs, pl. Sejpuły (Kurmin 1858: 13).

Variants sīpols sastopams nelielā kompaktā areālā Vidzemes lībis-
kajās izloksnēs, kur tas radies neuzsvērtajā zilbē saīsinot divskani uo 
(skat. Rudzīte 1993: 144) tad, kad aizguvumu sīpuols sāka uzskatīt par 
mantotu vārdu. Izlokšņu piemēri: sĩpo’s joû stãdi, bet mus tu sĩpuôl 
lãg negribe oûkt ‘sīpolus jau stādīja, bet mums tur sīpoli īsti negribēja 
augt’ Duntē (ALE); sĩpol’s vàr stãdit a sklam un a sĩpolìm; ka sĩpoli i 
dabuš oũkstum’, ta ziêd vasara ‘sīpolus var stādīt ar sēklām un ar sīpo-
liem; kad sīpoli ir dabūjuši aukstumu, tad zied vasarā’ Idū (ALE); sĩpo’ 
luõks pe mêrc’ liêk ‘sīpolu lokus pie mērces liek’ Mazstraupē (LVDA); 
sĩpo luõks, ka salats taĩs, liêk klâ; es ta liêk pa kriêtna ‘sīpolu lokus, 
kad salātus taisa, liek klāt; es tad lieku krietni [daudz]’ Rozēnos (LVDA); 
sĩpoli jâstãd pila mẽnesi, ta viņi neoûg struôbas; ka sĩpol mizo, viņč kuôž 
acis ‘sīpoli jāstāda pilnā mēnesī, tad viņi neaug stobros; kad sīpolu 
mizo, viņš kož acīs’ Svētciemā (ALE); es viên gabali sĩpo nuôeîd; es 
uzgriêz tâd ma:z sĩpali uz maîz ‘es vienu gabaliņu sīpola noēdu; es 
uzgriezu tādu mazu sīpoliņu uz maizes’ Vainižos (ALE).

Variants sīpols resp. seipols sastopams atsevišķās augšzemnieku dia-
lekta izloksnēs, piem., jul′ î agreînùs śèipołus jùoizlasa i jùośìe raisku 
‘jūlijā agros sīpolu jānolasa un jāsēj redīsi’ Kaunatā (ALE); ùn s:ṷiškẏ̀n 
sìpòlló:ksti:ņ – ti mú:n gä:́eŕžṷo ‘un sevišķi sīpollociņi man te garšo’ 
Koknesē (LVDA). 

Varianti sīpals, sīpalis sastopami arī kompaktā areālā Ziemeļrietum-
vidzemes lībiskajās izloksnēs un dziļajās tāmnieku izloksnēs: sĩpals – 
tuõs es slger d, pat pie piẽnzu vel šaũ klât ‘sīpolus – tos es ļoti ēdu, 
pat pie piena zupas vēl lieku klāt’ Popē (ALE); ka luõk nokast, ta 
sĩpàl ne˙oûg ‘kad loki nokalst, tad sīpoli neaug’ Zūrās (LVDA); sĩplm 
uzmets slimb ‘sīpoliem uzmetās slimība’ Dundagā (ALE); puk sĩpaļ 
izôg, bûs jaiẽt us tiêrg ‘daudzi sīpoli izauga, būs jāiet uz tirgu’ Ventā 
(ALE); sĩpaļm luõk savĩst ‘sīpoliem loki savīst’ Zirās (LVDA); viņč i 
sades sĩpa luõks ‘tas ir saldā sīpola loks’ Stienē (LVDA); sĩpalim joû 
nuôgãš lak̄st ‘sīpolam jau nokrituši laksti’ Vainižos (LVDA); sĩpala 
papriêkš i luõk, bet kad saʒete, tad i lakst ‘sīpolam vispirms ir loki, 
bet kad sadzeltē, tad ir laksti’ Vitrupē (LVDA).
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Kartupeļa nosaukumi
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Kartupeļa nosaukumi
Komentāra autori: Rima Bakšiene, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartē rādīti nakteņu dzimtas lauksaimniecības kultūrauga kartu-
peļa (Solanum tuberosum) nosaukumi.

Kartes pamatā LKA I 87. karte un komentārs, atbildes uz KFRP 5. 
dialektoloģijas anketas 42. jautājumu, LVDA 44. karte un komentārs, 
atbildes uz ALE 340. jautājumu.

Kartupeļus Latvijā un Lietuvā sāka audzēt tikai 17. gs. beigās, taču 
plašāk tos sāka stādīt 18.–19. gs. (skat. Niedermann 1923; Strods 
1958; Zinkevičius 1990: 82).

Matejs Valančus apcerējumā terciārieša Antana stāsts (Pasakojimas 
Antano tretininko; uzrakstīts 1872. g., izdots pēc autora nāves 1890–
1891. g. ASV) attēlojis šā dārzeņa ienākšanu Žemaitijā: 

Pilipas Brazdauskis Sałąntu parakwijes, nasrienu sodos pasituris 
ukinikas, metusi 1806 pavasari isz Kłajpiedas parwaźiawes tare szejmi-
naj sawa „Szitaj pirkau Kłajpiedoj septines kartopeles, wokitej saka esąnt 
jes isz Amerikos parweźtas, łabaj naudingas ir skanes; mergajte toriełką 
jemusi sugrajzik, wieną paragausma ir suprasma ar tijsą wokitej saka? 
mergajte tujaus sugrajźe wieną źalę kartopelę. Pilipas ir wisa szejmyna 
su drusku apsudidama, kąnda, bet prariti negaleje. Petris sunus dar tare 
,,et negut wokitej gal jes walgiti ne źmones.“ Pilipas lijpe duoti [bulvę] 
kiaulej: ta beregięnt wieną sucziaupioje. Pilipas atsilijpe, pęnkies likusio-
ses idigkiet darzy, kad patis negalesma walgiti bęn kiaules paszersma. 
mergajte tujaus darzi pas numą ir sudjigie. iszdigus stebiejos łapams ir 
łajszkams naujos źoles. tąn pat meta rudinop atwaźiawa isz Lijpojes 
wokitis linu pirkti, tam Brazdauskis tare „pirkau kieles kartopeles, bet 
neźinau kajp su juomis apsiejti? pamokik mani. Wokitis apsakie: jogiej 
wiełaj rudini rejk jes rauti, noręnt walgiti, rejk jes wirti ar kiepti, par 
źijma łajkiti arba rusie arba kamaroj it batwinius. pavasari ankstij sieti 
bet retaj. Pilipas gawes rudeni isz pęnkiu bulwiu tris deszimtis tris; kie-
letą iszwirina ir wisi ragawa o likusioses siekłaj uźłajkie.

o jogiej bulwes ira apwales kajp ropes; dielto ir pramine roputiemis. 
Kitur jes wadęn bulwiemis dar kitur dulemis. uzrasziau taj kad butu źi-
noma kajp nesenej tas wajsius źiames iwejstu palika Ƶemajcziu kraszti.

‘Filips Brazdauskis no Salantu draudzes Nasrienu ciema, turīgs 
zemnieks, 1806. gada pavasarī no Klaipēdas atbraucis, teica savai ģi-
menei: „Redz, nopirku Klaipēdā septiņus kartupeļus, vācieši saka, tie 
esot no Amerikas atvesti, ļoti vērtīgi un garšīgi; meit, paņem šķīvi, 
sagriez vienu, pagaršosim un redzēsim, vai taisnību vācieši saka.” Mei-
tene tūlīt pat sagrieza vienu zaļu kartupeli. Filips un visa ģimene, to 

ar sāli apkaisījuši, nokoda, bet norīt nevarēja. Dēls Petris vēl noteica: 
„Eh, tikai vācieši var tos ēst, ne cilvēki”. Filips lika atdot [kartupeli] 
cūkai: tā uzreiz šmakstinādama to apēda. Atlikušos piecus Filips lika 
iestādīt dārzā, sak, ja paši nevarēsim ēst, vismaz cūkas pabarosim. Mei-
tene tūlīt pat dārzā pie mājas tos iedēstīja. Vēroja, dīgstam jauno zāli 
ar lapām un lakstiem. Tā paša gada rudenī no Liepājas atbrauca vācie-
tis linus pirkt, viņam Brazdauskis stāstīja: „Nopirku dažus kartupeļus, 
bet nezinu, ko ar tiem darīt. Pamāci mani!” Vācietis pastāstīja, ka vēlu 
rudenī tie jāizrok, ja grib ēst, tos vajag vārīt vai cept, pa ziemu glabāt 
pagrabā vai pieliekamajā tāpat kā bietes. Pavasarī agri, bet reti jāiestā-
da. Filips, ieguvis rudenī no pieciem kartupeļiem trīsdesmit trīs, dažus 
izvārīja, un visiem garšoja, bet atlikušos sēklai paturēja. 

Bet tā kā kartupeļi ir apaļi kā rāceņi, tos iesauca par roputēm ‘rā-
cenīšiem’. Citur tos sauc par bulvēm ‘kartupeļiem’, vēl citur – par 
dūlēm ‘bumbieriem’. Uzrakstīju to, lai [jūs] zinātu, cik nesen tas zemes 
auglis ieviests tika žemaišu novadā’ (ValančR I 574–576).

Lietuviešu un latviešu valodā vairums kartupeļa nosaukumu ir 
aizguvumi – ģermānismi vai slāvismi. 

Plašu kopīgu areālu lietuviešu un latviešu valodas izloksnēs veido 
aizguvumi no slāvu valodām.

M. Valančus stāsta fragmentā minētais, bet vēlāk lietuviešu lite-
rārajā valodā nostiprinājies nosaukums bùlvė (reti varianti – buvė, 
bulv) lietuviešu izloksnēs ir izplatījies trijos nesaistītos areālos.

Tas raksturīgs rietumaukštaišu Kauņas izloksnei, bet fiksēts arī 
pierobežā un dienvidaukštaišu izloksnēs ap Alītu, Lazdijiem, kā arī 
dienvidrietumaukštaišu Šauļu izloksnēs ap ķēdaiņiem, piem., màno· 
búlv·s kai‿ru·tà ǀ ž·di‿jæu ‘mani kartupeļi kā rūta, zied jau’ ZnŽ I 187; 
búlv’u. so·dnimu lãks ǀ kai‿ž·di al·vọs aba‿ž·dint v·šn’ọms ‘kartupeļu 
stādāmais laiks – kad zied ceriņi vai ķirši’ ZnŽ I 188; niẽko· mẽ·s 
nætùrim ǀ čè n·‿búlv· á.uga ǀ n·‿kàs ‘nekā mums nav, te ne kartupe-
ļi aug, ne kas [cits]’ KzRŽ I 91; sud·go· búlv·s ǀ jæu‿rek[s] skab·t 
‘sadīga kartupeļi, jau vajadzēs lauzt [asnus] KzRŽ I 91; patùši.davo 
bú·u. | sugrũ·zdavo. ta‿bú·væs ‘sasautē kartupeļus, samīca tos kar-
tupeļus’ PpaŽK; kur‿koks ǀ lauk∙lis m.žαs ǀ tαi‿raik∙ žu.r∙c ǀ kαt‿ne-
inl∙st bú∙v.sna ǀ a(r)‿ruúosna ‘kur kāds lauciņš mazs, tad vajadzēja 
skatīties, lai neielīstu kartupeļos vai rudzos [lopi]’ PpaŽK; dygsta bùlvės 
kamaroj, diegus reikia skabyt ‘dīgst kartupeļi pieliekamajā, asnus vajag 
lauzt’ Veiveros (LKŽe); jau trečia eile bulves kaupiu, matosi ir bulvýčių 
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‘jau trešo reizi kartupeļus ravēju, var redzēt jau kartupelīšus’ Kudirkas 
Naumiestē (LKŽe); susileido kaip šutinta bùlvė ‘atmiekšķējās [kļuva 
mīksts] kā sautēts kartupelis’ Vilkavišķos (LKŽe).

Šo nosaukumu lieto arī ziemeļaustrumaukštaišu Panevēžas izlok-
snēs ap Panevēžu, Pakroji, Pasvali, kā arī ziemeļžemaišu Kretingas 
izloksnes variantā un ziemeļrietumu Telšu izloksnes daļā ap Skodu, 
piem., kãp ta jdẹ, ka bộu nèkasatâ? ‘ko tad jūs tā abi divi, ka kar-
tupeļus nerokat?’ MoŽK; mna bộlvẹs vsas jau kãsamas  ‘mani kartu-
peļi visi jau ir rokami’ MoŽK; pitùs vêrdọ sọ bộûoms ‘vārīju pusdie-
nās kartupeļus’ MoŽK; bùlvės apdygo, gali vagoti ‘kartupeļi sadīga, var 
vagot’ Skodā (LKŽe); nukaišiau pietams bulves ‘notīrīju pusdienām 
kartupeļus’ Skodā (LKŽe); šiandien po pavakarės bùlves sėsim ‘šodien 
pievakarē kartupeļus stādīsim’ Skodā (LKŽe). 

Variants bùlva (ļoti reti – buva) rodams dažās austrumaukštaišu 
Utenas apkaimes izloksnēs ap Utenu, Zarasiem, Rokišķiem, piem., 
bùl’vos duonai užùmaina ‘kartupeļi – otrā maize’ Dusetās (LKŽe); ar 
druskos dėjai bulvos? ‘vai sāli pieliki kartupeļiem?’ Obeļos (LKŽe); 
apskritus kaip bùl’va ‘apaļa kā kartupelis’ Dusetās (LKŽe). 

Cits variants – bùliava – formas ziņā nedaudz atgādina lietuviskus 
atvasinājumus ar piedēkli -(i)ava, piem., brol(i)avà ‘brāļi un māsas’, 
velniavà ‘velna būšana, arī: elle’ (sal. Ambrazas 2000: 50), pierakstīts 
Panevēžas ziemeļu izlok snē, piem., bùliava ir duoną užvaduoja ‘kartu-
pelis pat maizi aizstāj’ Jonišķēlē (LKŽe); šįmet bùliavų daug prikasėm 
‘šogad kartupeļu daudz sarakām’ Klovaiņos (LKŽe). Taču, kā rāda 19. 
gs. Antana Juškas vārdnīca, tas agrāk varēja būt pazīstams arī dažās 
Rietumlietuvas izloksnēs.

Lielāko lietuviešu valodas areāla daļu aizņem nosaukumi bùl bė, 
bùlba.

Pirmo no tiem – bùlbė (retāk bubė, bulb) lieto vairums žemaišu: 
visi Telšu, Kretingas, Varņu un Raseiņu austrumu daļas izlokšņu ru-
nātāji, piem., ọn tũ bûu ušjâustûom krãpu ‘uz tiem kartupeļiem uz-
griezām dilles’ MoŽK; štã pasẹsejem cela dãrža bộu ‘lūk, iestā-
dījām visu dārzu ar kartupeļiem’ KrŽ 55; je neọžâ·uks bộ·lbẹ ǀ bû·s 
blogã· ‘ja neizaugs kartupeļi, būs slikti’ DūnŽ 55; bộ·lbẹ ǀ ànà ọžâ·ug 
‘kartupelis, tas izauga’ DūnŽ 55; tàva núos kã·[p] blb ‘tavs deguns 
kā kartupelis’ DūnŽ 55; muno boba dabar bùlbes skuta ‘mana sieva 
tagad kartupeļus tīra’ Šaukēnos (LKŽe); šiemet daug bùlbių užderėjo 
‘šogad kartupeļi labi padevušies’ Raseiņos (LKŽe).

Turklāt, tas rodams gandrīz visā rietumaukštaišu Šauļu areālā, 
dienvidrietumu austrumaukštaišu Panevēžas izloksnēs ap Pakroji, Rad-
vilišķiem, Panevēžu, piem., bùlbė – duonos užvadas ‘kartupelis – mai-
zes aizstājējs’ Ramīgalā (LKŽe); tos bùlbės ankstyvos, greit užauga ‘tie 
kartupeļi agrīnie, ātri izaug’ Ramīgalā (LKŽe); bùlbės didelės kaip 
kamuoliai ‘kartupeļi lieli kā kamoli’ Linkuvā (LKŽe); šiemet bùlbės 
verdamos sukrinta, miltingos ‘šogad kartupeļi vārīdamies sašķīst, mil-
taini’ Ērišķos (LKŽe); nusipirksiu greitųjų bulbių ir pasisodinsiu ‘no-
pirkšu agrīnos kartupeļus un iestādīšu’ Linkuvā (LKŽe); kiaulines 
bùlbes gyvuliams supenėsiu ‘cūku kartupeļus lopiem izbarošu’ Ērišķos 
(LKŽe); nuvažiavo su bùlbėm į malūną! ‘aizbrauca ar kartupeļiem uz 
dzirnavām (aizrunājās šķērsām)’ Panevēžā (LKŽe).

Šis nosaukums raksturīgs arī pašos dienvidaukštaišu areāla dien-
vidos ap Varēnu, Druskininkiem, paretam dzirdēts arī citās atsevišķās 
dienvidu, kā arī rietumaukštaišu Kauņas apkaimes izloksnēs, piem., 
bú.ũ· kõ·šẹ.s púodu. privé.rʒı ‘kartupeļu putras podu izvārīji’ PpaŽK; 
cık‿bú.bi. išvrus ‘tikko kartupelis izvārījies’ PpaŽK; k∙pam bú∙bes 
kap‿k∙sam ‘cepam kartupeļus, kad rokam’ PpaŽK; prabá∙ltọ. šıtúo 
gr.tin [sriubą] ǀ ir‿vá∙lgọ. su‿bú∙b.m ‘aizdara ar krējumu [zupu] un 
ēd ar kartupeļiem’ PpaŽK; kas mˈẽ·tai bú.lˈbė.s ǀ tai jau nˈelaba. á.ugo. 

‘katru gadu kartupeļus [stādīja tajā pašā vietā], tie jau ne visai auga’ 
DrskŽ 45; bú.lˈbˈu. já.m dúodu ǀ rugˈũ· tá.m m’é.istru ‘kartupeļus tam 
dodu, rudzus, tam meistaram’ DrskŽ 45; kepa iš grikių, búlbių ‘cepa 
no griķiem, kartupeļiem’ DvŽ I 75.

Nosaukums bùlba (retāk buba) izplatīts visā aukštaišu areālā, aus-
trumaukštaišu Viļņas, Utenas, Anīkšču, Kupišķu, Širvintu izloksnēs, 
austrumu un centrālajās Panevēžas izloksnēs, kā arī dienvidrietu-
maukštaišu Šauļu areālā ap Jonavu, Kedaiņiem, piem., karal.dai ┊ 
bú.bas ∙da | žmó∙n.s lá∙isto lá∙isto ‘kolorado [vaboles] kartupeļus ēd, 
cilvēki laista, laista’ PpaŽK; pritarkúoji bú.bu. | skarv·du. prisp·r gai 
lašiũ· | a.‿ten tũ· pacũ· tåukũ· ‘sarīvēji kartupeļus, pannā sacep spe ķi 
ar tiem pašiem taukiem’ PpaŽK; pavá.lga.m bú.bu. i‿gerα mú.m ǀ dαi-
núo jæm ǀ net‿låukα žv.gα ‘paēdam kartupeļus, un labi mums, dzie-
dam, pat lauki skan’ KlŽ 27; bú.ba.s ka.pu·stùs apgaž·je. ‘kartupeļi 
kāpostus nomākuši’ KlŽ 27; ˈgru·dɔ. [vištoms] rakæ ǀ bú.l’ba tai nælaba 
‘graudus [vistām] vajag, kartupeļus tās ne visai [ēd]’ KpŽ I 246; bú.l’-
bå.[s] sɔ.d.n’t’ [reikia] sanagaˈli· ǀ sana ˈmẹ·nesi. daugǽ.usæ ‘kartupeļus 
stādīt [vajag] dilstošā mēnesī, vecā mēnesī vairāk’ KpŽ I 246; bú.l’bɔ.z 
buz gr.ž’ɔ.s ǀ kaip abɔ.le ‘kartupeļi būs skaisti kā āboli’ KpŽ I 246. 

Šis nosaukums sastopams Dievenišķos un daudzās Baltkrievijas 
lietuviešu izloksnēs: ap Breslauju, Apsu, Kamoju, Lazūniem, Ger-
vēčiem, piem., jåũ prazdˈė·dzˈin·ja žыdˈcˈ bú.lˈbos ‘jau sāka ziedēt kar-
tupeļi’ DvŽ I 75; m.no. spˈ·ško.s bú.lˈbo.s ǀ skåũ.ʒˈe ʒˈùs ǀ aš αŋksˈcˈ 
jir kasˈù ‘mani agrīnie kartupeļi drīz nokaltīs, es agri arī rakšu’ DvŽ 
I 75; .nas vˈe.kˈa ǀ so·dzˈno. bú.lˈbu· jir sá.u ǀ jir má.n ‘viņš patiešām 
stādīja kartupeļus gan sev, gan man’ DvŽ I 75; ká.rˈvˈė. bˈ·ga tai búlˈ-
bó·sna ǀ tai rugˈúosna ‘govs skrien te kartupeļos, te rudzos’ DvŽ I 75; 
vogˈaũ búlˈbas, àlˈe nˈė kato nˈesagáu ‘zagu kartupeļus, bet ne reizi 
nenoķēra’ ZtŽ 99; ir búlˈbų daũg sodznam ‘arī kartupeļus daudz stādām’ 
LzŽ 42; òt, kokià bulˈbà dzdełė ‘re, kāds kartupelis liels’ LzŽ 42; asim 
krsc trųšàs ir sodzýsim bulˈbàs ‘iesim ārdit mēslus un stādīsim kartu-
peļus’ LzŽ 42.

Ziemeļžemaišu Kretingas areālā ap Pluņģi, Kretingu sastopams no-
saukums bùilė (ļoti reti – bulė), piem., šiemet daug bùilių prikasiau 
‘šogad daudz kartupeļu saraku’ Tveros (LKŽe); lapė bùiles kasė ir kurmį 
užprašė ‘lapsa kartupeļus raka un kurmi ielūdza’ Nevarēnos (LKŽe).

Nosaukums bùlvė (ar variantiem) cēlies no po. bulwa, bet bùlbė 
(tas, tāpat kā arī bùlvė, zināms jau no 19. gs. vidus, to lietojis Simons 
Daukants, piem., diegimas bulbių, sietinių stiprina žemę ‘kartupeļus, 
kāļus iestādot, uzlabo zemi’ [LKŽe]), bùlˈba – no bkr. бýльба, retāk 
sastopamais bùilė – no bkr. быль (sal. Niedermann 1923; LEW 63; 
Smoczyński 2007: 80sk.). Šie savukārt ir ģermānismi, sal. vā. Bolle 
‘bumbulis, sīpols’ (Фасмер I 240; Sabaliauskas 1990: 238).

ļoti līdzīgi slāvismi ar saknēm buļb- un buļv- ir arī Austrumlat-
vijas izloksnēs, īpaši Latgalē un vietām Augšzemē.

Visbiežāk sastopami ir tādas pašas cilmes nosaukumi ar buļb-: 
buļba, buļbe, buļbis un buļbs. 

a-celma forma buļba (bùļba) reģistrēta Zemgales sēliskajās izloksnēs 
(Aknīstē, Lašos, Pilskalnē u.c.) un lielā daļā Latgales izlokšņu (Asūnē, 
Aulejā, Baltinavā, Balvos, Ciblā, Stirnienē, Varakļānos, Kārsavā, Krāsla-
vā, Makašēnos, Maltā, Mērdzenē, Nirzā, Rēznā, Sakstagalā, Skaistā, 
Zvirgzdenē u.c.), piem., ṕ́ìsad́è̦śejòam bùļbu, boús i poším, i łùṕím ‘sa-
stādījām kartupeļus, būs pašiem un lopiem’ Aknīstē (ALE); dŕèizùos 
bùļbys vàk sta agrẏ ‘agrie kartupeļi jāstāda agri’ Bērzgalē.

Šajā areālā sastopama arī ē-celma forma buļbe (bùļb́ä vai bùļb́e̦), tā 
reģistrēta Bebrenē, Bērzgalē, Brigos, Istrā, Naujenē, Nirzā, Pildā, 
Rēznā, Skaistā, Višķos, Zvirgzdenē u.c., piem., bùļb́ä ḱeî ùtrùo màiźä 



K O M E N T Ā R I  U N  K A R T E S 115

‘kartupelis [tikpat] kā otrā maize’ Bērzgalē (Apv); ḿäś salosòm tòlku 
i pa svàd́ińi bùļb́iś nùkašàm ‘mēs sapulcinām talkā [palīgus] un pa 
svētdienu kartupeļus norokam’ Višķos (LVDA).

Reģistrēta arī o-celma forma buļbs (bùļbs) – Dagdā (sal. bulbs 
Niedermann 1923: 70), Kaunatā, Nirzā, arī Lašos un Pilskalnē, piem., 
pỳłna voga – bùļbs ṕi bùļba ‘pilna vaga – kartupelis pie kartupeļa’ 
Kaunatā (Apv).

Galvenokārt Ziemeļlatgales izloksnēs (Liepnā, Šķilbēnos, Rugājos, 
Tilžā, Viļakā) fiksēta io-celma forma buļbis (bùļb́ś), piem., bùļbus jàu 
dzonoi̭ ‘kartupeļus jau vago’ Šķilbēnos (ALE).

Nosaukums buļbs vai buļbis fiksēts vēl arī Aizkalnē, Bērzgalē, 
Maltā, Rundēnos, Viļānos, Višķos (nepietiekamā ilustratīvā materiā-
la dēļ nav iespējams noteikt vārda celmu, arī ME I 347 dotajai nom. 
pl. formai buļbi no Alūksnes, ļaudonas un Stāmerienas).

19. gs. rakstu avotos atrodama nom. pl. forma: bulbes, -u, Karto-
ffeln (no Bebrenes) Ulmann 1872: 39; bulbes Ulmann 1880: 439.

No saknes buļb- visdrīzāk cēlies arī uļbiks un ulbiķis.
Nosaukums uļbiks reģistrēts Nautrēnos un dažās kaimiņizloksnēs 

(Bērzgalē, Bērzpilī, Makašēnos, Tilžā), piem., sàušņoji šùgod ùļb́iḱi; 
ùļb́ikus stota, ka źîd́ uôb́èĺńeîcys ‘miltaini šogad kartupeļi; kartupeļus 
stāda, kad zied ābeles’ Nautrēnos (LVDA); ka na ùļb́iku goc (-ds), 
naṕìjaûg itymâ èirumâ ‘ja nav kartupeļu gads, neizaug šajā tīrumā 
[kartupeļi]’ Makašēnos (Apv). 

Variants ulbiķis ME IV 297 dots no Domopoles (Bērzpils) un 
Zaļmuižas (Nautrēniem), bet EH II 712 – no Bērzgales. Citos vāku-
mos tas nav reģistrēts.

Otru plašāku areālu veido nosaukumi ar buļv-: buļva, buļve, buļvis 
un buļvs. Tie arī izplatīti augšzemnieku dialekta teritorijā – Latgalē, 
retāk Augšzemē. 

ā-celma forma buļva reģistrēta Bērzpilī, Dricēnos, Gaigalavā, Ka-
lupē, Līvānos, Rugājos, Sakstagalā, Tilžā, Varakļānos, piem., bùļvys 
cỳłvàkàm ìr ùtrùo màiźä ‘kartupeļi cilvēkam ir [tikpat kā] otrā maize’ 
Dricēnos (LVDA); kaî ḿèilàm bā̀rnàm dàudźi vùordu, taî i bùļvài ‘[tā-
pat] kā mīļam bērnam, arī kartupelim daudz vārdu ‘nosaukumu’’ Gai-
galavā (LVDA).

ē-celma forma buļve fiksēta Aizkalnē, Bebrenē, Dricēnos, Dvietē, 
Kaunatā, Maltā, Pilskalnē, Rēznā, Rubeņos, Viļānos, Višķos, piem., 
bùļviś stota maja ùtŕejâ puś, a losa śèńebŕî ‘kartupeļus stāda maija 
otrajā pusē, bet novāc septembrī’ Dricēnos (LVDA); lài łəłys izaûktu 
bùļviś, jùos d́ìu ràiźiś jùotàr ‘lai kartupeļi izaugtu lieli, tie divas reizes 
jāizvago’ Kaunatā (LVDA); sàusâ vosorâ izaûg łəłys bùļviś ‘sausā vasa-
rā izaug lieli kartupeļi’ Ozolainē (LVDA). 

Dažās Zemgales sēliskajās izloksnēs (Pilskalnē, Rubeņos) reģis-
trēta o-celma forma buļvs (bùļvs). 

io-celma forma buļvis (bùĺv́ś) sastopama dažās Latgales ziemeļu 
izloksnēs (Balvos, Rugājos, Šķilbēnos), Latgales dienvidrietumu iz-
loksnēs (Kalupē, Līksnā, Līvānos, Vārkavā), kā arī atsevišķās Zemga-
les sēliskajās izloksnēs (Bebrenē, Susējā), piem., àr bùļi ìń na pùor-
dźeî vùośi ‘ar kartupeli vien nepārdzīvosi ‘neiztiksi’’ Kalupē (LVDA); 
vòi, ćik skàists èirùms, ka bùļi źî́́, bùļìm jira bòļi i ružoi źîd́i ‘vai, 
cik skaists tīrums, kad kartupeļi zied, kartupeļiem ir balti un sārti 
ziedi’ Kalupē (KIV I 197).

Variants buļvs vai buļvis (nav skaidra celma forma) fiksēts vēl arī 
Istrā, Maltā, Preiļos, Varakļānos.

Divās Ziemeļlatgales izloksnēs (Šķilbēnos un Viļakā) fiksēts va-
riants bullis (bùĺĺś), (laikam no bùĺś > bùĺĺś?), piem., Àndru Zose̩ 
saćeja: bùĺĺi, na bùļbi ‘Andru Zose [saīsinājums no vārda Sofija] teica 

buļļi ‘kartupeļi’, nevis buļbi’ Šķilbēnos (ALE); joûnùs bùļļus napatìi̭k 
lòupiêt – zìžâs pì:rsti ‘jaunos kartupeļus nepatīk mizot – smērējas 
pirksti’ Viļakā.

Nosaukums bullis fiksēts arī Ziemeļaustrumvidzemē – Alūksnē 
(Niedermann 1923: 69).

No tā ar deminutīva piedēkli -ītis darināts atvasinājums bullītis, 
kas reģistrēts atsevišķās Ziemeļkurzemes izloksnēs (Ēdolē, Piltenē, 
Usmā, Zirās), ME tas dots no Kalupes Latgalē.

Nom. pl. buļvas fiksēts 19. gs. avotā: buļvas, Kartoffeln. Ulmann 
1872: 40.

Latgales izloksnēs izplatīti arī nosaukumi ar guļb-: guļba, guļbe, 
guļbis, guļbs; sal. gulbīši Ventā (ME), kuri visdrīzāk aizgūti no bkr. 
гульбa (Niedermann 1923).

Biežāk sastopama ā-celma forma guļba (gùļba), tā reģistrēta iz-
loksnēs ap Aglonu, Preiļiem, Viļāniem, kā arī Kaunatā, Maltā, Pildā, 
Ružinā, Skaistā, Šķaunē u.c., piem., mudri vaŕśìm rak gùļbys ‘drīz 
varēsim rakt kartupeļus’ Galēnos (LVDA); saguluši gùļbu mùotrùoji 
‘sagūluši kartupeļu laksti’ Sakstagalā (LVDA); gùļbu dàudź śìei,̭ àr gùļbys 
cəùkys baròi, i pošy âdàm ‘kartupeļu daudz stāda, ar kartupeļiem cūkas 
baro, arī paši ēdam’ Vārkavā (LVDA).

Galvenokārt Latgales dienvidu izloksnēs (Aglonā, Dagdā, Izvaltā, 
Kapiņos, Krāslavā, Maltā, Višķos) sastopama ē-celma forma guļbe 
(gùļbä́), piem., mozùos gùļbíś lùpỳm barojàm ‘mazos kartupeļus lopiem 
[iz]barojam’ Izvaltā (LVDA); suôka gùļb́iś kaś ‘sāka rakt kartupeļus’ 
Krāslavā (Apv).

Dagdā un Kaunatā reģistrēta o-celma forma guļbs (gùļbs), piem., 
kot śńìks pa daļài nùkust, jùopòrlosa gùļby ‘kad sniegs daļēji nokūst, 
jāpārlasa kartupeļi’ Kaunatā (ALE), bet Aizkalnē, Andrupenē, Kapiņos, 
Kaunatā, Maltā, Rundēnos – io-celma forma guļbis (gùĺb́ś).

Lielākajā Latvijas teritorijas daļā lieto vāciskas cilmes nosaukumu 
kartupelis (< lv. kartuffel, skat. Sehwers 1953: 47; sal. vēl ar mūsdie-
nu vidusaugšvācu Kartoffel; kas aizgūts no it. tartuficolo, skat. Kluge 
242002: 473sk.).

Kartupelis ir arī latviešu literārās valodas vārds un izloksnēs bieži 
sastopams līdzās kādam citam senākam nosaukumam. 

Izlokšņu piemēri: ṕìsad́è̦sejòam kaŕtuṕe̦ļu: boúś i poším, i łùṕìm 
‘sastādījām kartupeļus, būs pašiem un lopiem’ Aknīstē (LVDA); kuôka 
ecêšas bi kâdreĩz priêkš katupeļiêm ‘koka ecēšas bija kādreiz kartupeļiem 
‘kartupeļu ecēšanai’’ Grobiņā (LVDA); katupeļus cepa àr visâm mizâm 
kruô prìškâ vòi kostâs ùglês ‘kartupeļus cepa ar visām mizām krāsns 
priekšā vai karstās oglēs’ Kalncempjos (LVDA); ka jau grib tâ smakâk 
runât, tâ glaũnâk, ta teîc – katupeļ ‘ja jau grib tā smalkāk, modernāk 
runāt, tad saka – kartupeļi’ Planīcā (LVDA); mus puk izaû:g, tik 
briẽ:smik katupe̦̦ļ aû:g ‘mums daudz izauga, tik briesmīgi ‘ļoti labi’ 
kartupeļi auga’ Popē (LVDA); ka katupeļus apstãdija ùn nùoraka, tanĩ 
dìenã vàrija katupeļu bìezputru ‘kad kartupeļus iestādīja vai noraka, 
tajā dienā vārīja kartupeļu biezputru’ Rencēnos (LVDA); kàrtuṕèĺś – 
tys pa jaûnàm ‘kartupelis – tas ir jauns [nosaukums] Sakstagalā (LVDA); 
kàrtupeļi vacâ joàstoàda, ta tik lìeli loksti naaûgùot ‘kartupeļi vecā [mē-
nesī] jāstāda, tad tik lieli laksti neaugot’ Sinolē (ALE); gùs iêda 
katupeļu lokstus ‘govs ēda kartupeļu lakstus’ Stāmerienā (LVDA); 
katupeļs stãd abuliņ zeme, agrak stãdi rudz rugaja ‘kartupeļus stāda 
āboliņa zemē [tur, kur iepriekš audzis āboliņš], senāk stādīja rudzu 
rugainē’ Svētciemā (LVDA); bet nu sâk saûkt pa katupeļiêm ar ‘nu 
‘tagad’ sāk saukt par kartupeļiem arī’ Zantē (LVDA).

18. un 19. gs. vārdnīcās reģistrēts kartupelis un nom. pl. kartupeles: 
Kartoffeln, kartuppeles Stender 1789 II 762; kartupelis, -ļa, pl. -i, die 
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Kartoffel. Kartupeļus rakt un vilkt, kartoffeln ausnehmen ‘kartupeļus 
rakt’ Ulmann 1872: 103; Kartóffel, kàrtupelis Ulmann 1880: 439.

Izloksnēs šim vārdam ir daudz fonētisku un morfoloģisku variantu.
Nosaukums kartufelis sastopams galvenokārt Kurzemē un Zem-

galē, retāk Vidzemes dienvidaustrumos un Augšzemē, piem., pa 
katufeļìm àr pasoûc, bet paš ̄ sova stârpa pa rãceņìm runa ‘par kartufe-
ļiem arī [dažreiz] sauc, bet paši savā starpā par rāceņiem runā ‘sauc’’ 
Stendē (LVDA).

Nosaukums kartupulis reģistrēts galvenokārt sēliskajās izloksnēs 
(ābeļos, Elkšņos, Zasā), arī Druvienā un Rudzētos (Latgalē), piem., 
kàrtupuĺi ćii sàuc i gùļba ‘kartupeli citi sauc arī guļba’ Rudzētos 
(LVDA). Nosaukums arī reģistrēts ābeļos, Druvienā, Krustpilī, Ru-
dzētos, Zasā.

Nosaukums kartopelis fiksēts galvenokārt Kurzemes lībiskajās iz-
loksnēs, jaunākās paaudzes runā fiksēts arī vairākās Latgales izloksnēs, 
piem., pa Jāņ nedeļ mus ju bii̭ izvā:rc katopeļ zu ‘Jāņu nedēļā mums 
jau bija izvārīta kartupeļu zupa’ Popē (LVDA); es ēd kartopaļs ‘es ēdu 
kartupeļus’ Ventā (LVDA).

Nosaukums kartup(i)s izplatīts Vidzemē (ap Cēsīm, Smilteni, fik-
sēts arī Augšzemē), piem., šùodìe izvàrĩju katupus ‘šodien izvārīju 
kartupeļus’ Kauguros (ALE); katupus smìlc (-ts) zemê viê vaĩrâk stãda 
‘kartupeļus smilšainā augsnē vien vairāk stāda’ Smiltenē (LVDA).

Nosaukums katupelis sastopams dažās Zemgales izloksnēs (Augst-
kalnē [EH], Bēnē, Bikstos, Sniķerē, Ukros, Vecaucē, Zaļeniekos), 
piem., vagas katupeļiêm dze̦n a mazuô akli ‘vagas kartupeļiem dzen 
ar spīļarklu’ Zaļeniekos (LVDA).

Kurzemē, vietām Zemgalē, arī Vidzemē (Burtniekos, Grundzālē, 
Nītaurē, Raiskumā, Rencēnos, Valmierā u.c. ) lieto variantu kartpelis, 
piem., katpeļu tũcis ‘kartupeļu biezenis’ Burtniekos (LVDA); katpeļus 
nuôtĩra un vâra ‘kartupeļus nomizo un vāra’ Iecavā (LVDA); katpeļus 
nùokàsa, sapèncẽja a drẽbu mazgãjamuo vāli ‘kartupeļus nokāsa, samī-
cīja ar drēbju mazgājamo ‘velējamo’ vāli’ Kārķos (LVDA); dugava i 
tâda biêsputra – katpeļus nuovãra, sabakâ, piele piẽnu ‘dungava ir tāda 
biezputra – kartupeļus novāra, samīca, pielej pienu’ Virgā (LVDA).

Kurzemē un Zemgalē sastopams variants kartfelis, piem., viênâ 
ruôkâ siķe, viênâ katfelis ‘vienā rokā siļķe, vienā kartupelis’ Nīcā 
(LVDA); katfeļiêm i rōzâ ziêdi ‘kartupeļiem ir sārti ziedi’ Vecsvirlau-
kā (LVDA).

Variants karpelis izplatīts Vidzemē, retāk sastopams Augšzemē (te 
arī karpalis – Secē, Sērenē, sporādiski tas reģistrēts Kurzemē – Dunal-
kā, Kalvenē), piem., kapeļa klučus vàrija ‘kartupeļu klimpas vārīja’ 
Burtniekos (LVDA); kapeļi agrâk vaĩrâk nebi kâ maziẽ ziliẽ ‘kartupeļu 
agrāk vairāk ‘citu’ nebija kā [tikai] mazie zilie’ Ērģemē (LVDA); kapeļs 
stād liẽlus låũks ‘stāda lielus laukus kartupeļu’ Jeros (LVDA); kapeļiẽm 
šuôgad mizîgi laksti ‘kartupeļiem šogad ļoti lieli laksti’ Kūdumā 
(LVDA); iêsim kapeļus ņe̦tu! ‘iesim ņemt ‘novākt’ kartupeļus!’ Skaņ-
kalnē (LVDA). 

Nosaukums kartins, kartiņš (arī kartīns) sastopams galvenokārt 
Vidzemes lībiskajās izloksnēs, piem., iês katinu stādîtu ‘ies kartupeļus 
stādīt’ Braslavā (LVDA); katins a vis miz vâri ‘kartupeļus ar visu mizu 
vārīja’ Kārķos (LVDA); katis stādii̭ diẽzga doũdz ‘kartupeļu stādīja 
diezgan daudz’ Duntē (LVDA); smaga zeme stādit̄ kati noṷ mitan 
‘smagā zemē stādīti kartupeļi nav miltaini’ Pociemā (LVDA); joûna 
mẽnesa stāditi katiņi izoûg lakstas ‘jaunā mēnesī stādīti kartupeļi izaug 
lakstos’ Svētciemā (LVDA).

19. gs. avotā fiksēta nom. pl. forma kartiņi, -u, Kartoffeln Ulmann 
1872: 102.

Variants karpāns reģistrēts Vecpiebalgā un kaimiņizloksnēs, kar-
pans Grosto nā, Jaunpiebalgā, Jumurdā, Vecpiebalgā, piem., kår͂på̃nus 
vågå̃ vis· måz diṷreĩz ‘kartupeļus vago vismaz divas reizes’ Vecpiebalgā 
(LVDA).

Retāk reģistrēti citi varianti: karpulis – ar iespējamu distanto regre-
sīvo asimilāciju (-upe- > -upu-) un vēlāku -tu- zudumu vai ar pielāgo-
šanos izskaņai -ulis, tas pilrakstīts Skujenē, Sunākstē, piem., es na:zinu, 
koá bes kaŕpuļìem cìlvàks varàtu dzeívùot ‘es nezinu, kā bez kartupeļiem 
cilvēks varētu dzīvot’ Sunākstē (ALE); kartapelis Neretā (Niedermann 
1923: 41), kartapulis ābeļos (Niedermann 1923: 41), Biržos.

Aizguvums tupulis (< lv. tuffel EH II 704) izplatīts galvenokārt 
Vidzemes dienvidaustrumu un dažās Rietumlatgales izloksnēs, piem., 
tupuļus stoàdija tad, kad toâds gobolàins debess – àr mozâkìem moàkùo-
nî šìem; ka bi skaidris, ta tukšš (-šs) tìrums, ta tupuļi na-izaûgùot ‘kar-
tupeļus stādīja tad, kad tāda gabalaina debess – ar mazākiem māko-
nīšiem; ja bija skaidrs [laiks], tad tukšs tīrums, tad kartupeļi neizau-
got’ Sinolē (Sgr 304).

Variants tupelis (ar aferēzi tupelis < *kar-tupelis) sastopams izlok-
snēs ap Jumpravu, arī Ziemeļkurzemē (Dundagā, Popē), piem., vé:cìe 
po tuppe̩ļìem ‘vecie par tupeļiem [sauc kartupeļus]’ Meņģelē (LVDA).

Vidzemes dienviddaļā, retāk Rietumlatgalē izplatīts nosaukums 
tupenis, tas fiksēts arī Talsos, Duntē, Kursīšos, Džūkstē u.c., piem., 
adbràuć is tupèń rakšonys tòłk ‘atbrauc uz kartupeļu rakšanas talku’ 
Galēnos (LVDA); iscep uôglês tupenîti un êd ‘izcep oglēs kartupelīti un 
ēd’ Kursīšos (ALE).

Dažviet sastopami arī varianti tupene, tupine, tupinis (Dagdā), tu-
piņš, piem., muna tànte sîkus tupiņus saskrùotè̦ja, sagriêze sàklài – 
sokanìe spìrta brùža tupiņi toàpot aûga ‘mana tante mazus kartupeļus 
notīrīja, daļēji noberžot mizu, sagrieza sēklai – sarkanie spirta brūzim 
[domātie] kartupeļi tāpat auga’ Sinolē (ALE).

Lietuviešu valodas areālā Kibartos pierakstīti lie. kartùpelis (Maza-
jā Lietuvā lietots jau 18. gs., piem., Sėkĭtĕ Kopuʃtùs, môrkùs ʃu diddĕ-
lĕ Sáuje; ‖ Rópju, Paʃtarnókû Swiklû beygĭ Rĕpukkû; ‖ taip ir Sʒalkiû, 
ʃù gardeis Kartuppĕliŭ Walgeis ‘stādiet kāpostus, burkānus ar lielu 
sauju; rāceņus, pasternakus, bietes arī kartupeļus; tāpat kāpostus, ar 
garšīgiem kartupeļu ēdieniem…’ DonelR 126), kardùpelis arī cēlies 
no iepriekšminētā lv. kartuffel (sal. Alminauskis 1934: 63sk.; Smo-
czyński 2007: 260).

Zietalas kurdùplis varēja ienākt caur bkr. dial. картóфля.
Baltkrievisks ir arī cits Zietelā reģistrēts kartupeļa nosaukums ku-

no dà, kunõdas, sal. bkr. dial. кунaда (LKA I 161), piem., drámnos 
ku nõdos ‘sīkie kartupeļi’ ZtŽ 331; kunõdu. ar dúot põnu? ‘vai kartupeļus 
dot kungam?’ ZtŽ 331; žmónˈės mˈė kunodàs sodˈntˈi ‘cilvēki ņēmās 
kartupeļus stādīt’ ZtŽ 331; tˈegù js pˈno sa kunõdom ‘lai ēd pienu ar 
kartupeļiem’ ZtŽ 331; graž kunodˈlɛ ‘skaists kartupelītis’ ZtŽ 331; 
dúokˈit nór po kunodˈla· ‘dodiet kaut pa kartupelītim’ ZtŽ 331; kap 
mˈėnùkas mãcˈitkas, tai ir kunodkos mãcˈitkos ‘kad mēness mazs, tad arī 
kartupeļi mazi’ ZtŽ 331; kunodàs kasėm ‘kartupeļus rakām’ Zietelā 
(LKŽe); prapuolė kunõdos čionai ‘pazuda kartupeļi te’ Zietelā (LKŽe).

Sokaiču ėčiùkas un Smalininku ečukas varbūt radies no v. dial. 
Erdschocke (plašāk skat. Kluge 242002: 63, 253).

Pārējie lietuviešu un latviešu kartupeļa nosaukumu saistīti ar kar-
tupeļa bumbuļa līdzību ar cita veida dārzeņiem vai augļiem.

Rietumžemaišu un dažas tuvumā esošās ziemeļžemaišu Kretingas, 
dienvidžemaišu Varņu kā arī Raseiņu izloksnēs (ap Šilali, Tauragi), 
Klaipēdas puses aukštaiši (19. gs. un Austrumprūsijā dzīvojošie lie-
tuvieši) kartupeļa nozīmē lieto vecu vārdu rópė vai tā deminutīva 
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variantu ropùtė (reti – rapùtė, rupùtė), piem., šimta rọptẹs âug kāp‿ 
pa tọsẹs ‘šogad kartupeļi aug kā traki’ KrŽ 349; palndọss pọ‿stla 
srnk tas‿rpọts ‘palīdusi zem galda, salasi tos kartupeļus’ KrŽ 349; 
pi tâms ẹšsẹvệrọ sáusũ rọpu ‘pusdienām vārīšu sausus kartupeļus’ 
KrŽ 349; ropių cielą pūrą priroviau ‘kartupeļu veselu pūru salasīju’ 
Palangā (LKŽe); aš eisu į kelnerį sėklai rópes pjaustyt ‘es iešu uz pag-
rabu sēklai kartupeļus griezt’ Ramučos (LKŽe); ankstybes roputès mes 
jau nukasėm ‘agrīnos kartupeļus mēs jau norakām’ Skirsnemunē (LKŽe); 
ropùčių neskustų išvirs gaspadinė, kanapių vėl sutrins ‘kartupeļus ne-
mizotus izvārīs saimniece, kaņepes vēl sagrūdīs’ Judrēnos (LKŽe); 
atnešk krestį didelių ropùčių – kugelį kepsim ‘atnes grozu lielo kartupe-
ļu – kuģeli cepsim’ Tauragē (LKŽe); pietums išvirsiu ropùčių su lupenom 
‘pusdienām izvārīšu kartupeļus ar mizu’ Kartenā (LKŽe); mes turėjom 
tų roputìkių, buvo skanios, miltingos ‘mums bija tie kartupeļi, bija gar-
šīgi, miltaini’ Šilutē (LKŽe) (sal. ar agrāk minēto M. Va lančus stāsta 
izrakstu, skat. 113 lpp.).

Citā Klaipēdas areāla pusē, kā arī Nemunas dienvidu pusē esošās 
rietumaukštaišu Kauņas izloksnēs zināms tādas pašas cilmes kartupe-
ļa nosaukums rapùkas (šur tur arī ropùkas), kuram ir cits deminutīva 
piedēklis -ukas, kā arī dažreiz atšķirīgs saknes vokālisms.

Aplūkotais nosaukums nav gluži jauns, tas fiksēts no Griškabūdas 
apkārtnes (Rīgišķu ciema) nākušā Antana Tatares (1805–1889) rakstos 
(par viņa valodu skat. Zinkevičius 1981): darbų kuo daugiausia: miežius, 
avižas, žirnius, rapukus iš lauko namo pargabenti ‘darbu visvairāk: mie-
žus, auzas, zirņus, kartupeļus no lauka mājās pārvest’ (LKŽe), piemē-
ram, pirmà niẽgz búlv’u· neminavó·jo· ǀ sak·davo· ǀ rapùkai ‘sākumā ne-
viens kartupeļus neminēja, teica rapuka’ ZnŽ II 523; rapùkai šẽs m·tais 
prastã užder·ju ‘kartupeļi šajos gados slikti izauga’ ZnŽ II 523; m·s 
laukuosè rñko·mæ rapukùs ‘mēs laukos vācām kartupeļus’ ZnŽ II 523; 
tñka kaip‿svestas su‿rapùkais ‘sader kā sviests ar kartupeļiem’ ZnŽ II 
523; ka‿rapùku. tur·si ǀ bã·du næmat·si ‘ja kartupeļi būs, badu neredzē-
si’ ZnŽ II 523; apie mus senieji žmonės visi tik rapùkais bulves vadina 
‘pie mums vecie cilvēki visi tikai par rapukiem kartupeļus sauca’ Kidu-
ļos (LKŽe); jau rapùkų mažai sklepe, reiks iš kaupo atsinešt ‘jau kartu-
peļu maz pagrabā, vajag no kaudzes atnest’ Sudargā (LKŽe); kad tie 
rapùkai šįmet ir visai neužderėjo ‘kad tie kartupeļi šogad pavisam neiz-
auga’ Ragainē (LKŽe); dažylą valgydavo su rapùkais ‘mērci ēda ar kar-
tupeļiem’ Smalininkos (LKŽe); išvirk man ropukų ‘izvāri man kartupe-
ļus’ Girkalnē (LKŽe).

Vārda rópė nozīmi ‘krustziežu dzimtas zāles augs (Brassica rapa)’ 
rodam kā pirmajā (rʒepá / rapa. Rope SPr 161), tā otrajā (Rʓepa 
okrgłá / Rapa, æ. Rapum, Rope SD3 395) Konstantīna Sirvīda vārd-
nīcā, tāpat 17. gs. Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcā Clavis Germa-
nico-Lithvana (Rbe. Rópe, ês. F. C II 355).

Tam ir atbilsmes citās ide. valodās, sal. baznsl. rěpa, sav. ruoba, 
lat. rāpum, rāpa, gr. ῥάπυς ‘rācenis’. Tas ir neskaidras cilmes „ceļojošs“ 
vārds (sal. Trautmann 1923: 237; LEW 743; IEW 852; Sabaliauskas 
1959a, 1990: 43 un lit.; Smoczyński 2007: 520).

Semantiski analogs ir Kurzemē un Rietumzemgalē kompaktā pla-
šā areālā sastopamais nosaukums rācenis (sal. rācenis – Brassica rapa), 
piem., kad sê̦rmuôkšļiêm puk uôgas, tad rãceņi la:bi paduôdâs ‘kad pī-
lādžiem daudz ogu, tad kartupeļi labi padodas ‘izaug’’ Asītē (LVDA); 
ma cũku rãcenis vêl tagad iẽt ‘man [nosaukums] cūku rācenis ‘cūku 
kartupelis’ vēl tagad iet [es to lietoju]’ Dzirciemā (LVDA); ka jau i 
rãcenis, ta badâ nuômit neva ‘ja jau ir kartupelis, tad badā nomirt 
nevar’ Kursīšos (ALE); mẽs jaû parasti turi tuõ varadu – rãceņi ‘mums 
jau parasti ir tas vārds – rāceņi’ Kursīšos (LVDA).

Dažviet Kurzemes dienvidos reģistrēts variants rācinis (Bārtā, Du-
nikā, Kursīšos, Nīcā, Rucavā, Saldū, Sātiņos), bet atsevišķās izloksnēs 
arī rāciņš – Dundagā (FBR V 132), Pūrē (FBR XIV 46), rācēnis (Blī-
denē, Džūkstē, Garozā), piem., rãcẽņus ka stâda, a cacîti izdze̦ vagas 
‘kad stāda kartupeļus, ar spīļarklu izdzen vagas’ Džūkstē (ALE); rācī-
nis – rãcĩnis jaû grib, ka ga viņu rušinâs. rãcĩņus iêraûsa pe̦lnuôs, icepa, 
senâk bi sa’kaniẽ, ziliẽ, liẽliê batiê rãcĩņi ‘kartupelis jau grib, lai ap viņu 
rušinās; kartupeļus ierausa pelnos, izcepa, senāk bija sarkanie, zilie, 
lielie baltie kartupeļi’ Džūkstē (ALE). Rācis Blīdenē. Kuršu kāpu lat-
viešu runā fiksēts nosaukums rāpucis (EH II 361).

19. gs. avotos ar nozīmi ‘kartupelis’ atrodams arī nosaukums rācens: 
in Kurland hier und da auch ‘šur tur Kurzemē’ rahcens Ulmann 1880: 
439; kā arī nom. pl. zemes rāciņi: ſemes rahciņi, Kartoffeln Ulmann 
1872: 234.

Jānis Endzelīns (ME III 494) uzskata, ka la. rācenis varēja rasties 
kontaminācijas ceļā no saknes rāp- (sal. lie. rópė) un rac-, sal. la. rakt. 
Šis darbības vārds radniecīgs lie. ràkti ‘bakstīt, durt, rakt’ (Būga I 276, 
II 195, 258, 534sk.; ME III 475, 699; Smoczyński 2007: 498sk.). 

Latvieši kartupeļus salīdzina arī ar pupām.
Galēnos un Varakļānos pierakstīts nosaukums pupa (sal. pupa – 

Vicia faba), bet ME IV 712 reģistrēts nosaukums zempupa no Nere-
tas un Saukas.

La. pupa (Faba vulgaris) atbilst lie. pupà (ME III 414). Vietvārdi 
Pupayn, Pupekaymen un līdzīgi (Gerulis 1922: 137; Endzelīns 1943: 
237) rāda, ka šis vārds eksistē arī prūšu valodā.

Augusts Leskīns (1891: 225) pùpą salīdzina ar putà, psti. Tiešām 
pupà, tāpat kā citi šeit minētie vārdi, var būt cēlies no tā paša ide. 
darbības vārda *peu- / *pou- / *pū- ‘pūst’, tikai paplašināts ar citu 
determinatīvu -p-, sal. īpaši la. paupt ‘pampt’ (tas radniecīgs arī lie. 
paũpti ‘sprāgt, (no)sprāgt’, skat. Urbutis 2009: 100), la. pups ‘sievietes 
krūts’, lat. pūpus ‘mazs bērns’, alb. pupë ‘krūts, pups, pumpurs’ (Са-
баляускас 1959: 232skk.; Sabaliauskas 1990: 158; LEW 670sk.; IEW 
847skk.; Smoczyński 2007: 489sk.).

Tiesa, Vitauts Mažulis (PKEŽ I 129sk.) izvirzījis domu, ka tāpat 
kā lie. pupà, arī pr. babo ‘pupas’ E 263 ir bērnu vārdi.

Semantiskā skatījumā ar iepriekšējiem saistīts arī Kurzemē – īpaši 
tās dienvidrietumos – sastopamais nosaukums pampālis, piem., apaļus 
papaļus izvãrîja ‘apaļus ‘veselus, nesagrieztus’ kartupeļus izvārīja’ Asī-
tē (LVDA); papaļi bi senâk, tagad katfeļi ‘[nosaukums] pampaļi bija 
senāk, tagad [ir] kartfeļi’ Ziemupē (ALE).

Kurmenē un Taurkalnē reģistrēts nosaukums pimpulis. Dažās Kur-
zemes izloksnēs pierakstīti nosaukumi pen̦tupelis (Priekulē) un pen̦tups 
(Asītē (EH), Bunkā (EH), Gramzdā (ME), Priekulē). 

19. gs. avotos reģistrēts vārds pampaļi: pampaļi, -u, Kartoffeln 
Ulmann 1872: 188; locale Benennung ‘toponīms’, pampaļi Ulmann 
1880: 439; pimpuļi kartoffeln (no Taurkalnes) Ulmann 1872: 201.

Arī vārds pentups atrodams 19. gs. avotā: pentups, -a, die Kartof-
fel Ulmann 1872: 199.

Tiem tuvs ir lie. papalas, kura raksturīgākā nozīme ir ‘bumbulis’ 
(LKŽe).

Tas veidots ar īpašības vārda piedēkli (tas radies no *-lo-, sal. 
Ambrazas 1993: 98skk.) no bērnu valodas darbības vārda, sal. lie. 
papti, la. pàmpt, tāpat pr. papinipis (< *papimpis) ‘seglu sēdeklis’ E 
444, sl. *pupъ ‘naba’, senisl. fimbul ‘spēcīgs, liels’, lat. pampinus ‘vīn-
koka lapas, stīga’, papula ‘pūte’, gr. πομφός ‘sastrutojums, augonis, 
apdeguma pūslis’, arm. p̒amp̒ušt ‘urīnpūslis’ (Trautmann 1923: 205; 
ME III 73; LEW 535sk.; PKEŽ III 222sk.).
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ME ar nozīmi ‘kartupelis’ dots vārds ābuols no Alūksnes, bet EH 
ābals no Ventas. Reģistrēti vēl arī citi nosaukumi: zemes ābuols Balvos 
(Niedermann 1923: 75); zemes ābuls Sinolē, piem., tupuļus sàuce gòn 
pàr zemes oâbulìem, bet reši ‘kartupeļus sauca gan par zemesāboliem, bet 
reti’); zemābuols Vainižos, zem(e)sābuols (pl. zemsâbuļ) Duntē (FBR 
VIII 69). 

Šādu nosaukumu rašanos visdrīzāk veicināja vecs vāciešu kartu-
peļa nosaukums Erdapfel, kurš ir tulkojums no lat. mālam terrae. Tas 
sākuma apzīmēja ciklamenes, melones, ķirbjus, gurķus, bet vēlāk 
Eiropā plaši sākts lietot kartupeļu apzīmēšanai (Kluge 242002: 253).

Savukārt aplūkojamais latviešu saliktenis (resp. vārdu savienojums) 
darināts no diviem seniem vārdiem. īpaši arhaisks ir pirmais – zeme, 
sal. lie. žmė, pr. same E 24, semmē III 10517, baznsl. zemlja, lat. hu mus, 
senind. kṣam-, Av. ząm (acc. sg.), gr. χϑών, he. tegan (gen. sg. ták-
na(a)š), toh. A tkaṃ (gen. sg. tkanis) utt. (Trautmann 1923: 369; ME 
IV 708sk.; Benveniste 1935: 147skk.; LEW 1299; IEW 414skk.; Иванов 
1965: 25skk.; ИЯ 821; Sabaliauskas 1990: 53sk.; PKEŽ IV 58skk.; 
Smoczyński 2007: 777sk.).

Otrs komponents âbuõls arī diezgan sens, tas kādreiz bijis l-celma 
lietvārds, sal. lie. obuolỹs, pr. woble E 616, sl. * āblu-, *ablъko, sav. 
aphol, -ul, senīr. ubúll u. c. (Būga I 433; Trautmann 1923: 2; ME I 
234sk.; Fraenkel 1936: 108; LEW 515; IEW 1sk.; Kazlauskas 1968: 
286; ЭССЯ I 44skk.; ИЯ 637sk.; Sabaliauskas 1990: 41sk.; PKEŽ IV 
259skk.; Smoczyński 2007: 432).

Dažās Lietuvas izloksnēs kartupeļus salīdzina ar citu līdzīgu augli – 
bumbieri. Ziemeļžemaišu Telšu izloksnē ap Mažeiķiem, Akmeni lieto 

nosaukumu dlė (ar variantiem dlis, dùlė, dùlis), piem., kad aš buvau 
maža, kitaip nevadino kaip dlės ‘kad es biju maza, citādi nesauca, kā 
dūles’ Akmenē (LKŽe); eisiam dlių kasti ‘iesim kartupeļus rakt’ Akme-
nē (LKŽe); nulupk dūlès, virsiam šutinio ‘nomizo kartupeļus, vārīsim 
sautējumu’ Papilē (LKŽe); šiemet miltingi dūliai ‘šogad miltaini kartupe-
ļi’ Klīkoļos (LKŽe) (plašāk par slāvismu dūlià ‘bumbieris’ skat. 146. lpp.), 
sal. vēl ar minēto M. Valanča stāsta fragmentu (113. lpp.).

Reti sastopami vairāki citi nosaukumi: kaņ͊ķis – dažās Kurzemes 
izloksnēs – Alsungā, Jūrkalnē, Ulmalē (Niedermann 1923: 90), Uža-
vā, Ventā (pl. kaņķ͊i ME), kaņķēn̦s (Alsungā, Jūrkalnē, Užavā), kaņķ͊e̦̦n̦s 
Ventā (pl. kaņ͊ķe̦̦̦ni ME), piem., kaņ͂ķi – maziņi, sîki ‘kaņķi – mazi, sīki 
[kartupeļi]’ Blīdenē (LVDA).

19. gs. avotā fiksēts nosaukums kankeni Kartoffeln Ulmann 1872: 
102.

Nosaukums ķe̦pulis reģistrēts Baižkalnā (nom. pl. ķe̦puļi ME), ķē-
pulis – Remtē, Strutelē, Zebrenē, nom. pl. ķe̦͊puļi ME dota no Rem-
tes, Struteles, kā arī no Jelgavas un Tukuma apkārtnes.

Nom. pl. ķe̦p͊uļi atrodams 19. gs. avotā: ķehpuļi Kartoffeln Ulmann 
1872: 106.

Sporādiski reģistrēti arī vēl vairāki citi nosaukumi: kaftelis Bīriņos, 
Vecumniekos, nom. pl. bimbaži Dzirciemā (ME); kankumi (Ulmann 
1872: 102); kan͊tuļi Valmierā (ME), papučis Alūksnē (ME), pāpulis 
(Biržos, Zasā) u.c. 

No aktīvā lietojuma izzudis vārds čāčis Nīcā un Nīgrandē.
Izloksnēs nav reģistrēti dažādos avotos minētie nosaukumi kā, 

piem., bambuļi, bumbēži, bumburs, gartupeļi u.c.
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Kartupeļa karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Kāļa nosaukumi
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Kāļa nosaukumi
Komentāra autori: Rima Bakšiene, ilga Jansone, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamatā LKA I 89. karte un LVDA 47. kar-
te un komentārs.

Kartē rādīta kāļa (Brassica napus L. var. rapifera) nosaukumu iz-
platība.

Kā latviešu, tā lietuviešu valodas izloksnēs sastopami vairāki nosau-
kumu varianti ar sakni griez- / griež-. Lie. griežtis un la. grieznis, grie-
zinis veido plašu kopīgu areālu Latvijas un Lietuvas austrumu daļā. 

Variants grieznis izplatīts Vidzemes dienvidaustrumos – latviešu 
valodas sēliskajās izloksnēs, bet griezinis kompakti sastopams lielāka-
jā Latgales daļā. Sporādiski reģistrēti arī griežinis, griežņa, griezenis, 
griezēnis, griezienis, griezine, grieznis, piem., vòirák gòn kȃļi, griȇžņi 
sák àizmìrstìes ‘vairāk gan [lieto vārdu] kāļi, [vārds] griežņi sāk aiz-
mirsties’ Ērgļos (LVDA); griȇžņus togad mos̩ ku:ʹr rac̩ ‘kāļus tagad maz 
kur redz’ Sausnējā (LVDA); grîźiņus śeņuôk ćîš ļàuds âdˊä Asūnē ‘kā-
ļus senāk ļaudis ļoti ēda’ (LVDA); vasalus grîźiņus ćäpʹä ćeplˊî, i grî źi-
ņus łyka kluôt pʹi màiźiś ‘veselus kāļus cepa krāsnī, un kāļus lika klāt 
pie maizes [mīklas]’ Nautrēnos (LVDA).

Variants grieznis, griežinis, grieznis sastopams 18.–19. gs. latviešu 
rakstu avotos: greeſni Schnittkohl Lange 1773: 122; greeſchini (greeſ-
ni) Schnittkohl Stender 1789 II 520; greeſņi Schnittkohl Ulmann 
1872: 79.

Lietuvas teritorijā nosaukums griẽžtis, grežtis un tā varianti griežtỹs, 
griežtnis izplatīti ziemeļaustrumu daļā: austrumaukštaišu Viļņas, Ute-
nas, Anīkšču, Kupišķu izloksnēs, Panevēžas izlokšņu austrumu daļā, 
piem., i[š]siˈrɔ·væu ˈgrieš’ti. ǀ muñ’drei· v.ikš’č’ɔ.ju ir v.lgau ‘izrāvu sev 
kāli, lepni staigāju un ēdu’ KpŽ I 740; ˈgrieš’čei bu·davɔ. d’væˈjɔ·pi ǀ 
gælˈtɔ·ni ir ba.ti ‘kāļi mēdza būt divu veidu – dzelteni un balti’ KpŽ I 
740; ˈmu·su. ˈniekas næv.lgɔ. ˈgrieš’č’u. ǀ kæũla.m ataˈduodam ‘no mums 
neviens neēd kāļus, cūkām atdodam’ KpŽ I 740; grešti. bú·dava. nus.
lupu ǀ pak atαinù iž‿daža. i‿suvá.lgåu ‘bija tā, kamēr atnāku no dārza, 
kāli nomizoju un apēdu’ KlŽ 81; greu. nesa.d.nα dabα ‘tagad kāļus 
nestāda’ KlŽ 81; nulupk man griẽžtį ‘nomizo man kāli’ Kupišķos (LKŽe); 
kopūstai griežčiais išvirto ‘kāposti par kāļiem pārvērtās’ Skapišķos 
(LKŽe); kai motulė griežčius sės, ant rytojaus raut galės, tai tada gi, 
motinėle, aš pas tave sugrįšiu ‘kad māmiņa kāļus sēs un jau otrā dienā 
izraut varēs, tad gan, māmiņ, es pie tevis atgriezīšos’ Pandēlē (LKŽe); 
mūsų šiais metais tik balti griežtniai užaugo, geltonų visai nėra ‘mums 
šogad tikai baltie kāļi izauga, dzelteno pavisam nav’ Ragainē (LKŽe).

Variantu ar kāpjošo intonāciju griẽžtis lieto arī lietuviešu literāra-
jā valodā.

Visi minētie nosaukumi ir atvasinājumi no verbiem, sal. la. griezt / 
lie. griežti (EH I 409; LEW 169).

Vārds kālis, kas ir arī latviešu literārās valodas vārds, kompakti 
izplatīts Kurzemes ziemeļaustrumos, Zemgalē un Vidzemes rietum-
daļā, piem., kâļs var pa Jãņim iêsẽ̦t, ãtr isaûg ‘kāļus var pa Jāņiem 
iesēt, ātri izaug’ Aizputē (LVDA); kļu laas guôvei duôd ‘kāļu lakstus 
govij dod’ Nītaurē; kàļus cepa rijâ, be̦r̀ìm liẽlais prìeks ‘kāļus cepa rijā, 
bērniem lielais prieks’ Omuļos (LVDA); luõpu kâļi bati, dze̦tâniê i 
suluôti ‘lopu kāļi balti, dzeltenie ir suloti’ Rucavā (LVDA). Tas veido 
nepārtrauktu izplatības areālu ar Lietuvas ziemeļos izplatīto kolis.

Kurzemē ap Saldu nelielā kompaktā areālā sastopami nosaukumi 
kūle un kūlis (< vā. Kohl), piem., kûles senâk tikaî saûca ‘[kāļus] senāk 
sauca tikai kūles’ Ciecerē (LVDA); ma vêl tagad aûg kûļi ‘man vēl 
tagad aug kāļi’ Gaiķos (LVDA).

La. kālis reģistrēts 17.–19. gs. vārdnīcās: Kahli Schnittkohl Fürec-
ker 1685 I 107; kahls, kahli Wurzelwerk in Gärten Lange 1773: 138; 
kahli Schnittkohl Stender 1789 II 93; kàhļi, -u Schnittkohl Ulmann 
1872: 96.

La. kālis līdz ar ig. kaal < aizgūts no zviedru vai vlv. kål ME II 
191 (sal. kôl ‘Kohl, Gemüse’ Schiller II 516) vai arī no lv. kāl (LEV 
I 371; sal. LEW 281; Urbutis 1981: 210).

Atbilstošais lietuviešu valodas vārds kõlis un tā varianti kolỹs, 
kolnis tiek lietoti austrumaukštaišu Panevēžas izlokšņu ziemeļu daļā, 
kā arī rietumaukštaišu Šauļu izlokšņu ziemeļu daļas pašā austrumu 
nomalē, piem.: eik čia, duosiu kolio pagraužt ‘nāc šurp, došu kāli pa-
grauzt’ Paīstrē (LKŽe); neleisk karvių į kolius ‘nelaid govis kāļos’ Pakro-
jā (LKŽe); galva kaip kolis ‘galva kā kālis (plika)’ Grū žos (LKŽe).

Šis vārds visdrīzāk ir ienācis no latviešu valodas, kaut arī nevar 
atmest iespēju, ka atsevišķās lietuviešu rietumu izloksnēs tas varēja 
būt aizgūts tieši no vācu valodas (Sabaliauskas 1990: 271).

Latgales dienvidu un dienvidrietumu daļā izplatīts kāļa nosaukums 
sakne. Šis vārds raksturīgs visām baltu valodām, sal. la. sakne, lie. šakns, 
pr. sagnis ‘sakne’ (ME III 652; Sabaliauskas 1990: 158; LEW 958).

Nosaukums sprūte (< vlv. sprute ME III 1026; sal. vlv. sprote, spru-
te ‘Sproß, Sproßling’ Schiller IV 348) un tā varianti sprūta, sprūtis, 
šprūte sastopami Kurzemē, piem., sẽsim biẽtes, sẽsi sprũtas; nuô 
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sprũtâm vãra cimi – biêsputru taûkuôs ‘sēsim bietes, sēsim kāļus; no 
kāļiem vāra cimi – biezputru taukos’ Bārtā (LVDA); sprũtes maz aûdzê, 
te zeme pa stipru, vag smikc zemi ‘kāļus maz audzē, te zeme par stipru, 
vajag smilts zemi’ Valtaiķos (LVDA); sprũtes ir batas, – tãs luõpiêm, tãs 
aûg liẽlâkas, viênas i dze̦te̦nas – civêkiêm ‘kāļi ir balti – tie lopiem, tie 
aug lielāki, vieni ir dzelteni – cilvēkiem’ Vecpilī (LVDA). 

Kurzemes dienvidrietumos reģistrēts nosaukums cimenis (Aisterē, 
Grobiņā [ME], Tāšos), piem., cimenis (senāk), bet maz tuô teîca ‘cime-
nis (senāk), bet maz to teica’ Aisterē (LVDA). Ziemeļos (Dundagā) – 
struņķis.

Lietuviešu valodas rietumizloksnēs plašu areālu veido nosaukums 
sėtinỹs un tā varianti stinis, sėtnis. Šis vārds tiek lietots visās žemai-
šu izloksnēs, arī rietumaukštaišu Šauļu izlokšņu ziemeļdaļā, kā arī 
bi jušā Klaipēdas novada izloksnēs, piem., sọmã·la vs[s] setẹọs ẹ 
sọšere bàdũ··n mètâ·s ‘samala visus kāļus un izbaroja bada gados’ DūnŽ 
321; sitẹũ· pasẹsejọ až.kẹ ‘kāļus iesēja ežā’ DūnŽ 321; ká·m sitnẽ· 
làbã· pàtñ.k ǀ r  blb·n dèd ‘tie, kam ļoti patīk kāļi, tos liek arī kar-
tupeļu zupā’ DūnŽ 321; [nudegus] pẹrmệjê vistã  setinis ‘[apdegu-
miem] pirmās zāles ir kāļi’ MoŽK; setẹnê vâlgûomis  ‘kāļi ir ēdami’ 
MoŽK; bâltẹ  givọlnê setẹnê ‘lopu kāļi ir balti’ MoŽK; setiu sọ s-
tar kavuojem vâlguomũju ‘kāļus sarīvējam, ēdamos’ MoŽK; ẹ dộuna ẹš 
se tiu ộbâm kẽptẹ ‘arī maizi no kāļiem cepām’ MoŽK; vaikas stinį 
grauža ‘bērns grauž kāli’ Šilalē (LKŽe); sėtinia dideli kaip kepurės ‘kāļi 
lieli kā cepures’ Kretingalē (LKŽe); tėvai, eisiam sėtini diegti ‘tēvs, 
iesim kāļus sēt’ Mažeiķos (LKŽe); mūso sėtiniám visus lapus spragės 
nuėdė ‘mūsu kālim visas lapas spradži nograuza’ Kropos (LKŽe); 
stiniai išeita į kūlas ‘kāļi izauga lapās’ Šatēs (LKŽe); sėtináičiai sultin-
gi, skani ‘kālīši ir sulīgi, garšīgi’ Laukuvā (LKŽe); dailūs tokie sėtinùkai, 
nedideli ‘skaisti tādi kālīši, nelieli’ Kražos (LKŽe).

Nosaukuma variants sėtinỹs (3a akcentējuma grupa) ir arī lietu-
viešu literārās valodas vārds.

Vārds stinis, sėtinỹs ir ar adjektīva piedēkli -tinis, -tinys atvasināts 
no darbības vārda sti. Tas ir radies no ide. saknes *sē(i)-, kam ir 
atbilsmes daudzās radniecīgajās valodās: kr. сеять, po. siać, skr. sȉjati, 
lat. sero, go. saian u.c. (LEW 778; IEW 840; Sabaliauskas 1990: 101; 
Smoczyński 2007: 545).

Plašā areālā Lietuvas dienvidos, kas aptver dienvidaukštaišu un 
rietumaukštaišu Kauņas izlokšņu teritoriju, kā arī rietumaukštaišu 
Šauļu izlokšņu dienviddaļu, lieto nosaukumus krùčkas, grùčkas. 

Mēdz būt dažādi šā nosaukuma varianti: lielā daļā dienvidaukštai-
šu izlokšņu lieto formu krùčkas, pašā dienvidrietumu stūrī ap Varē-
nu – kručkà, krùčkė; Šauļu un ziemeļrietumaukštaišu izloksnēs ap 

Raseiņiem, Jurbarku lieto formas kriùčkas, kriučkà, kriùčkė, piem., 
i‿rũñkel’u. ǀ i‿kr’ùčku. d·davọm i·‿dúona. ‘gan bietes, gan kāļus likām 
klāt maizei [mīklai]’ ZnŽ I 777; búlvæ[s] skùta ǀ kručkùs lùpa ǀ va ka-
rẽ næ. kãčæ ‘kartupeļus mizo, kāļus mizo, vakariņas silda’ ZnŽ I 782; 
a‿žno·t ǀ kas‿krùčkas ǀ kap‿ká.ime gi·v·nus ‘vai zināt, kas ir kālis, ja 
laukos dzīvojat’ KzRŽ I 397; kap ku. so.dzna daũ.gˈi. tu. krùčku. ‘kaut 
kur stāda daudz to kāļu’ DrskŽ 171; šiemet kriùčkai dideli užaugo 
‘šogad kāļi lieli izauga’ Kroķalaukē (LKŽe); tuoj jau možnės ir krùčkų 
išsivirt ‘tūlīt jau varēs arī kāļus vārīt’ Lišķavā (LKŽe); krùčkai geriau 
auga susodinti ant kitos vietos ‘kāļi labāk aug, ja tos [katru reizi] stāda 
citā vietā’ Marijampolē; aš kručkas mėgstu – jos saldžios ‘man kāļi 
patīk – tie ir saldi’ Šauļos (LKŽe).

Rietumaukštaišu Kauņas izlokšņu areālā ap Šaķiem, Vilkavišķiem, 
Marijampoli izplatītas formas grùčkas, griùčkas, piem., bú·davu ǀ užá.u-
ga grùčkai bačkõ·s didùmu ‘gadījās, ka izauga kāļi mucas lielumā’ ZnŽ 
I 514; dúona bú·davu su‿gr’ùčkais ‘maize mēdza būt ar kāļiem’ ZnŽ I 
509; jæu‿grùčkas vǽ.rda ǀ tai‿ta kiemè kvẽ·pæ ‘jau kāļi vārās, tā tajā 
pagalmā smaržo’ KzRŽ I 258; i‿darža reik·jo· rav·t ǀ i‿ruñkelei ǀ i‿grùč-
kai ǀ i‿mõ·rko·s te·‿visó·kˈo·s ‘arī dārzus vajadzēja ravēt, arī runkuļus, kāļus 
un burkānus, tur visu kaut ko’ KzRŽ I 258; nuasˈu i·‿búlvi næ· grùč ku· 
‘aiziešu uz pagrabu pēc kāļiem’ KzRŽ I 258; ar jūs šįmet gerai užaugo 
grùčkai? ‘vai jums šogad kāļi labi izauga?’ ļubavā (LKŽe).

Dievenišķu izloksnē, kā arī Baltkrievijā ap Varanavu, Noču, Ro-
dūņu izplatīti varianti bručkà, bruškà, piem., cˈà v’isaipõ· vadzˈna ǀ ir 
kručkà ǀ ir bruškà ‘te visādi sauc – gan kručka, gan bruška’ DvŽ I 313; 
brùšku· kap kadù bũ·na laba.dzˈidˈelˈũ· ‘kāļi dažkārt mēdz būt ļoti lieli’ 
DvŽ I 73; sãko, bruškàs sveka válgyc’ ‘saka, kāļus esot veselīgi ēst’ 
DvŽ I 73; brùškos bsta báltos ir geltónos ‘kāļi mēdz būt balti un dzel-
teni’ LzŽ 41; nà, i pagraũš bruškẽłį ‘še, ņem pagrauz kālīti’ LzŽ 41.

Variants gručkas fiksēts kopš 17. gs. vairākās senākajās Mazās Lie-
tuvas vārdnīcās, piem., Rappuck: emlindei, dʓû m. ǁ Rappukai, kû 
[m.] ǁ Grucʓkai, û. m. C II 262 (III 270); Rappucken Ʒemlindei Rep-
pukai, Grucʓkai B 994; Gruckas, ko, m. eine harte Rbe, Rẽpukẽ 
ſonſt Rappukas, ko R I 43 (Urbutis 1981: 207).

Sākotnēji tika uzskatīts, ka šie nosaukumi ir aizguvumi no slāvu 
valodām, sal. bkr. брyшка, брyчка, bkr. dial. крyчка, po. gruszki ‘kāda 
kartupeļu šķirne’ (skat. LEW 302; Skardžius IV 137). Tomēr Vincs 
Urbutis (1981: 205skk.) ir pierādījis, kad tie ir ģermānismi, sal. vā. 
dial. Brûke, Brucke, Wrûke, Wru(c)ke < lv. Wruuk ‘baļķa gals, bluķis’, 
Wrūck ‘sakne’, bet bkr. dial. крyчка uzskatāms par lituānismu (ЭСБМ 
V 127). Perifērajās izloksnēs sastopamie baltkrievismi bručkà, bruškà 
ir daudz jaunākas cilmes vārdi.
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Kāļa karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Labības nosaukumi
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Labības nosaukumi
Komentāra autori: Rima Bakšiene, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes pamatā atbildes uz ALE leksikas aptaujas 68. jautājumu, 
kā arī atbildes uz LVDA 46. jautājumu.

Kartē rādīta jēdziena ‘labība’ apzīmējumu izplatība. Gan lietuvie-
šu, gan latviešu valodā lieto kopīgas nozīmes vārdus – lie. duona 
‘maize’, la. maize. Abās baltu valodās šim vārdam ir pamatnozīme 
‘pārtikas produkts, ko parasti no raudzētas mīklas cep krāsnī un kam 
ir klaipa forma’. Šī nozīme izplatīta visā latviešu un lietuviešu valodas 
teritorijā un arī abās literārajās valodās. 

Taču izloksnēs sastop lie. duona un la. maize lietojumu arī ar 
nozīmi ‘labība’ jeb ‘graudzāļu, tauriņziežu, sūreņu dzimtas kultūraugi, 
ko audzē graudu ieguvei’; arī: ‘šo augu graudi’. La. maize ‘labība’ li-
terārās valodas vārdnīcā dots ar norādi poētisms (Llvv V 52).

Nosaukums maize ‘labība’ raksturīgs galvenokārt augšzemnieku dia-
lektam, samērā kompakti tas sastopams Latgalē, bieži to lieto deminu-
tīva formā, piem., jùonùjàm’ màiźeîä, koļàm lops làiks ‘jānovāc labība, 
kamēr labs laiks’ Dricēnos (ALE); a łyka vysaku ǵi, màiźeîi łyka – ḿìžus, 
àuzys ‘visu lika, labību lika – miežus, auzas’ Izvaltā (Adt 35); a kulá ǵi 
màiźi ṕìkràun i kùļ ‘bet piedarbā labību sakrauj un kuļ’ Izvaltā (Adt 36); 
šùgot skàista màiźä aûk ‘šogad skaista labība aug’ Kalupē (KIV I 589); 
b́eja taîd́i god́i, ka b́ä̀ŕä gryûdus ài vusòm palovòm, ka màiźeîä nanùjaûga 
‘bija tādi gadi, ka[d] bēra [apcirknī] graudus ar visām pelavām, kad la-
bība neizauga’ Nautrēnos (LVDA); pļàun màiźi, ĺìk màiźi pyuńî ‘pļauj 
labību, liek labību šķūnī’ Pildā (ALE); màiźiś èirùms; tymâ èirumâ śä̀jä 
màiźi ‘labības tīrums; tajā tīrumā sēja labību’ Viļānos (Apv); šùgot màiźîe̩ 
lab́i pa-aûguśe̩ ‘šogad labība labi padevusies’ Šķilbēnos (ALE). maize ar 
nozīmi ‘labība’ EH dots vēl arī no Aulejas, Līvāniem, Višķiem. 

Šai nozīmē vārds maize sastopams arī Zemgales sēlisko izlokšņu 
teritorijā. Tas pierakstīts Bebrenē: niaug ni zâle, ni maize ‘neaug ne 
zāle, ne labība’ (EH) un Dignājā, bet tautasdziesmā – arī no Sēlpils: 
tīrumā maize auga / gar malām ganibiņas ‘tīrumā labība auga, gar 
[tīruma malām] – ganības’ (LD 25941). 

Šī nozīme fiksēta arī augšzemnieku dialekta teritorijā Vidzemē 
(Dzelzavā, Galgauskā, Kalncempjos, Mārcienā, Patkulē, Sinolē), piem., 
pàr labîbu àr soka: nu gòn šùgod ìr loba màize ‘par labību arī saka: nu 
gan šogad laba maize ‘labība’’ Kalncempjos (Apv); as skåtuós làuciņā, 
våi moàizīta tìrumā ‘es skatos lauciņā, vai labība tīrumā’ Kalsnavā (FBR 
IV 74); pàldìes Dìevàm, nu jòu màizîtes pìe-aûdzis! ‘paldies Dievam, 
nu jau labība labi padevusies’ Sinolē (Apv). 

Retumis vārds maize ‘labība’ reģistrēts arī vidusdialekta teritori-
jā – Zemgalē (Džūkstē, Ukros, Skaistkalnē), piem., ta jaû a bi priêkš 
J̦kaûpu jaûna maîze nuôpļaũta ‘tad jau arī bija pirms Jēkaba dienas 
(25. jūlija) jauna labība nopļauta’ Džūkstē (ALE); màize nebij vêl izkùlta 
‘labība nebija vēl nokulta’ Skaistkalnē (Apv). 

Tas atrodams arī tautasdziesmā no Zālītes: tīra maize tīrumā / 
bitīt’ meža maliņā ‘tīra labība tīrumā, bitītes ‘drava’ mežmalā’.

 Šī nozīme konstatēta arī Vidzemes lībiskajā izloksnē Vainižos: 
maîzs no lg pa-oûdzs, varak jâ-ê̦d katis ‘maize nav labi padevusies, 
vairāk jāēd kartupeļi’ (ALE), bet tautasdziesmā – arī no Vecates: to 
vietiņu vien lūkoju/kur aug maize tīrumâ ‘to vietiņu vien meklēju, kur 
aug labība tīrumā’ (LD 25911-2).

Vārdam maize ir arī nozīme ‘labības graudi’, piem., aizdod maizes, 
bāleliņ, deviņàm nedeļàm ‘aizdod labību ‘labības graudus’, bāleliņ, [uz] 
deviņām nedēļām’ Dzelzavā  (LD 27958-1); ka es bê̦ns aûgu, saîmniêki 
vê maîzi samala mjâs ‘kad es vēl bērns augu ‘biju’, saimnieki vēl 
labību ‘labības graudus’ samala mājās’ Džūkstē (Apv); śeņuôk màiźi 
b́ìera orùdûs ‘agrāk labību ‘labības graudus’ bēra apcirkņos’ Kalupē 
(KIV I 589); vīra māte mani rāja, ka nevaru maizes malt ‘vīra māte 
mani rāja, [tāpēc], ka nevaru labību ‘labības graudus’ malt’ Patkulē 
(LD 22579-0); gŗūti malti pūŗu maize /viegli nesti padusē ‘grūti malt 
kviešu graudus, viegli nest padusē’ Turlavā (LD 1784-0); kĺìeî e̦ 
orod́i jiraîd́eņa, màiźeîi b́è̦ŕè̦ḿ ‘klētī vēl apcirkņi ir, labību ‘labības 
graudus’ bērām’ Varakļānos (ALE).

Tautasdziesmās (arī ārpus aplūkotā areāla) sastopama vārdkopa 
maizes zeme ‘laba, auglīga aramzeme, kurā sēj labību’, piem., ļaudis 
teica maizes zemi, Laima gaužas asariņas ‘ļaudis slavēja maizes zemi 
‘labu aramzemi’, Laima [lēma] gaužas asariņas’ ļaudonā (LD 10042-1); 
Mēdzulā (LD 10042-6); še būt’ laba maizes zeme, kad būt’ gudris ara-
jiņš ‘šeit būtu laba aramzeme, ja būtu gudrs arājiņš’ Raņķos (LD 
10893-1).

Vārdkopa maizes zeme ‘laba aramzeme’ reģistrēta arī 18.–19. gs. 
vārdnīcās: maiʃes ʃemme gut Ackerland ‘laba aramzeme’ Lange 1773: 
184; Stender 1789 I 152; maiʃes ʃeme gut ackerland ‘laba aramzeme’ 
Ulmann 1872: 150.

Kurzemē, kur nav reģistrēts vārds maize ar nozīmi ‘labība’ (izņe-
mot pāris tautasdziesmas), izplatīta vārdkopa maizes arājs ar nozīmi 
‘zemkopis’: màizes arâjs – zemkopis; màizes arâjiêm jau maziêm, maziêm 
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jâstrâdâ ‘maizes arājs – zemkopis; zemkopjiem jau ļoti maziem jā-
strādā’ Saldū (Apv). 

Kurzemē pierakstītajās tautasdziesmās vārdkopa maizes arājs, arī 
deminutīva forma maizes arājiņš plaši izplatīta, parasti šeit pārklājas 
nozīme ‘zemes arājs, zemkopis’ un ‘ģimenes galva, vīrs, kas apstrādā 
zemi un sēj labību’. Vārdkopa maizes arājs veido plašu areālu Kurze-
mes vidus un dienvidu daļā, tautasdziesmās tā dota no Aizputes, 
Dzērves, Dunalkas, Ēdoles, Ezeres, Gaviezes, Grobiņas, Kuldīgas, 
Kursīšiem, Lutriņiem, Padures, Rāvas, Raņķiem u.c. Retāk šī vārd-
kopa sastopama Kurzemes ziemeļu daļā – tā fiksēta Dundagā, Van-
dzenē, Ventspilī, piem., tēvs tureja, māte kūla / manu maizes arajiņu, / 
kam viņš art nemāceja, / kam kumeļu nelocija ‘tēvs turēja, māte pēra 
manu maizes arājiņu, [tāpēc] ka viņš art nemācēja, [tāpēc] ka zirgu 
nevaldīja’ Kabilē  (LD 22661-0); sēd’, sēd’, māsiņa / te tava vietiņa /
te tavs galdiņš, / te maizes arājs ‘sēdi, sēdi, māsiņa, / te tava vieta / 
te tavs galdiņš, / te maizes arājs’ Kuldīgā (LD 18918-2); Dievs aizlie-
dza bititei / sarkanaju āboliņu; / tà aizliedza man ļautiņi / labu maizes 
arajiņu ‘Dievs aizliedza bititei / sarkano āboliņu; / tā aizliedza man 
ļaudis / labu maizes arājiņu’ Nīkrācē (LD 9458-0). 

Citos novados šī vārdkopa sastopama reti, tautasdziesmās tā pie-
rakstīta no Vaives Vidzemē: mazai manim tēvs nomira /pusaugušai 
māmulite/pusmūžiņu dzīvojot / nomirst maizes arajiņis ‘mazai ‘kad biju 
maza’ man tēvs nomira, pusaugušai māmulīte; pusmūžiņu dzīvojot, 
nomirst maizes arājiņš’ (LD 3975-0) un no Seces Augšzemē: dzīvo 
gudri, man’ māsiņa / tautiņâs aizgājusi / pacel krēslu, noaun kājas / 
savam maizes arajam ‘dzīvo gudri, mana māsiņa, tautiņās aizgājusi: 
pacel krēslu, noauj kājas savam maizes arājam’ (LD 17730-0).

Vārds màize radniecīgs la. mezis, lie. miẽžis, miežỹs, mežis (par 
uzsvaru sal. Karaliūnas 1987: 154, 157), pr. moasis (< *maizis) ‘mie-
zis’ E 261 (Endzelīns 1943: 30, 212; LEW 451; Frenkelis 1969: 37; 
Stang 1966b: 8; PKEŽ III 146; Smoczyński 2007: 398sk.).

Tālāk to ir mēģināts saistīt ar irāņu maiz- ‘sēt’ (sal. Топоров, 
Трубачев 1962: 231; Sabaliauskas 1990: 157; Karaliūnas I 77).

Atsevišķās lietuviešu izloksnēs ar nozīmi ‘labība (parasti maizes 
labība, rudzi)’ pierakstīts arī dúona.

Skaidru tā lietojuma areālu lietuviešu valodā nav iespējams noteikt. 
ALE tas fiksēts rietumaukštaišu Šauļu izlokšņu grupas Labūnavas 
izloksnē, taču vārdnīcu materiāls uzrāda šīs nozīmes izplatību arī ci-
tur, kā rietumu, tā austrumu lietuviešu valodas izloksnēs, piem., š·met 
vskas v·lũ ẽna ǀ da·‿šta. dúona. pirmũ pjũs ‘šogad viss vēlāk 
ienākas, šo labību vēl pirmo pļaus’ ZnŽ I 332; paskũ ruõždavu dva. 
dúonai ‘pēc tam sagatavoja augsni labības [sēšanai]’ ZnŽ I 332; kai‿tã· 
dúona. pasiktọm i‿pasikú·lẹm ǀ tai‿bùvu labã skan dúona ‘kad to 
labību nopļāvām un izkūlām, tad bija ļoti garšīga maize’ ZnŽ I 332; 
ir dúnos, ir kunõdu. bùs ‘būs gan labība, gan kartupeļi’ ZtŽ 163; nùvˈežė 
dúona· málˈt artˈ nˈmano ‘aizveda labību malt [dzirnavās] pie Nemu-
nas’ ZtŽ 163; vãkar an dúonos pagãnˈė, tai jau kárvˈė namóp ir tˈsasˈi 
‘vakar kā labībā paganīja, tā jau govs mājup vien raujas’ ZtŽ 163; 
paaugo duonos šiemet par visus ‘izauga šogad visiem labība’ Kuktišķēs 
(LKŽe); šiemet duonos neužaugo ‘šogad labība neizauga‘ Ērišķos 
(LKŽe); šiemet geri metai, daug duonos prikūlė ‘šogad labs gads, daudz 
labības izkūla’ Jonišķēlē (LKŽe).

Lie. vārds dúona radniecīgs la. duõna ‘maizes šķēle, garoza’, senind. 
dhān- ‘labības graudi, labība’, vpers. dān- ‘graudi’ (LEW 111; Frenke-
lis 1969: 37; IEW 242; Sabaliauskas 1990: 56; Smoczyński 2007: 134). 

Te vēl var pievērst uzmanību tam, ka prūšiem bija cits maizes 
nosaukums, sal. geytye (< *geitys) E 339, geits III 539.

Tas saistāms ar sl. *žito, kas apzīmē dažādu labību šķirnes (miežus, 
rudzus, kviešus u.c.) un maizi un radies no ide. *gei- / g- ‘tapt 
dzīvam’ (ПЯ E–H 194skk.; PKEŽ I 343sk.; Trautmann 1923: 58), no 
kā izrietējis lie. gýti ‘dzīt, atveseļoties’, kam agrāk bijusi nozīme ‘dzī-
vot’ (sal. 67. lpp.).

Visā lietuviešu izlokšņu teritorijā, tāpat kā literārajā valodā, plaši 
izplatīts nosaukums java. Tas apzīmē maizes vai lopbarības graudzā-
les vai šo augu graudus, piem., par švnta *vũona jàvã nu lukũ bva 
vẽžamis ‘no sv. Annas (26. jūlija) dienas labība jau bija no tīrumiem 
vedama’ MoŽK; kọr jàvùs sejẹ, te·(p) pàt bva riežèlê ‘kur labību sēja, 
tāpat bija šņores’ MoŽK; ktũs jàvũs ne dȓu, tik rùũs ‘citā labībā nav 
lāčauzu, tik rudzos’ MoŽK; ka‿diẽvaz* dúotu. ǀ jævùs lædã næsukúltu. ǀ 
ãũdrọs næužẽtu. ‘lai Dievs dotu – labību krusa nesasistu, vētra neuz-
nāktu’ ZnŽ I 567; jævã š·med ger ǀ ir‿žiemnei ǀ ir‿vasarnei ‘labība 
šogad laba – gan ziemas, gan vasaras’ ZnŽ I 567; kur‿g·ro·[s] žẽ·m·s ǀ 
tai‿tiesó·[g] gražuõlei tie‿jæva ‘kur laba zeme, tā īsta skaistule tā labī-
ba’ KzRŽ I 288; jævũ· nes·jæu ǀ tig‿búlvˈu· paso·dinaũ ‘labību nesēju, 
tik kartupeļus iestādīju’ KzRŽ I 288; ka(b)‿bũ·na‿åu | darb·metẹ. | 
åu‿túos javus mam ‘kad ir jau darba laiks, jau to labību ņemam 
‘vācam’’ PpaŽK; tα.‿ir pab∙gα [karvės] ǀ ir‿ku. inb∙ga ir‿daržúosa ǀ 
jævúosa ǀ kur‿išk.du. pad.ro. ‘tā arī aizmūk [govis], kur ieskrien 
dārzos un labībā, kur kaitējumu nodara’ PpaŽK; svˈiriẽpko.s javusà ǀ 
vijõ·klˈai bú.lˈbo·sa ir lˈinusà ‘pērkones labībā, tīteņi kartupeļos un linos’ 
DvŽ I 214; ms java iškúlta ‘mūsu labība nokulta’ DvŽ I 214; java 
macˈitk – nˈė pˈjáut ‘labība maza – ne pļaut [nevar]’ ZtŽ 246; tus javùs 
žu.rt ir jau burokùs ravˈid rekˈa ‘šo labību uzmanīt un jau bietes 
ravēt vajag’ ZtŽ 246; klėtį užvertė javas ‘klēti piebēra pilnu ar labību’ 
Linkuvā (LKŽe); kol dar javai (grūdai) šiauduose, atsiimkit, kas prigul 
‘kamēr vēl labība (graudi) salmos, paņemiet, kas pienākas’ Skirsne-
munē (LKŽe); dviese ganė ir javùs išganė ‘divatā ganīja un labību 
noganīja’ Daukšos (LKŽe).

Diezgan lielā lietuviešu izlokšņu daļā lieto vienskaitļa formu jãvas, 
piem., bi· kûoks jâus gèȓãu kãu [sėtas] ‘jebkura labība labāk [aug], 
agrāk [sēta] MoŽK; jé.igu g·ras j·vas ǀ tai‿tek nuals·davo· [kertant] 
‘ja laba labība, tā tik ļoti nogurdina [pļaujot]’ ZnŽ I 567; kũ ta·‿j·va· 
nupjó·ve·z d·si ‘kur to nopļauto labību liksi?’ ZnŽ I 567; pá.utuvαis 
nu-imʒin·jom visó·ki. j·vu. ‘ar sirpjiem pļāvām dažādu labību’ PpaŽK; 
kiek‿t· sùdera užmo.k·c piniga.s ar‿ko.ù javù ‘cik tur vienojas samak-
sāt naudā vai ar kādu labību’ PpaŽK; àtˈvˈežė. jã·vo. tˈelˈs maišùs ‘atve-
da dažus maisus labības’ DrskŽ 125; jáujo.n jã·vu. krá.una ǀ bú·lo. ǀ tˈi 
kùlˈa ‘rijā labību mēdza salikt, tad kuļ’ DrskŽ 125; jiẽ ir bú.lˈbas addúos 
ir jã·ßo· dú·s ‘viņi gan kartupeļus atdos, gan labību dos’ DvŽ I 214; 
pérstovėj jau jãvas, grūda bỹra ‘pārauga jau labība, graudi birst’ DvŽ 
I 214; veizdėjom arklių ir radom net svetiman jave ‘meklējām zirgu un 
atradām pat svešā labībā’ DvŽ I 214; laba daũg jau jãvo dãvė ‘ļoti 
daudz jau labības deva’ LzŽ 97; matai, koks javas – kur nebuvęs, geriau 
ir auga ‘skat, kāda labība – kur nebija [pērn nekas sēts], labāk arī aug’ 
Pocūnēļos (LKŽe); kvietys – gležnas javas, bijo šalčių ‘kviesis – vārīga 
labība, baidās aukstuma’ Salamiestē (LKŽe); koks javas, toks grūdas 
‘kāda labība, tādi graudi’ Marijampolē (LKŽe); sijotas jãvas kitoniškas 
‘sijāta labība citāda’ Panevēžā (LKŽe).

Šis vārds bieži sastopams arī 16.–17. gs. rakstos, piem., Diews pri-
kel debeſſis dangaus / teikdams ʓemei Litaus / Sʓoles ĳawus ßmogui 
augin / koßna kuna ſotin ‘Dievs uzceļ mākoņus debesīs, dodams zemei 
lietu, zāles un labību cilvēkam audzē, ikvienai miesai dod sātu’ Mž 
24110–13; kaip iſch ſeklos iſch dryſta ir uſʓauga jawai / iſch kuriu ſʓmones 
paſſipen /ǁ Schiteipo ir iſch Diewo ſʓodßio / penama ira duſche ǁ ſʓmogaus 
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ant amſʓino iſchganimo ‘kā no sēklas uzdīgst un izaug labība, no kuras 
cilvēki pārtiek, tā arī no Dieva vārda pārtiek dvēsele, lai cilvēks būtu 
mūžīgi glābts’ BP I 24516–20; tada wiſsa mumis paſsiwede, a palaiminga 
bua, ǁ teip iawoſa kaip ir kittoſụ daiktoſụ ‘tad viss mums veicās un svētīts 
bija – kā labība, tā arī citas lietas’ WP 108r34–108v3; nes’ io n ru gia-
pîu tis / kád mônes iawús i łâuko kpia ‘jo jau no rudzu pļaujas, kad 
cilvēki labību no lauka vāc’ DP 29722–23; tegul kiti tur iawáys kleti pri-
pildita ‘lai citiem ir klēts piepildīta ar labību’ SG2 34; ir bus tey jumus 
pry ſkaytyta and afieros juſu: kaypo jewey iſz asłos, ir kaypo ǁ piłnumas 
iſz proſos-kubiła ‘un lai jums būtu ieskaitīta jūsu upurī gan labība no 
klona, gan viss izspiestais vīns’ Ch Sk 18,27.

Tas ir ļoti sens, no ide. pirmvalodas mantots vārds. Sevišķi daudz 
tuvu atbilsmju vārdam javai ir indoirāņu valodās, sal. senind. yáva- 
‘labība, graudi, mieži’, Av. yava- ‘labība’ (Porzig 1954: 169). Tālāk 
var minēt gr. ζειαί ‘kāda labības šķirne (Spelta jeb plēkšņu kvieši)’, 
ζείδωρoς ‘tas, kas dod labību’; īr. éorna, he. ean ‘miezis’ u.c. (Traut-
mann 1923: 107; LEW 192; Sabaliauskas 1959b, 1990: 40; IEW 512; 
ИЯ 655sk.; Smoczyński 2007: 232).

Citās baltu valodās šī vārda vietā ienākuši jaundarinājumi. Tā, 
piemēram, prūšiem bija arrien ‘labība’ III 892, kuru var saistīt ar lie. 
arúodas, la. aruods (sal. BVAP 118sk. un lit.).

Latviešu valodā ir nostiprinājies nosaukums labība, kas izplatīts 
visā Latvijā, tas ir arī latviešu literārās valodas vārds. Nosaukumam 
labība ir nozīme ‘graudzāļu, tauriņziežu, sūreņu dzimtas kultūraugi, 
ko audzē graudu ieguvei’; arī: ‘šo augu graudi’. Izloksnēs sastopami 
daži fonētiski (retāk morfoloģiski) varianti. 

Vārdu labība lieto Kurzemē un Zemgalē, arī Vidzemē, piem., šuô-
gad labîb lab pade̦vusês ‘šogad labība labi padevusies’ Alsungā (ALE); 
labîbu nuô pe̦lavâm sijâja nuõst ‘labību no pelavām sijāja nost’ Asītē 
ALE; labibas laks ’labības [pļaujamais] laiks’ Augstkalnē (FBR XII 
13); rudzi, kviêši, miêži, aũzas – tã visa i labĩba; ne·kad tagad labbaî 
tda raža naû kâ senâk, ritîgi leca iskaptis apakaļ, kâdi rudzi bi, ziņi 
ari i labba, pļaũjami tâ·pat kâ cita labba ‘rudzi, kvieši, mieži, auzas – 
tā visa ir labība; nekad tagad labībai tāda raža nav kā senāk, riktīgi 
‘pamatīgi’ leca izkaptis atpakaļ, kādi rudzi bija; zirņi arī ir labība, 
pļaujami tāpat kā cita labība’ Džūkstē (ALE); aũzas, mìežus – vasarja 
labbu, tùo tâ·pat iz àdìm sameta ‘auzas, miežus – vasarāja labību, to 
tāpat [rijā] uz ārdiem sameta [žāvēšanai]’ Ērģemē (ALE); a ka pļàun 
labîbu, tot̩ ìr îksâ kuôtâ ‘bet kad pļauj labību, tad ir īsā kātā [izkapts]’ 
Mārkalnē (LVDA); pê̦rkuôņi aûg labbâ ‘pērkones aug labībā’ Morē 
(LVDA); lâcaûza aûg iêkš labîbas, labîba – graûdu labba, kas i vrpu 
augi ‘lāčauzas aug labībā, labība – graudu labība, kas ir vārpu augi’ 
Nīcā (ALE); kâ, vài vàr lùopus labîbà làist? ’kā, vai [tad] var lopus 
labībā laist?’ Panemunē (ALE); krua, t îr vêl juô bļaũra, via labîba 
pêc ta sakrit̄usi vedrê ‘krusa, tā ir vēl nejaukāka ‘bīstamāka’, visa 
labība pēc tam sakritusi veldrē’ Rucavā (ALE); labîbas pļàve viêl nàu 
pabàikta ‘labības pļauja vēl nav pabeigta’ Stāmerienā (ALE).

Dažās izloksnēs pierakstīti varianti ar saīsinātu piedēkļa patskani 
labiba (Augstkalnē, Jaunsaulē, Kazdangā, Krapē, Rāvā, Rendā, Ru-
cavā, u.c.), piem., t i labib, kuô nùokùļ ‘tā ir labība, ko nokuļ’ Kan-
davā (ALE).

Galvenokārt Kurzemes lībiskajās izloksnēs (Jūrkalnē, Kandavā, Kaz-
dangā, Laidzē, Laucienā, Pastendē, Pūrē u.c.), Vidzemes lībiskajās iz-
loksnēs (Duntē, Liepupē, Limbažos, Pabažos, Puikulē, Rūjienā, Rozēnos, 
Salacā u.c.) lieto bezgalotnes formu labib, piem., rudzi i ziem’s labib ‘ru-
dzi ir ziemas labība’ Idū (ALE); ve̦ca mnesi șt labib birst ‘vecā mēnesī 

sētai labībai [graudi] birst laukā’ Ģeros (Apv); labib – katra labibeî i 
so sam ‘labība – katrai labībai ir savi salmi’ Vainižos (ALE).

Kurzemes lībiskajās izloksnēs (Dundagā, Zūrās u.c.) lieto variantu 
labeb̦, piem., braûc ̄uz muž pêc labeb̦, sab:r un vȇd uz mjem̦ ‘brauca uz 
muižu pēc labības, sabēra un veda mājās’ Popē (ALE); s labe̦b, põsa, 
piêrmes s zirniņš͊, ta ôuzs, miêžz – citt labeb̦ ‘sēja labību pavasarī, pirmos 
sēja zirņus, tad auzas, miežus – citu labību’ Ventā (ALE). 

Vīriešu dzimtes forma ar galotnes patskaņa zudumu labībs (la-
bip) fiksēta Mērsragā: labib smuk nuô-oûdzs ‘labība skaisti noaugusi’ 
(LVDA); Svētciemā: labibam jâlaîž nuôgatavotes ‘labībai jāļauj noga-
tavoties’ (ALE). 

Variants labeíba raksturīgs Zemgales sēliskajām izloksnēm, piem., 
èi èistòa łab́eíba je rudźi, ḿìži, kìši, àuzas, b́e iz rata pàr łab́eíbu sàuc 
i źìerņus, i vyku, ·i cyta kù, kas kuļàms ‘tā īstā labība ir rudzi, kvieši, 
mieži, auzas, bet retumis par labību sauc arī zirņus un vīķus, un ko 
citu, kas kuļams’ Aknīstē (ALE); kat tra:kna labèiba un iznoàk vè̦ji, 
leíti – sakrèit véldé̦ ‘kad trekna ‘labi padevusies’ labība un uznāk vēji, 
lieti – sakrīt veldrē’ Sunākstē (ALE); labeíbas gubas ‘labības kaudzes’ 
Sēlpilī (FBR XX 73). 

Šajā areālā sastop arī labieba: labìeba Dvietē; slapņà vosorà švoka 
lab́ièba izaúg ‘slapjā vasarā slikta labība izaug’ Bebrenē (Apv) u.c.

Vidzemes sēliskajās izloksnēs reģistrēti dažādi fonētiskie varianti: 
e̦bȋba Lazdonā, Lubejā, läbíba Lazdonā, Praulienā, Sarkaņos, äeb́ib 
Pļaviņās, äbȋba Praulienā, e̩bíba Saikavā u.c.

Latgales (īpaši tās austrumu) izloksnēs vārds labība (lab́eîba) no-
stiprinājies literārās valodas ietekmē, piem., lab́eîbu d́ìeļ màiźiś ìśjòm 
‘labību maizei iesējam’ Asūnē (ALE); kĺìeî stùoè̦j̦e̦ lab́eîba ‘klētī gla-
bājās labība’ Galēnos (ALE); lab́eîba jau pļàunoma ‘labība jau pļauja-
ma’ Kalupē (ALE); b́èidźś śìna pļùoä, jàu lab́eîba bŕîdâ ‘beidzās sie-
na pļauja, jau labība nogatavojusies’ Nautrēnos (ALE); lab́eîba sta jàn-
kuôs iskòłta ‘labība statos izžuva’ Zvirgzdenē (Apv).

Vārds labība plaši pārstāvēts senākajos rakstu avotos. Tas reģistrēts 
vairākās vārdnīcās: Labiba Getreide, Korn Langius 1685: 129; labbiba 
tik śauśa, das getreÿde raßelt gantz Fürecker 1685 I 311; labbiba 
Depkin 1704 II 102; labbiba ta das Getreide Lange 1773: 184; labbi-
ba Getreide, Korn Stender 1789 I 127; labiba das Getreide, das Korn 
Ulmann 1872: 130; getreide, labiba Ulmann 1880: 342. 

Vārds labība lietots arī citos 17. gs. avotos: ta tirum labbibe vnd 
wuʃʃes czittes augles wurʃon to ʃemme dod vnde paʃʃargat ‘to tīrumu la-
bību un visus citus augļus virs zemes dod un pasargāt ‘pasargā’’ Ps 
1615: 51; tu eepreezini mannu Śirrdi / Jebʃche winjeems ghann dauds 
Wiena vnd Labbibas gir ‘tu iepriecini manu sirdi, jebšu ‘jo’ viņiem gan 
daudz vīna un labības ir’ LGL 1631: 424; Weens Puhrs labbibas gir 
dauds gulldinņus maxayis ‘viens pūrs labības ir daudz guldeņus mak-
sājis’ Mancelius 1631 LVM 229; Kad nu ta Labbiba auge/un auglojahs/ 
tad atraddahs arri ta nikna Sahle ‘kad nu tā labība auga un zēla, atradās 
arī tā nikna zāle ‘nezāle’’ JT 1685 Mt 13,26; Laizighas Leetas gir / 
Ehśchana / Dʃerrśchana / Drahnas / Labbiba / Lohpi / Weʃśeliba / 
meers / und tahdas Leetas warram mehß arridʃan no Deewu luhkt ‘lai-
cīgas lietas ir ēšana, dzeršana, drānas, labība, lopi, veselība, miers, un 
tādas lietas mēs varam arīdzan no Dieva lūgt’ Mancelius 1654 LP1 
496; Aiʃto ta Labbiba us Lauku nhe augh no śöw paʃśchu / no nhejauʃchu / 
nhe tadehļ ween / ka ta kļuhʃt labbe ee=ʃtrahdata; bett taß ʃchehligs De-
ews audʃena to...’jo tā labība uz lauka neaug no sevis pašas, nejauši, ne 
tādēļ vien, ka tā kļūst labi iestrādāta, bet tas žēlīgs Dievs audzē to’ 
Mancelius 1654 LP2 124.
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Dažās izloksnēs pierakstīta vārdkopa maizes labība vai saliktenis 
maiz[e]slabība, ar to apzīmējot graudaugus, no kuriem cep maizi, 
piemēram, màizes labìba – tikai rudzi, mieži, kvieši ‘maizes labība – 
tikai rudzi, mieži, kvieši’ Nītaurē (Apv); maîzs labib / maîzslabib – 
ispaldz nu ma a maîzs labib – piêtrũkst kâc (-ds) pũrs ‘maizes labība / 
maizeslabība – izpalīdzi nu man ar maizes labību – pietrūkst kāds 
pūrs’ Vainižos (Apv); kâdrez run pàr màizes labîbu ‘kādreiz runā[ja] 
par maizes labību’ Blīdenē (ALE).

Labība – tas ir konkretizēts īpašības nosaukums. Sākumā tam bija 
nozīme ‘labums, vērtība’ (sal. ME II 396).

Piedēklis *-ībā, ar kuru veidots aplūkojamais atvasinājums, baltu 
valodās kādreiz ir bijis nozīmīgākais īpašību nosaukumu darināšanas 
līdzeklis. Latvieši vislabāk ir saglabājuši tā formu. Vairumā lietuviešu 
izlokšņu (sal. LKA III 137, 123. k.) sen ieviesusies jaunāka – ē-celma 
forma *-ībē. Šī inovācija var būt kopīga lietuviešu un prūšu valodai, 
sal. lie. pagonýbė un pr. pogonbe ‘pagānisms’ E 795.

Tiesa, ar *-ībā lietuviešu (tāpat kā latviešu) valodā tagad nereti 
darina darbības nosaukumus, piem., darýba ‘darināšana’. Taču tā ir 
visai nesena inovācija.

Baltu *-ībā tikai ar celma izskaņu atšķiras no sl. *-ь-bā, sal. lie. 
dial. lýgyba (la. līdzība): lygùs / lýgus ‘līdzens’ un sensl. borьba : borь 
‘cīņa, kauja’.

Tālāk šos piedēkļus parasti saista ar ide. *bhā-‘spīdēt, vizēt, parā-
dīties’ (varbūt attāls šī darbības vārda atspulgs ir lie. bálti ‘kļūt baltam’, 
sal. 70 lpp.) vai bhū̆- ‘augt, būt, tapt’, sal. lie. bti ‘būt’ (plašāk par to 
skat. Ambrazas 1993: 76sk., 2000: 8skk., 2006: 70 un lit.).

Aplūkojamā atvasinājuma la. labība darināšanas pamats – visām 
baltu valodām kopīgais īpašības vārds, sal. la. labs, lie. lãbas ‘labs’, pr. 
labs ‘labs’ III 5120.

Parasti uzskata, ka labs savukārt attīstījies no ide. *labh ‘ķert, grābt’, 
sal. senind. lábhatē ‘ņem, ķer, sasniedz, iegūst’, gr. λάφῡρον ‘laupī-
jums’, ἀμφι-λαφής ‘plats, liels, bagāts’ u.c. (Būga I 156skk.; Trautmann 
1923: 148; ME II 397sk.; LEW 327; IEW 652; ПЯ K–L 401sk.; PKEŽ 
III 14sk.).

Taču tas nav īsti skaidrs (sal. Smoczyński 2007: 331).

No semantiskā viedokļa la. labība daļēji varētu būt saistāms ar po. 
zboże ‘labība’ (par tā cilmi skat. Brückner 31974: 647), kas darināts no 
tās pašas saknes kā bogaty ‘bagāts’ (sal. Frenkelis 1969: 38). 

Dažās lietuviešu valodas izloksnēs labības apzīmēšanai lieto arī 
nosaukumu naudà. ALE tas fiksēts Klaipēdas novada aukštaišu izlok-
šņu teritorijā ap Trakininkiem, Lauksargiem, bet LKŽe piemēri rāda 
šī vārda izplatību arī austrumaukštaišu izloksnēs, piem., pripyliau pil-
nus aruodus naudõs ‘piebēru pilnus apcirkņus labības’ Pariņģē (LKŽe); 
aruodai náudai pilt ‘apcirkņi, [kur] labību bērt’ Rimšē (LKŽe); kultu-
ve kuliam visokią naũdą ‘ar spriguli kuļam dažādu labību’ Apsā (LKŽe); 
nedygsta naudà ‘nedīgst labība’ Apsā (LKŽe); jaujy džiovinom naũdą 
ir linus mynėm ‘rijā žāvējām labību un linus mīstījām’ Breslauja (LKŽe); 
kuom mokėsit – náuda ar pinigais? ‘kā maksāsiet – ar labību vai nau-
dā?’ Pariņģē (LKŽe); seniau žmonės patys žinodavo, kada kokia naudà 
sėtie ‘senāk cilvēki paši zināja, kad kādu labību sēt’ Tverečos (LKŽe); 
šįmet nauda neužaugo – bloga vasara buvo ‘šogad labība neizauga – 
slikta vasara bija’ Salakā (LKŽe); klaimas su visa náuda sudegė ‘piedarbs 
ar visu labību nodega’ Dusetās (LKŽe); karvė naudõj, eikit – išvarysit! 
‘govs labībā, ejiet, – izdzīsiet!’ Dusetās (LKŽe); kai prireikia pinigo, 
insipiliu naudõs maišelį ir nuvežu turgun ‘kad ievajadzējās naudas, iebēru 
labības maišeli un aizvedu uz tirgu’ Daugaiļos (LKŽe); nelygu malimas, 
nelygu naudà ‘nav vienāda maluma, nav vienādas labības’ Dīsnā 
(LKŽe).

Vārds naudà (arī bieži sastopams jau 16.–18. gs. rakstos) atbilst 
la. naûda. Rietumbaltu onīmi (toponīmi Nauden, naudithen, Naw-
disken u.tml.) un personvārdi naudyn, naudicz, nawdiocz rāda, ka 
tāds vārds ir bijis arī prūšu valodā. Tālāk minamas ģermāņu atbilsmes, 
piemēram, sav. nuz ‘labums’, senisl. naut ‘mājlopi’, go. niutan ‘sasniegt, 
būt, piederēt’ u.c. (LEW 487; IEW 768; Stang 1972: 42; Sabaliauskas 
1990: 73; Smoczyński 2007: 418).

Varētu apsvērt arī to varbūtējo saikni ar vēl senāku ide. darbības 
vārdu *neu- ‘pamudināt, pavirzīt’ bez determinatīva -d-, sal. senind. 
návatē, nāuti ‘pagriežas, sakustas’, nudáti ‘pastumj’, gr. νεύω ‘palokos’, 
lat. ab-nuo ‘dodu aizlieguma zīmi, nepiekrītu, noliedzu, nepaklausu, 
neatļauju’ u.c. (IEW 767).
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Ziemas kviešu nosaukumi
Komentāra autori: Asta Leskauskaite, ilga Jansone, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamatā LKA I 94. un LVDA 39. B karte un 
komentārs, atbildes uz ALE leksikas aptaujas 70. jautājumu.

Graudaugu dzimtas vārpaugiem (triticum hiemales), no kuru mil-
tiem cep baltmaizi vai pīrāgus, abās baltu valodās ir kopīgi nosauku-
mi, kuri veido plašus nepārtrauktus areālus Latvijas un Lietuvas te-
ritorijā: lie. kviečia / la. kveši un lie. pūra / la. pūri.

Nosaukums kviečia izplatīts visā Lietuvas teritorijā, izņemot zie-
meļrietumu daļu. Tas ir arī lietuviešu literārās valodas vārds, piem., 
mu·s‿t·tis tai‿vsku s·davu | i‿rug’ù[s] s·davu | i‿kvieč’ùs, i‿miẽ ž’u. | 
dá· i‿linũ· ‘mūsu tētis visu kaut ko mē dza sēt: gan rudzus sēja, gan 
kviešus, gan miežus un vēl arī linus’ ZnŽ I 828; jis‿acil·gi.s pasmẽt 
kviečẽs ‘viņš atlīdzinās pēc nāves ar kvie šiem’ ZnŽ I 828; kviece. | 
tαi‿mú· bù-ọ. | be‿ũ·su. ‘mūsu kvieši bija bez akotiem’ PpaŽK; kap 
kvieči bùs, tai ir pyrãgų bùs ‘ja kvieši būs, tad arī pīrāgi būs’ DvŽ I 331; 
tˈeñ bˈt pasˈta ãvˈižos, kviečˈe, lˈina ‘tur bija iesētas auzas, kvieši, lini’ 
ZtŽ 337; vˈienà iškˈepˈė iš kvˈiečˈũ dúonos, tai òt gardˈ ‘viena [saimniece] 
izcepa no kviešiem pīrāgu, ak, cik garšīgs’ ZtŽ 337; iš kvieci grãžūs 
pyrãgai ‘no kviešiem skaisti pīrāgi’ LzŽ 138; bu.tina jæu rakæ nup’jǽ.ut’ 
p’rẹ.š lauˈri·nu.* kvẹ.če žẹ.m.nei ‘ziemas kvieši jānopļauj pirms Laura 
dienas’ KpŽ II 554; zac.rkai va arba ˈb’li·nɔ.m tai i’gi m.ldavɔ.m 
ˈkvieč’us ‘klimpu zupai vai pankūkām arī maļam kviešus’ KpŽ II 554.

Vārds kvieši, kas ir arī latviešu literārās valodas vārds, izplatīts 
visā Latvijas teritorijā, izņemot Kurzemi. Latgalē lieto fonētisko 
varian tu kvīši. Šķirņu diferencēšanai tiek lietots vārdkopnosaukums 
ziemas kvieši.

Par nosaukuma lie. kviečia / la. kvieši cilmi izteikti dažādi viedok-
ļi. Kazimiers Būga (II 85, 230sk.), Ernsts Frenkelis (LEW 326), Voj-
ceks Smočiņskis (2007: 331) un daži citi valodnieki apgalvo, ka šis 
nosaukums aizgūts no ziemeļģermāņu valodām un saistīts ar ide. 
*ei- ‘spīdēt; gaišs, balts’. 

Pēc Aļģirda Sabaļauska domām (Сабаляускас 1959: 219skk.; Saba-
liauskas 1990: 41), abiem minētajiem austrumbaltu vārdiem varētu būt 
baltiska cilme, jo baltu un slāvu valodās (sal. la. kvitēt ‘mirgot, spīdēt’, 
kvitināt ‘izstarot spīdu mu’, kr. цвет ‘zieds’, цвести ‘ziedēt’) saknei 
*ei- ir ne tikai satem, bet arī centum refleksi. Tiem ir semantiskas 
paralēles ar pr. gaydis ‘kvieši’ un gaylis ‘balts’ (PKEŽ I 311skk.).

Nosaukums kviečia bieži minēts Jona Rikovija dziesmu grāmatā, 
Daniela Kleina gramatikā (PLKG 166), Mikaloja Daukšas Postilā, 

Jona Bret kūna Postilā, vācu-lietuviešu vārdnīcā Clavis Germanico-
Lithvana, 1647, 1674, 1690 un 1705 g. Jona Jaknaviča Evaņģēlijos, 
Samuela Hilinska Bībelē, Sapūna un Šulca gramatikā Compendium 
Grammaticae Lithvanicae, Konstantina Sirvīda vārdnīcas pirmajā iz-
devumā, dažā dās 20. gs. vārdnīcās: nėwiens Kwietys nenéſʒ waiſaus / 
net émen’ tur ypulti ‘neviens kviesis (grauds) nedod augļus, kamēr 
neiekrīt zemē’ RG 483,13; a tu Pone Diewe gelbek / idant mes cʒiſtu 
grudeliu kwiecʒu geru / iſſilaiki tum bim / ieib ing Diewo klna butum-
bi ‘bet, tu Kungs Dievs, atpestī, lai mēs saglabātos kā tīri, labi kvie-
šu graudi, lai Dieva rijā nokļūtu’ BP I 216,10; kwietei cʒiſti atſkirami 
ira ng kukaliu / alba kitu piktu ſʒoli ‘tīri kvieši ir nošķirami no ko-
kaļiem vai citām nezālēm’ BP I 210,23; idant raudami kukalus / ne 
iſʒrautumet ſu ieys draugie ir kwiećiu ‘lai, raudami kokaļus, neizrautu 
ar tiem arī kviešus’ JE5, 30, 8–9; surinkite iuos peduoſn vnt ſudeginimo, 
o kwiećius ſukraukite kłuo nan mano ‘savāciet tos kūļos, lai sadedzinā-
tu, bet kviešus sakraujiet manā rijā’ PS I 281,17; kwėcʒiû grud’s 
émena ſėtas / Gul kaip mirrs ir bepuws ‘kviešu grauds, zemē iesēts, 
guļ kā miris un pūst’ KlNG 448,13. 

Vārds kvieši fiksēts 17.–19. gs. vārdnīcās: Weitzen-Mehl / Queeſcho-
millt ‘kviešu milti’ Lettus 1638: 120; Semelmäl / Queeſcho-millti / 
ballto mais-millti ‘kviešu milti / balti maizes milti’ Lettus 1638: 167; 
Weitzen / Queeſchi Lettus 1638: 209; Kweeschi pl. Weit zen Fürecker 
1685 I 116, II 157; Qweeschis weitzen Fürecker 1685 I 196, II 234; 
Qveeschis Weitzen. Qweeschi Kweeschi Depkin 1704 I 291; Kweeschi 
Weizen; breeduśchi kweeśi; Apśeemes kweeśchi win ter weizen, Zeemes= 
Kweeschi Depkin 1704 II 93; QueeỜchi Som merweitzen Langius 1685: 
208; KweeỜchi Weizen Lange 1773: 164; KweeỜchi Weizen Stender 1789 
II 126; Pszenica. Triticum. Kwiszy Kurmin 1858: 177; kweeỜchi der 
Waizen Ulmann 1872: 130. 

Nosaukums kvieši bieži lietots arī citos senākajos latviešu rakstu 
avotos: ne kahdu Wahrpu tas KweeỜchagŗauds neỜs / Ja tas neeekriht 
Semmê ‘nekādu ‘nevienu’ vārpu tas kviešagrauds nes[ī]s ‘nenesīs’, ja 
tas neiekrīt zemē’ LGL 1685 K1 180; bet teem Łaudim gulloht nah-ze 
wia Eenaidneeks / un Ờehje niknas Sahles ſtarp KweeỜcheem / un 
gahje nohſt ‘bet tiem ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un sēja 
niknas zāles ‘nezāles’ starp kviešiem’ JT 1685, Mt 13,25; un tas / ko 
tu Ờehji / ne irrtas pats / kas augams irr / bet tik-kai Grauds / jeb 
KweeỜcho jeb kahds no teem zitteem ‘un tas, ko tu sēj, nav tas pats, ko 



K O M E N T Ā R I  U N  K A R T E S 135

audzē, bet ti kai grauds jeb kviešu, jeb kāds no tiem citiem’ JT 1685, 
1 Kor 15,37; weens mehrs KweeỜcho par weenu GraỜỜi ‘viens mērs 
kviešu par vie nu grasi’ JT 1685, Atk 6,6; jo ta Semme no ỜewispaỜchas 
neỜs augļus / papreekỜchu Sahli / pehz Wahrpu / pehz pillus KweeỜchs 
eekỜch Wahrpas ‘jo tā zeme no sevis pašas ‘pati no sevis’ nesīs augļus, 
papriekšu ‘vis pirms’ zāli, pēc [tam] pilnus kviešus iekš vārpas’ pilnas 
vārpas kvie šu’ JT 1685, Mk 4,28; ne / ka juhs to nikno Sahli israwe-
dami ir tohs KweeỜchus ne-ispluhzaht ‘ne kā jūs, to nikno zāli izravē-
dami, arī tos kviešus neizplūcat’ JT 1685, Mt 13,29; atgoja inaydniks 
jo, und ayzśeja kyukalus storp kwiszim, und nugoja ‘atnāca viņa ienaid-
nieks un iesēja kokaļus starp kviešiem un aizgāja’ EvTA 1753: 19.

Otru nepārtrauktu kopīgā nosaukuma areālu veido lie. pūra / 
la. pūri.

Nosaukums pūra sastopams Lietuvas ziemeļrietumos – rietumžemai-
šu, ziemeļžemaišu un dažviet dienvidžemaišu runā, piem., žẹimnê 
kvitẽ  vãrd prã ‘ziemas kviešus sauc par pūriem’ MoŽK; púrã 
stmbesn , kvits  smọlkẽsnis ‘ziemas kvieši ir lielāki, kvieši – sīkā-
ki’ MoŽK; ã, prã  rdini sîejamis ‘ā, kviešus rudenī sēj’ MoŽK; pūra 
yr stambesni, iš pūr skanesnis pyragas, baltesnis ‘ziemas kvieši ir lie-
lāki, no tiem garšīgāks pīrāgs, baltāks’ Kuļos (LKŽe); šiemet geri pūra: 
būs pyrago ‘šogad labi ziemas kvieši, būs pīrāgi’ Veiviržēnos (LKŽe); 
kartais ma žai tekrimta pūr ‘dažkārt maz ēda ziemas kviešus’ Mosēdē 
(LKŽe); pūrams pryš paaugant, perinsiu vištą, būs kuo lesinti ‘pirms 
paaugsies kvieši, likšu vistu perēt, būs ar ko barot’ Gegrēnos (LKŽe). 
Retāk sastopami akcentuācijas varianti prai (Pikeļos, Leckavā, Gu-
daļos, Kalgraužos, Darbēnos u.c.), prai (Pikeļos, Skļaustē, Židikos, 
Puokē, Gadūnavā u.c.). 

Ziemas kviešu apzīmēšanai nosaukumu pūri vai pūŗi lieto visā 
Kurzemē, tas reģistrēts arī vietumis Zemgalē, kā arī Vidzemes dien-
vidaustrumos (Ērgļos, Vējavā, ļaudonā, Saikavā u. c.), piem., pû:rs 
a sẽ rudiņas ‘ziemas kviešus arī sēj rudeņos’ Popē (LVDA); kviêšs sẽ 
pasar, bet pûrs – ruden ‘kviešus sēj pavasarī, bet ziemas kviešus – 
rudenī’ īvandē (LVDA); senâk pûŗs sẽ mãl zeme̦ ‘agrāk ziemas kviešus 
sēja māla zemē’ Ēdolē (LVDA); ziêmas kviêši – pûŗi – i brũnâki, sîkâki 
‘ziemas kvieši ir brūnāki, sīkāki’ Bārtā (LVDA); vasaras pûŗus sâka sẽ̦t 
tikaî pêc kaŗa ‘vasaras kviešus sāka sēt tikai pēc kara’ Lutriņos (LVDA). 
Kurzemē šo nosaukumu dažkārt lieto arī vasaras kviešu apzīmēšanai 
(vasaras pûŗi). 

Nosaukuma pūra / la. pūri cilme nav skaidra. Iespējams, šis no-
saukums ir sens mantots vārds, kam ir atbilstība citās valodās, sal. pr. 
pure ‘lāčau zas’, kr. пырей ‘vārpata’, po. perz, gr. πῡρóϛ ‘kviesis, kviešu 
grauds’, serb.-horv. nȕp ‘spelta jeb plēkšņu kvieši (triticum aestivum)’, 
slov. pr, če. pýr (Skardžius I 31; Vasmer 1950: 474; IEW 850; LEW 
671; Сабаляускас 1959: 221skk.; Sabaliauskas 1990: 42; PKEŽ III 
363skk.; Smoczyński 2007: 490).

Vārds pūri atrodams 17.–19. gs. vārdnīcās: puhri winter weizen 
Langius 1685: 202; puhri winter weitzen Fürecker 1685 II 181; puh-
ri tee Winterweizen Lange 1773: 242; puhri Winterweizen Stender 1789 
II 209; puhri (kweeỜchi in Weſt-Kurland Sommerwaizen den puhri 
gegenüber) Ulmann 1872: 130.

Senākajos lietuviešu rakstos nosaukums pūra nav minēts. Tas sa-
stopams Simona Daukanta, Jurģa Ambrazieja Pabrēžas darbos, piem., 
iš ragų gerdamys, pūrų duona užkandos ‘no ragiem dzerdami, kviešu 
maizi piekozdami’ S. Dauk (LKŽe). 
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Lazdas nosaukumi
Komentāra autori: Rima Bakšiene, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes pamatā ir atbildes uz ALE leksikas aptaujas 62. jautājumu. 
Komentāros izmantotas arī atbildes uz KFRP 4. dialektoloģijas an-
ketas 140. jautājumu un uz Lietuviešu valodas izlokšņu un to mijie-
darbības pētījumu programmas (Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos 
tyrimo programa) 64. jautājumu, kā arī atbildes uz LVDA 382. jau-
tājumu.

Kartē atspoguļota lazdu dzimtas (Corylaceae) krūma, kurā aug 
rieksti – parastās lazdas (Corylus avellana) – nosaukumu izplatība.

Nosaukums lazda, kas ir arī literārās valodas vārds, ir sens baltu 
vārds, izplatīts visā Latvijas teritorijā. To sastop visos vēsturiskajos 
novados, augšzemnieku dialektā izplatīts fonētiskais variants lozda, 
piem., šùgod ŕìkstu goc (-ds): pyłnas łozdas ‘šogad riekstu gads: pilnas 
lazdas’ Aknīstē (ALE); mežâ bi daũdz lazdu, ùn citu gadu bi traki daũdz 
rikstu ‘mežā bija daudz lazdu, un dažu gadu bija ļoti daudz riekstu’ 
Ērģemē (ALE); lazda:m i ciêti riksti ‘lazdām ir cieti rieksti’ Idū (ALE); 
kuru god lozdòm jìr dàuć rìkstu ‘dažu gadu lazdām ir daudz riekstu’ 
Kalupē (ALE); ṕèickài kutu nu lozdys gŕîźä ‘pātagai kātu no lazdas 
grieza’ Nautrēnos (LVDA); šis i lazdeles [zars] ‘šis ir lazdiņas zars’ 
Nīcā (ALE); lozdu ĺìču, rìkstus râvu ‘lazdu liecu, riekstus rāvu ‘plūcu’’ 
Šķilbēnos (ALE); ku rikstus dabûsi, ja lazdu na ‘kur riekstus dabū-
si, ja lazdu nav’ Zālītē (ALE); kùr ìr lozdas, tùr pùikas ùn vùovres 
mkliê rìkstus ‘kur ir lazdas, tur zēni un vāveres meklē riekstus’ Zie-
merī (ALE).

Variantu lazds lieto Vidzemes vidus izloksnēs ap Bilsku, Jumurdu, 
Kauguriem, Sēļiem, Trikātu, Vaivi, Vecpiebalgu, piem., lazds, tas jàu 
mùms tepat ir ‘lazda, tā jau mums tepat ir’ Dzērbenē (LVDA); pàr 
lazdìm sàuc; lazda rksti ‘par lazdām sauc; lazdas rieksti’ Jaunraunā 
(LVDA); neviêna lazda ‘[nav] nevienas lazdas’ Raunā (LVDA); lazdi 
dikti agri ziêd ‘lazdas ļoti agri zied’ Smiltenē (LVDA). 

Tas sastopams arī dažās augšzemnieku dialekta izloksnēs Vidzemē 
(Galgauskā, Jaunrozē, Lejasciemā, Tirzā u.c.), piem., màjas dā̀rzâ loz-
dus sastàdija ‘mājas dārzā lazdas sastādīja’ Lizumā (LVDA); lozdi ziêd 
gavìeniê àr sokanìem, mozìem ziêdiņìem ‘lazdas zied gavēnī sarkaniem, 
maziem ziediņiem’ Sinolē (ALE). 

Retāk variants lazds reģistrēts Kurzemē – Dunikā, Kandavā, Lai-
dzē u.c., kā arī Zemgalē – Salgalē, piem., lazdàm i rikst ‘lazdai ir 
rieksti’ Zūrās (LVDA); lazdus aûg riksti ‘lazdās aug rieksti’ Vecmo-
kās (LVDA).

Variants lzda izplatīts Vidzemes vidus izloksnēs (ap Ērģemi, Omu-
ļiem, Krimuldu) un Vidzemes lībiskajās izloksnēs (Ainažos, Alojā, 
Lēdurgā, Puikulē, Idū, Rozulā, Svētciemā u.c.), piem., lez̦d aûg krũmos 
‘lazda aug krūmos ‘krūmveidīgi’’ Alojā (LVDA); divas le̦zdas truma 
malà ‘divas lazdas tīruma malā’ Plāņos (LVDA); le̦zdãs aûg riksti 
če̦muriem ‘lazdās aug rieksti čemuriem’ Skaņkalnē (LVDA). 

Gandrīz tai pašā areālā sastopams o-celma vārds lzds, piem., lȩzdu 
stĩpas bi mucãm ‘lazdu stīpas bija mucām’ Ērģemē (ALE); lȩzdi, lȩzdìm 
riksti aûg ‘lazdām rieksti aug’ Kauguros (ALE); pavasari mus patik 
le̦zd bãrbaliņ’s, ka le̦zd ziêd ‘pavasarī mums patika lazdu spurdzes, 
kad lazdas ziedēja’ Ozolos (LVDA); agrâk jaû pina kuvus, krê̦slus 
tasija, ta jaû brismīgi izmañtuõja tuõs le̦zdus, le̦zdi labi liêcâs ‘agrāk 
jau pina grozus, krēslus gatavoja, tad jau ļoti izmantoja tās lazdas, 
lazdas labi liecās’ Vilzēnos (LVDA).

Variants lagzda plaši izplatīts Kurzemē (Kurzemes lībiskajās iz-
loksnēs sastop fonētiskos variantus lāg̀zd Zlēkās, Zūrās (FBR VII 41), 
lȃgzd Ēdolē, īvandē, Padurē, Zūrās, lȃgzda Engurē), piem., lagzdas 
miza, lagzdaî riksti ‘lazdas miza, lazdai rieksti’ Asītē (ALE); šugad 
lagzda daũdz rikst ‘šogad lazdām daudz riekstu’ Alsungā (ALE); 
lagzde̦ puk rikst ‘lazdā daudz riekstu’ Jūrkalnē (LVDA); lagzdu krũms 
‘lazdu krūms’ Rendā (ALE). 

Tas sastopams arī Zemgalē, piem., tepat aûg lagzdas ’tepat aug 
lazdas’ Jaunaucē (LVDA); lagzdâm ti ziêdi tâdi maziņi ‘lazdām tie 
ziedi tādi maziņi’ Līvbērzē (LVDA); retumis fiksēts arī Vidzemē (āda-
žos, Bīriņos, Dauguļos u.c.), piem., lagzdas bi pis a riksti ‘lazdas 
bija pilnas ar riekstiem’ Skultē (LVDA). 

Vārdu lagzds lieto galvenokārt Kurzemes ziemeļu un vidusdaļā, 
piem., lȃgzds åûg meže̠ ‘lazda aug mežā’ Laucienē (LVDA); te gâr 
ȩzȩ̂rmȃl i lagzdi ‘te gar ezermalu ir lazdas’ Rendā (ALE); lagzduôs aûg 
rikst ‘lazdās aug rieksti’ Stendē (LVDA); šis variants fiksēts arī Zem-
galē, piem., tu, tai mežâ veșel̦as cismas pilas lagzdiêm, kad nãk riêksti, 
maîsiêm var nest ‘tur, tajā mežā veselas cirsmas pilnas lazdu, kad ie-
nākas rieksti, maisiem var nest’ Zemītē (LVDA).

Variants lgzda plašāk sastopams Zemgalē (Bukaišos, Dobelē, 
Džūkstē, Naudītē, Sniķerē, Tērvetē, Vilcē u.c.), piem., leg̦zdas – agrâki 
tautas mutē ‘leg̦zdas ‘lazdas’ – agrāk tautas mutē’ Bērzē (LVDA); lȩgzda 
ziêd gavnî sakaniêm ziêdiņiêm ‘lazda zied gavēnī sarkaniem ziediņiem’ 
Džūkstē (ALE). Tas izplatīts arī Vidzemes lībiskajās izloksnēs, reģis-
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t rēts Ainažos, Duntē, Lādē, Liepupē, Limbažos, Nabē, Rūjienā, Sa-
lacā u.c., piem., le̦gzd zìetd gavèņ laka ‘lazdas zied gavēņa laikā’ Lādē 
(LVDA); pũiki le̦gzda šķi riksts ‘zēni lazdā plūc riekstus’ Svētciemā 
(LVDA).

EH vārds le̦gzda dots vēl no dažām Vidzemes vidus izloksnēm – 
Ērģemes un Lugažiem. 

o-celma forma lgzds sastopama galvenokārt Vidzemes lībiskajās 
izloksnēs, piem., lȩgzdi – ti åûg tâ krũmos ‘lazdas – tās aug tā krūmos 
‘krūmveidīgi’’ Lēdurgā (LVDA); gan puk nulaûzs le̦gzdam gal ‘ganu 
zēns nolauzis lazdai galu ‘galotni’’ Umurgā (LVDA); lȩgzd šuôgad pil 
a riksti ‘lazdas šogad pilnas riekstu’ Vainižos (ALE).

Senākajās latviešu vārdnīcās minēti vairāki šā krūma nosaukuma 
varianti: Laſdi Lettus 1636: 85; lagsdi hasel strauch ‘riekstu koki’ Fü re-
cker 1685 I 131, 1685 II 196; Lagsdi, haselstrauch Depkin 1704 II 105; 
laſda Ulmann 1872: 135; legſds, legſda Ulmann 1872: 139; lagſda Ulmann 
1872: 135; Leszczyna, Corylus. lozda Kurmin 1858: 67.

Atbilstošajam lietuviešu valodas vārdam lazdà mūsdienu lietuvie-
šu valodā jau ir nozīme ‘pagale, nūja’, un tikai dažās izloksnēs sagla-
bāta senā nozīme ‘lazda’, sal. vēl variantus lãzdas; lazà, lãzas (par 
pēdējo divu cilmi skat. Būga I 273).

Nosaukumu laz(d)à ar nozīmi ‘lazda’ joprojām lieto dažās dienvid-
žemaišu (ap Raseiņiem, ķelmi, Kuršēniem) un to kaimiņu rietumaukš-
taišu izloksnēs (ap Jurbarku, Marijampoli), piem., lkã [buvo] š‿lazũ· 
‘loki [bija] no lazdas’ DūnŽ 170; senúovie viẽdra· bva làzuõs mẽ·dže 
lkã·s ‘senos laikos spaiņiem bija lazdas koka stīpas’ DūnŽ 170; laz-
dos šįmet nu riešutų linksta ‘lazdas šogad no riekstiem līkst’ Karklēnos 
(LKŽe); sniegui bėgant, lãzdos pradeda žydėti ‘sniegam kūstot, lazdas 
sāk ziedēt’ Užventē (LKŽe).

Šis vārds ar seno nozīmi fiksēts arī lietuviešu valodas dienvidaus-
trumu areālā: austrumaukštaišu Viļņas izloksnēs – ap Dūkštu, Dieve-
nišķēm (šajā izloksnē pierakstīts arī vārdu savienojums lazd krmas 
‘lazdu krūms’), dienvidaukštaišu izloksnēs – ap Traķiem, Onušķiem, 
Leipaliņģi, piem., lazdũ· a.k pririñ.k ir suv·k [akėčias] ‘ej pie lazdām, 
salasi un nopin [ecēšas]’ DrskŽ 186; in lazdõ·s ko·kˈ· rešutˈi· randzˈ 
‘lazdā kādu riekstu var atrast’ DvŽ I 346; daũ.gelˈ lazdũ ǀ alˈ mã·ža 
riešutũ· ‘daudz lazdu, bet maz riekstu’ DvŽ I 346; ivonlis kãro lazd 
krme ‘Ivonēlis karājas lazdā’ DvŽ I 346; pask·orė [...] kr·umi lazdu· 
šil·ko kustu. ažû. ka·klɔ ‘pakārās [...] lazdā, zīda lakats ap kaklu’ DvŽ 
I 346; šiemet pilnos lazdos riešutų ‘šogad pilnas lazdas riekstu’ Onuš-
ķos (LKŽe); visa lazda apkepus kekėm ‘visa lazda pilna čemuru’ Tra-
ķos (LKŽe).

Tas izplatīts Baltkrievijas lietuviešu izloksnēs (Gervēčos, Lazūnos, 
Pelesā, Varanavas apkaimē), piem., ãnas lazõn inłiñdo ir sdzˈ ‘viņš ielīda 
lazdā un tup’ LzŽ 141; un lazdõs riešuta áuga ‘lazdā rieksti aug’ LzŽ 141; 
cia daũg t lazd yrà ‘šeit daudz to lazdu ir’ LzŽ 141; svietas renka rie-
šutus – kas lazdà, tai žmogus ‘cilvēki vāc riekstus – katrā lazdā pa cilvē-
kam’ Žirmūnos (LKŽe); gaidukas inlindo lazdõn ‘gailītis ielīda lazdā’ 
Pelesā (LKŽe); pririšė veršelį pas lazdelę ir nuej[o] medin ‘piesēja bullēnu 
pie lazdiņas un aizgāja uz mežu’ Armonišķēs (LKŽe).

Lietuviešu senajos rakstos arī dominē nozīme ‘nūja’, nereti ar 
simboliskām funkcijām, piem., Purpurá apwîlko / erßkecʓáis karu na-
wôio / wieton’ łaʓdós karâleus nndr iam’ padawinóio ‘purpura drēbes 
apvilka, ar ērkšķiem kronēja, karaļa zižļa vietā niedri viņam uzdāvi-
nāja’ DP 16941–42; ir norint waiʃchcʓocʓiau [sic!] tamʃsoia pakalnɥa, 
neʃsibijau ne quartunos, neʃa tu ʃu manim eʃsi, tawa laʃda ir tawa ramtis 
linksmin mane ‘kaut es staigātu tumšā ielejā, nebaidos nelaimes, jo tu 
ar mani esi, tavs spieķis un tavs balsts ielīksmo mani’ BB Ps 23,4; 

Ládá Aroná pádiuwuʃi ir umay práiduʃi ‘ārona rīkste nokaltusi un 
pēkšņi uzziedējusi’ SE 8019–20; Heroldʃka laʃká. Caduceum. łaʓda 
paʃiuntinio ‘sūtņa spieķis’ SD3 82; Laʃka páʃtußa. Pedū. łaʓda piemenies 
‘gana rīkste’ SD3 149skk. 

Taču otrajā Konstantina Sirvīda vārdnīcā (Leßczyʓná / drʓewo 
leßcʓyʓnowe. Corylus. łaʓda ‘lazda’ SD3 152; Orʓech laʃkowy / Auel-
lana nux Rießutis laʓdos ‘lazdas rieksts’ SD3 270) un 17. gs. Mazās Lie-
tuvas rokraksta vārdnīcās (Nußbaum Laʓda ‘lazda’ Lex 65a; NußBaum. 
Laʓda, ôs. F. ‘lazda’ C II 156) atrodama arī nozīme ‘lazda’.

To, ka šī nozīme ir primāra, papildus latviešu valodas dotumiem 
rāda arī pr. laxde (< *lagzdē) ‘lazda’ E 607. Šis vārds, tāpat kā iepriekš 
minētais la. lagzda, lagzds, lgzda, lgzds, ir ar -g- iespraudumu (ME 
II 399; Endzelīns 1943: 40; Endzelynas 1957: 57; Stang 1966b: 108; 
PKEŽ III 55).

No otras puses, mūsdienu lietuviešu valodā nostiprinājusies no-
zīme ‘nūja‘, kaut arī ir sekundāra, tomēr nav gluži jauna. Kā rāda 
saliktenis kel-laxde ‘šķēpa kāts’ E 423 (: kelian ‘šķēps’ E 422), tā nav 
bijusi sveša arī prūšu valodā.

Baltu vārdam *laź-da ‘lazda’ (darināts līdzīgi kā lie. žaiz-dà ‘brūce, 
ievainojums’, sal. Ambrazas 1993: 87sk.), šķiet, ir radniecīgs alb. lajthi, 
ledhi ‘lazda’ (Широков 1984: 17; Sabaliauskas 1990: 41). Šeit jāņem 
vērā, ka starp baltu un paleobalkānu valodām kādreiz ir bijuši ļoti cie-
ši kontakti (sal. Dini 2000: 162skk.; Karaliūnas II 331skk. un lit.).

Līdzīgi radniecīgi vārdi augu apzīmēšanai ir arī slāvu valodās, 
piem., sensl. un mūsdienu krievu loza ‘vīnogulāja zars, vīnogulājs, 
po. łoza ‘vītols, kārkls; rīkste; kārklājs’; po. łaska ‘nūja, lazda, kr. лязга 
‘lazda’ u.c. (Trautmann 1923: 153; LEW 348; ЭССЯ XIV 239skk., 
XV 34, XVI 118skk.; ПЯ L 48skk.; Smoczyński 2007: 341).

Tie visi, iespējams, darināti no viena un tā paša baltu-slāvu dar-
bības vārda *leź- ‘rāpot, līst’ (PKEŽ III 56; līdzīgi arī ПЯ L 50skk.), 
sal. jo sevišķi pr. līse ‘rāpo, lien’ III 1073, la. lẽzêt ‘pamazām līst, rāpot 
pie kaut kā’, sl. *lěsti ‘rāpot, līst’.

Bet šā vārda sakne varētu būt radusies no ide. *legh- ‘gulties, gulēt’ 
(PKEŽ III 70skk.), sal. lie. lgti ‘guldīt’, baznsl. lešti ‘gulties’, gr. λέχεται 
‘apgūlās’ utt. (tālāk skat. IEW 658sk.).

Lietuviešu literārajā valodā un izloksnēs ieviesies kopuma atvasi-
nājums lazdýnas (ar variantiem lazdỹnas, lazýnas), kas darināts no 
jau aplūkotā vārda lazdà.

Tas izplatīts gandrīz visā lietuviešu valodas teritorijā, tikai nomales 
izloksnēs to lieto līdzās citiem nosaukumiem, piem., islẹpâu i tũ lazdna, 
n, rẽk skabtẹ tus rệišọtus ‘iekāpu tai lazdā, nu vajag šķīt tos riekstus’ 
MoŽK; vẽdọ prièjûo pọ tuoọ lazdnọ ẹ sgọle ‘mēs abi divi piegājām 
pie tādas lazdas un likāmies gulēt’ MoŽK; ẹ duãu anũos (rudmėsės) 
âug kọr  làzdi·nã ‘un visvairāk tās (rudmieses) aug, kur ir lazdas’ MoŽK; 
pêrnâ tũs lazdnũs bva dãug rišutũ ‘pērn tajās lazdās bija daudz riekstu’ 
MoŽK; lazdzi.nũ· bùvo. daũ.gˈis ‘lazdu bija daudz’ DrskŽ 186; t 
apæ.‿*kirdαiùs lazdi.nα ǀ .nies ræ.šut. t.ri ‘te ap Kirdeiķiem lazdas, 
tajās ir rieksti’ KlŽ 140; tˈ· lazdzˈ·nas á.uga ǀ […] tˈi· vˈi·tˈ·lˈu· ir riešutũ· 
bùvo· ‘te lazdas auga, […] te klūgu un riekstu [daudz] bija’ DvŽ I 346; 
nėr lazdyn par mum ‘nav lazdu pie mums’ Labanorā (LKŽe); ant laz-
dynų šiemet daug žirginų ‘lazdās šogad daudz spurdžu’ Ramīgalā (LKŽe); 
lazdynè radau ežio lizdą ‘lazdā atradu eža midzeni’ Užventē (LKŽe); šį 
metą mūso lazdýnūs nė vieno riešuto nebuvo ‘šogad mūsu lazdās neviena 
rieksta nebija’ Salantos (LKŽe).

K. Sirvīda otrajā vārdnīcā vārdam lazdynas ir arī nozīme ‘lazdu 
birzīte’: Leßczyná laʃek leßczynowy / Coryletum. łaʓdinas SD3 270. 
Šī nozīme fiksēta arī Druskininku izloksnē (LKŽe).
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Lietuviešu valodā piedēkli -ynas (kas radies no īpašības vārda 
formanta*-no-) jau sen plaši izmanto, lai darinātu atvasinājumus, kas 
apzīmē augu un citu priekšmetu vai lietu kopumu vienā vietā (Am-
b razas 2000: 53sk.). Šā tipa kopuma apzīmējumiem ir atbilsmes prū-
šu, slāvu, daļēji arī latīņu, varbūt arī ģermāņu un albāņu valodā, bet 
pavisam nav latviešu valodā, kurā kopuma atvasinājumus darina nevis 
ar piedēkli *-īno-, bet ar tā apofono variantu *-eino- / -oino-, sal. lie. 
eglýnas un la. egliene, egliens, eglainis ‘eglaine’ (skat. Ambrazas 2006: 
67sk. un lit.).

Žemaitijā ap Mosēdi fiksēts no vārda lazdynas ar piedēkli -ojas 
veidots atvasinājums lazdynójas: ns tẹn brâižes pọ tus krûmus, nârdẹ 
pọ tus lazdi.nûojus ‘viņš te lauzās caur tiem krūmiem, šaudījās (turp 
šurp) pa to lazdāju’ MoŽK.

Balčos (austrumaukštaišu Utenas izlokšņu grupa) pierakstīts no-
saukums lazdõs mẽdis ‘lazdas koks’. Šīs sintagmas otrā komponenta 
pirmformas attīstība ir šāda: ide. adj. *medho- ‘vidējais’ > bl.-sl. adj. 
*medja- ‘t.p.’ > bl.-sl. subst.*medja(n) / *medjā ‘tas, kas starpā, vidū’ > 
bl. *medja(n) / bl. dial. medjā ‘mežs’ (mežs kādreiz varēja būt robe-
ža, kas šķīra saimniecības, ciltis). 

Šī nozīme sevišķi raksturīga latviešiem (mežs) un prūšiem (median 
E 586). Tā saglabājusies arī dažās lietuviešu valodas dienvidaustrumu 
izloksnēs (sal. LKA I 191sk., 113. k., III 24, 3. k.). Taču ide. pirm-
valodā *medho- ir bijis īpašības vārds, piem., go. midjis, lat. medius, 
senind. mádhya- ‘vidējais’ (Būga II 257; LEW 424sk.; IEW 706sk.; 
ИЯ 485sk.; PKEŽ III 119sk.; Smoczyński 2007: 382).

Dažās lietuviešu valodas izloksnēs lazdu apzīmē vārds rešutas (ar 
variantiem riẽšutas, riešutỹs). 

Biežāk to lieto visā lietuviešu valodas teritorijas dienvidrietumu 
nomalē: tas fiksēts dienvidaukštaišu teritorijā ap Druskininkiem, Laz-
dijiem; rietumaukštaišu Kauņas apkaimes izloksnēs (līdzās vārdkopai 
riešut krmas) – ap Kazlu Rūdu, Vilkavišķiem, Šaķiem, Jurbarku, kā 
arī Klaipēdas novada izloksnēs, piem., rešuto šãka· palenk ǀ i‿ skin 
‘lazdas zaru pieliec un šķin‘ KzRŽ II 174; bùvo· i‿riešutũ· ǀ lpam i·‿ 
re šutus i‿trẽškinam ‘bija arī rieksti, kāpām lazdās un brakšķinājām’ 
KzRŽ II 174; nuvˈé.i gaidùko. vˈi.zgˈ·c ǀ rã·do. gaidùku. riešuciñ. ‘aiz-
gāja gailīti paskatīties, atrada gailīti lazdā‘ DrskŽ 304; te meʒnẹ. 
[šakės] bù-ọ. và tọ.·s | padar·ta | gá· i(š)‿štọ. i‿rešuọ ‘tur koka 
[dakšas] bija, lūk, tādas sataisītas – varbūt no tās, no lazdas‘ PpaŽK; 
raugytų agurkų gausi mieste nusipirkti, o briliantų rasi sode po riešuto 
krūmu ‘skābētus gurķus varēsi pilsētā nopirkt, bet briljantu atradīsi 
dārzā zem lazdas’ Žaļojos (LKŽe).

Riešutas ‘lazdas’ nozīmē pierakstīts arī žemaišu teritorijā ap Mo-
sē di un Pelesā (Baltkrievijā), piem., nebva tũs krûmû ni vệina rệišọta 
‘nebija tajos krūmos nevienas lazdas’ MoŽK; marškinius paleidžia, eina 
riešutúosna basi bernai ‘kreklus izlaiduši, iet lazdās (riekstot) basi pui-
ši’ Pelesā (LKŽe).

Aplūkotais senākais t-celma (sal. Trautmann 1923: 241; Fraenkel 
1936: 192sk.; Skardžius I 361; Specht 1944: 23; Stang 1966b: 223; 
Zinkevičius 1966: 265; Kazlauskas 1968: 286) atvasinājums darināts 
ar piedēkli -ut- (kas radies no determinatīva *-t-, kurš varbūt ir he-
teroklītiskas locīšanas relikts, skat. Ambrazas 2000: 103sk. un lit.) 
no*reiśas / raiśas, sal. la. rieksts, pr. bucca-reisis ‘dižskābarža rieksts’ 
E 593, sl. *orěchъ ‘rieksts’, alb. arrë ‘lazda’ (LEW 731; PKEŽ I 163sk.; 
ПЯ A–D 261; Smoczyński 2007: 515sk.).

Pēdējais savukārt varētu būt radniecīgs lie. ršti ‘siet’, la. rist ‘rišti’, 
riest, pr. per-rēist ‘aizsiet’ III 892 utt. (PKEŽ I 163sk., III 270sk.), 
kam pamatā ide. *reis- ‘griezt(ies)’ (par to skat. IEW 1152sk.). Šajā 

gadījumā *reiśas sākotnējā nozīme varēja būt ‘lokans, vijīgs koks’ 
(PKEŽ I 164).

Taču parasti šis vārds lietuviešu valodā apzīmē nevis lazdu, bet 
tās augļus. Tādēļ daudz plašākā izlokšņu teritorijā lazdas nozīmē lie-
to kopuma nosaukumu riešutýnas, kas darināts ar jau minēto piedēk-
li -ynas.

Šis vārds pierakstīts dažādās Lietuvas vietās – biežāk lietuviešu va-
lodas nomales izloksnēs: dienvidaukštaišu izloksnēs – ap Druskinin-
kiem, rietumaukštaišu Kauņas izlokšņu areālā – ap Vištīti, dienvidže-
maišu izloksnēs – ap Tauraģi, rietumžemaišu izloksnēs – ap Klaipēdu, 
ziemeļžemaišu izloksnēs – ap Naujoji Akmeni, austrumaukštaišu Pa-
nevēžas izloksnēs – ap Pakroji, Pasvali, Viļņas apkaimes izloksnēs – ap 
Dūkštu, kā arī Zietelā (Baltkrievijā), piem., v.štas ntã rẹišọt nẹ bè-
sộntẹs ‘vistas, lūk, lazdā’ KrŽ 343; inlpo. ta‿gaidùkas riešuc·nan ‘iekā-
pa tas gailītis lazdā’ PpaŽK; riešuc·nọ. žiev· | tαi‿tọ.kè kaip‿iũ·sta | 
tai‿bũ·na tọ.kè rudà ‘lazdas miza tā tāda, kā izžūst, tā ir tāda ruda’ 
PpaŽK; verb· ap.švi.sta. ræ.šut·na. ǀ l.pαi apsá.uga.jæ na.‿perkú·na. 
‘svētītās lazdu lapas pasargā no pērkona’ KlŽ 249; tavˈè gˈi riešutˈnas 
nug nˈeščˈsˈtˈi.s pakũps ‘vai tad tevi lazda no nelaimes paslēps’ ZtŽ 546; 
iž riešutˈno dˈrba lañka· ‘no lazdas taisīja loku’ ZtŽ 546; par mus 
riešutyn priaugę ‘pie mums lazdas saaugušas’ Vidišķos (LKŽe); inlindo 
gaidys riešutynañ ir riešutauna ‘ielīda gailis lazdā un rieksto’ LKT387 
Dubičos (LKŽe); nuog riešutýno mesiu kekelę, – sako gaidaitis ‘no lazdas 
nometīšu čemuriņu – saka gailītis’ Per lojā (LKŽe); voverės riešutus neša 
nuo riešutyno ‘vāveres riekstus nes no lazdas’ Pasvalē (LKŽe).

19. gs. Frīdriha Kuršaiša vārdnīcā līdzās šai nozīmei minēta vēl 
cita – ‘lazdu mežs (birzīte)’. Pēdējā atrodama arī 17. gs. rokraksta 
vārdnīcā Clavis Germanico-Lithvana: NußGarten. Reßutnne, ês. F. Re-
ʃʒu tynas, ô. M. C II 156.

Šī nozīme pazīstama arī dažās mūsdienu izloksnēs, piem., Šimonių 
girioj tai ne riešutýnas, o šič vien lazdynai ‘Šimoņu mežā – tā nav laz-
du birzs, bet tikai šeit [t.i., citā vietā] vienas lazdas’ Salamiestē (LKŽe); 
riešutynè riešutus skabo, laužo ‘lazdu birzī riekstus šķina, lauza’ Rau-
dēnos (LKŽe); nuėjau į riešutyną ir nusipjoviau lazdą ‘aizgāju uz lazdu 
birzi un nogriezu nūju’ Viekšņos (LKŽe).

Pabiržē pierakstīts variants riešutýnė ‘lazda’.
Georga H. F. Nesselmaņa, F. Kuršaiša vārdnīcā un Užpaļu izloksnē 

fiksēts riešutỹnė ‘lazdu birzīte’. LKŽe mēģināts šādu atvasinājumu sa-
skatīt arī vārdnīcā Clavis Germanico-Lithvana minētajā citātā no Bībe-
les: Aß nuejau  Reßutinn ‘es aizgāju uz lazdu birzi’ Levit 6.10 (C II 
156). Tomēr dubultais n liek apšaubīt šādu interpretāciju un liek do-
māt, ka te bijis piedēkļa -inė atvasinājums riešutinė, jo vairāk tādēļ, ka 
Apsā pierakstīts riešutnis ‘lazda’: Kai vėjas palėpes drasko, reikia švęsto 
riešutinio inkišt ‘lai vējš neplosītu pažobeles, vajag svētīto lazdu ielikt’ 
(LKŽe). Tas ir substantivējies adjektīvs riešutnis (-ė).

Līdzās vārdam riešutýnas galvenokārt Lietuvas dienvidu daļā (Ku-
čūnos, Rūdninkos, Vievē) daudz retāk lieto riešutójas un tā variantus 
riešutójis (Lazdijos, Seinos), riešutojỹs (Krosnā, Barčos), piem., eina 
eina jiej ir daeina riešutójį – lazdyną ‘iet, iet viņi un pienāk pie lazdas’ 
LKT375 Lazdijos (LKŽe); lipk, vaike, riešutojiñ ir mums paraškyk rie-
šutų ‘kāp, bērns, lazdā, un pašķin mums riekstu’ Seinos (LKŽe); čia 
tik riešutojaĩ auga, o riešutų nėra ‘šeit tik lazdas aug, bet riekstu nav’ 
Kučūnos (LKŽe).

Dažviet lazdu apzīmē saliktenis rešutmedis (Vertimos), riešùtmedis 
(ļutkišķos), riešutmedis (Karčemās) vai vārdu savienojumi: rešuto 
mẽdis (Balninkos), riešutnis mẽdis (Līdoķos, Plašķos, Daršišķos), 
riešut krmas (Rusnē, Balbierišķē).
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Aplūkotie lietuviešu valodas salikteņi un vārdu savienojumi daļēji 
atgādina latviešu valodas izloksnēs sporādiski sastopamās vārdkopas 
lazdu (le̦gzdu) krūms, riekstu kuoks un salikteņus lazdkuoks (Pabažos), 
lazdukuoks, lagzdkrūms, lgzdkuoks (Ainažos), lgzdkrūms (Duntē, Lie-
pupē), riekstkuoks (Mārupē), piem., lȩgzdu krũms ar čemuriêm ‘lazda ar 
[riekstu] čemuriem’ Allažos (LVDA); kas te bi lazdkuôki! ‘kas te bija 
lazdu!’ Dauguļos (LVDA); laũkmale aûg lils lagzdkrũms ‘lauka malā 
aug liela lazda’ Piltenē (LVDA); apuž lȩzd krũm bi nuôbirušš laps ‘zem 
lazdas bija nobirušās lapas’ Stienē (LVDA); le̦gzd krũma åûg riksti ‘laz-
du krūmā aug rieksti’ Salacā (LVDA); ma a i lȩgzdkuôks ‘man arī ir 
lazda’ Vitrupē (LVDA). Tiem pamatā mums jau zināmie la. lazda, lagz-
da, lzda, krūms, rieksts un vēl neiztirzātais kùoks ‘koks, koksne, nūja’. 

Tas radniecīgs lie. kúoka ‘runga’, kùkis ‘āķis’, pr. queke E 635 ‘žoga 
miets’, serb.-horv. kvȁka ‘durvju rokturis; āķis’ u.c. 

Tie (tāpat kā lie. Kaũkas ‘mājas gars’, la. kauks, pr. cawx ‘velns’ 
E 11, lie. kaũkuras ‘paugurs’, káukė, káuk-olė, kiáuk-utas, kiaũk-uras, 
kùkuras ‘muguras daļa pie sprandas; kupris’, la. kukurs ‘kupris’, go. 
hauhs ‘augsts’, hiuhma ‘kaudze’ u.c.) radušies no ide. darbības vārda 
*(s)keuk- (sal. lie. kùkti ‘liekties, svērties, uzmest kūkumu’, la. kukt 
‘uzmest kūkumu’, senind. kuc-áti ‘viņš saliecass’ (pēdējais savukārt 
varbūt no ide. *(s)keu- ‘loku apliekt’, no kā radies lie. kiáutas ‘čaula’, 
pr. kento (labojams uz *keuto) ‘cilvēka āda’ E 156 u.c.; skat. Būga I 
368, II 211; ПЯ I–K 293skk., 349, K–L 380skk.; PKEŽ II 148skk., 
182skk., 327skk. un lit.).

Nosaukumi lazdu krūms, lazdu kuoks, riekstu kuoks arī atrodami 
senākajās vārdnīcās: Laβda=kohx Haſelƒtaude ‘lazdu krūms’ Phras 

1638: 333; Lagsda kohks Depkin 1704 II 105; Leszczyna, drzewo 
leszczynowe. Corylus. lozdu kryums, lozdas kuks, rykstu kuks Kurmin 
1858: 67.

Griškabūdē ar nozīmi ‘lazda’ fiksēts žilvtis. Šis vārds parasti apzī-
mē citus kokus: ‘vītolu, kārklu’ (Salix)’, (šāda nozīme tam ir jau abās 
K. Sirvīda vārdnīcās) un ‘klūdziņu kārklu (Salix viminalis)’ (LKŽe).

Tas ir saliktenis, kas saistāms ar žãlias (sal. 56 lpp.) un vyts ‘lokans 
zariņš’: výti ‘tīt, griezt’ (Schulze 1966: 118; Būga II 661; LEW 1309; 
Smoczyński 2007: 785).

No tā paša ide. darbības vārda *ei- ‘griezt’ (par to skat. IEW 
1120skk.), tāpat kā vyts, radies pr. witwan ‘kārkls’ E 603, arī šī paša 
koka nosaukumi citās ide. valodās, piem., la. vîtuõls, Av. vaēiti-, gr. 
ἰτέα, lat. vītis, senisl. vðir u.c. (ИЯ 628).

Skodā fiksētajam nosaukumam bardýnas ir neskaidra cilme. Ie-
spējams, tas saistāms ar barzdà (bez līdzskaņa z, sal. skruzdėl un 
skrudėl, skat. LKA III 135, 120. k.; iespējama arī latviešu valodas 
ietekme, sal. la. brda), kas ir kopīgs vārds baltu (piem., la. brda, 
dial. brzda, pr. bordus E 101), sl. (piem., sensl. brada), ģerm. (piem., 
sav. bart), it. (piem., lat. barba), varbūt arī ilīr. (sal. personvārdu 
Σκενό-βαρδος) valodām (Trautmann 1923: 27; Specht 1944: 87; LEW 
36; Фасмер I 196; Porzig 1954: 134; ПЯ A–D 240skk.; PKEŽ I 
150sk.; Smoczyński 2007: 48).

Daži citi šī vārda atvasinājumi tiek izmantoti augu nosaukumu 
darināšanai, piem., bazdis ‘meža zirdzene (Angelica silvestris)’, barz-
dõnas, barzdžiklis, barzdùkas, burzdùklis ‘pļavas kosa’, barzdžiùkas 
‘tīruma kosa (Equisetum arvense)’ (LKŽe).
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Lazdas karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Bumbieres nosaukumi
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Bumbieres nosaukumi 
Komentāra autori: Asta Leskauskaite, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes pamatā atbildes uz ALE leksikas aptaujas 59. jautājumu. 
Komentārā izmantota arī LVDA leksikas daļas 2. karte un komentārs, 
atbildes uz IV (2) aptaujas jautājumiem. Izmantotas arī atbildes uz 
Antana Saļa 1. Aptaujas (Apklausas) 69. jautājumu un KFRP 4. dia-
lektoloģijas anketas 2. jautājumu.

Viens aplūkojamā koka (Pirus L.) un tā augļu (lat. pirum) no-
saukums šķiet kopīgs lietuviešu, latviešu un prūšu valodā, sal. lie. 
kr(i)áu šė (ar variantiem kriaũšė, kriáušia, kriáušis; tráušė (šeit t varbūt 
cēlies no k); kráušis; tas varēja rasties cita līdzīga augļu koka obels, 
obelė nosaukuma formas ietekmē, skat. PKEŽ II 267sk.), la. kraûsis 
ʻkriaušė (koks un tā augļis)’, pr. crausy ʻbumbieris (koks)’ E 617, 
crausios ʻbumbieri (augļi))’ E 618 (Trautmann 1923: 140; ME II 264; 
LEW 296; Smoczyński 2007: 313).

Vietvārds Krawselauken ļauj domāt, ka arī prūšiem (tāpat kā lie-
tuviešiem), bez ī- / ā-celma, varēja būt arī ē-celma forma (PKEŽ II 
266skk.).

Taču, uzmanīgāk ielūkojoties, kļūst skaidrs, ka šo vārdu vēsture 
nav tik vienkārša. Neapšaubāmi, kráušė, kráušis Mazajā Lietuvā ir 
lietots jau 17.–18. gs.:

Birn Krauße item Birnbaum Lex 18;
Birn-----Krauße. Gruße; Birnbaum-----Krauße Q92 (Kazimira 

Būgas izraksti rāda, ka divi identiski vārdu apraksti eksistējuši arī Otrā 
pasaules kara laikā pazudušajā Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcā Q1, 
skat. Zubaitienė 2009: 46sk., 158, 186);

Birn. Kráuße, ês. F. Gruße, ês. F.; Birn=Baum. Kráußis, iô. M. Kráu-
ße, és. F. C I 356; jeyb ałotumbim / ir ĳdėtumbim kaip ůbelis ir krau ßes 
‘ja mēs zaļotu un ziedētu kā ābeles un bumbieres’ ŠM 97, 22–23.

Lietuviešu literārajā valodā nostiprinājusies forma kriáušė drīzāk 
ir jaunāka (par mīksto vai cieto līdzskani r dažādās izloksnēs, sal. 
Zinkevičius 1966: 153skk.). 

Kopumā šis nosaukums un tā varianti lietuviešu izloksnēs sasto-
pami reti. Tagad tos lieto tikai dažās austrumaukštaišu un Kauņas 
apkaimes rietumaukštaišu, kā arī žemaišu izloksnēs, piem., krǽ.ušˈu· 
bùvo· ǀ ko·kæ‿dù mẽ·džei ‘bumbieru bija kādi divi koki’ KzRŽ II 392; 
trẽšnẹs ẹšãla, kȓâušẹs ẹšãla ẹš tũos žimũos ‘saldais ķirsis izsala, bum-
bieres izsala tajā ziemā’ MoŽK. 

Vīriešu dzimtes variants kráušis pierakstīts rietumžemaišu areālā, 
piem., kráušiai skani ʻbumbieri garšīgi’ Saugās (LKŽe).

20. gs. piektajā desmitgadē pēc A. Saļa 1. Aptaujas savāktais ma-
teriāls rāda, ka nosaukums kriáušė un tā varianti minētajās izloksnēs 
bijuši biežāk sastopami. Turklāt tos lieto arī daži Kauņas apkaimes 
rietumaukštaišu kaimiņi – dienvidaukštaiši. 

Šie fakti daļēji balsta K. Būgas (Būga I 478) hipotēzi, ka kriáušė 
varētu būt prūsisms.

Atbilstošais la. krausis sastopams reti. LVDA doti Lejaskurzemē 
(Nīcā) reģistrētie nosaukumi krausis un kraušu bumbiere: kraûsis i 
nepuõtta bubiẽre ‘krausis ir nepotēta bumbiere’ Nīcā (LVDA). No-
saukums krause reģistrēts arī Vidzemē – sēliskajā izloksnē Grostonā, 
bet vietvārds Kràusaiņi – Liezērē (Endzelīns 1961: 127).

LVDA komentārā nosaukums kraũse dots vēl no Ugāles (lidz 
žuôgma jastād viss pil a kraũse, le nrdz coũr ‘līdz žogmalei jāstā-
da viss pilns ar bumbierēm, lai neredz cauri’), bet krausis – no Klos-
teres, kur tas, pēc teicēju atmiņām, dzirdēts 19. un 20. gs. mijā. Arī 
Kuršu kāpu latviešu runā reģistrēti nosaukumi krâušis (Plāķis 1927: 
63), kŗaušu kuoks (ME II 296), kraũškuoks (EH I 644).

Tādēļ ir tikusi izvirzīta hipotēze, ka la. krausis ienācis caur lietu-
viešu valodu (sal. Sabaliauskas 1966: 111; ПЯ K–L 168). Vītauts Ma-
žulis (PKEŽ II 268) domā, ka tas ir latviešu valodā pārveidots senais 
kuronisms. Tātad sākotnēji, pēc viņa domām, *krauśjā piederējis rie-
tumbaltiem. Nav tālu arī sl. *gruša ‘bumbieris’ fonētiskā varianta *kru-
ša areāls (sal. jo īpaši Бернштейн 1961: 73sk.; ПЯ K–L 169skk.).

Tālāka šā vārda cilme nav skaidra. Vairākums pētnieku ir pārlie-
cināti, ka tas ir aizguvums no Kaspijas jūras reģiona valodām, minot 
kurdu korēš(i), kurēš(i), taču arī šīs saknes nogrimst neziņas miglā 
(sal. ПЯ K–L 170sk. un lit.).

Oļegs Trubačovs (ЭССЯ VII 156sk.) aplūkojamo baltu un slāvu 
bumbieres nosaukumu ir mēģinājis saistīt ar sl. *grušiti, *krušiti ʻgraut, 
sadalīt’, lie. krùšti ʻgrūst, berzt, smalcināt; grūst, gremdēt, sist, blietēt, 
sist, kult; badīt; ēst, bāzt; apkampt; stumdīties; dzīt, trenkt’, kraušýti 
ʻņurcīt, burzīt; darīt pāri, sist; stumdīt’ (radušies no ide. *ghre-s-, 
*kre-s-). Taču šī hipotēze semantisko iemeslu dēļ ir vēl mazāk ti-
cama (sal. ПЯ K–L 171sk.).

No minētā sl. *gruša, kā arī no tā atvasinātajām formām lietuvie-
šu un latviešu valodā aizgūti slāvismi.

Nosaukums grūšia ʻbumbiere’ koka nozīmē vienu reizi fiksēts jau 
16. gs. Mikolaja Daukšas Postilā: wêliième iimé turét’ óbelis / grûßias / 
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ir ktus mêdǯius ‘gribam, lai tajā ir ābeles, bumbieres un citi koki’ DP 
55840 (sal. Skardžius IV 137). 

Tāda pati nozīme atrodama arī 17. gs. Konstantīna Sirvīda otrajā 
vārdnīcā, kur grūšia ir blakus citam slāvismam dūlia. 

Dažās 17. gs. Mazās Lietuvas rokraksta vārdnīcās ā- un ē- celmu 
jaukuma dēļ (sal. Ambrazas 1993: 32 un lit.) izveidojies grūšia variants 
grūšė (līdzās kraušė) apzīmē bumbierkoka augļus.

 Vēlākajos rakstos un izloksnēs grūšià (resp. gršia; grša, grša, 
grūšà), gršė (resp. gršė) lietota abās nozīmēs. Turklāt vietām (tāpat 
kā vārdā kráušė, skat. 145 lpp.) līdzskanis r tiek mīkstināts: griūšià, 
grišė, grišė, griušià. Sastopami arī morfoloģiski varianti gršas, 
grišas; gršis, grišis (par cilmi sal. 145 lpp.). 

Pēc A. Saļa Aptaujas 1 savāktais materiāls liecina, ka izloksnēs ir 
ne tikai šie, bet arī citi fonētiskie un morfoloģiskie varianti: grišia, 
grušià, grùšia, grùšė, gršas, grùšas, gršis, griūšs, grūšs u.c.

Šos nosaukumus lietoja un joprojām lieto gandrīz visās aukštaišu 
un žemaišu izloksnēs, piem., šiẽmet tój grūšà pirmųkat a(ž)žydjo 
‘šogad tā bumbiere pirmoreiz ziedēja’ LzŽ 88; ladùs nakciù dáu kap 
gršos dzidziumõs ‘naktī bija tik liela krusa kā bumbieri’ LzŽ 88; 
súltingo·s grũ·šˈo·s ǀ burnõ· lé.idžesi ‘sulīgi bumbieri mutē kūst’ KzRŽ 
I 259; juõkem·s ǀ bá.ikaujæm ǀ i‿vá.lgɔm tá.is gru·šs ‘jokojāmies, blēņo-
jāmies un ēdām tos bumbierus’ KzRŽ I 259; šitó·j gru·šà paso.dzí·ta 
dá.r màno. dziẽdo. ‘šī bumbiere vēl mana vectēva stādīta’ DrskŽ 115; 
kab grũ·šo.s màno. brã·škˈė.s ǀ dzidzùłė.s ‘kā bumbieri manas zemenes 
milzīgas’ DrskŽ 115; dabar gi tas grūšias padėk ‘tagad gan tos bum-
bierus noliec’ DvŽ I 189; anà at jau – kˈità stóvˈi gru.š ir prãšosˈi 
‘viņa [meitene] jau [gatavojas] iet – cita bumbiere jau stāv un lūdz’ 
ZtŽ 222; sakaũ, dúok mán gadnõs gru.šs ‘saku, dod man labu bum-
bieri’ ZtŽ 222; nuvˈj pažu.rt tõn gru.šn ir rãdo tã žeda· ‘aizgāja 
paskatīties uz to bumbieri un atrada to gredzenu’ ZtŽ 222sk.; pαk·-
lẹ.m nuo‿ž.mẹ.s ó·buoli. ar‿grũ·u. | tα mùs nùbaudẹ. ‘ja pacēlām no 
zemes ābolu vai bumbieri, tad mūs sodīja’ PpaŽK; to.õ·s ʒdelẹ.s 
grũ·o.s ┊ ale‿kαd‿dá.r ž·o.s ‘tik lieli bumbieri, bet vēl zaļi’ PpaŽK; 
sodinykas nuskynė grūšas ‘dārznieks noplūca bumbierus’ Leipaliņģē 
(LKŽe); išdžiūvo mūsų sode žieminė grūšià ‘nokalta mūsu dārzā ziemas 
bumbiere’ Veiveros (LKŽe); skani ta gršė ‘garšīgs tas bumbieris’ 
Mosēdē (LKŽe); šiemet mūsų saldinis grūšis labai žydėjo ‘šogad mūsu 
saldā bumbiere ļoti ziedēja’ Kuļos (LKŽe); rudenį gršai prinoksta 
‘rudenī bumbieres nogatavojas’ Akmenē (LKŽe).

Simons Daukants savās vārdnīcās min bumbiera nosaukumu va-
riantus grūšė, grūšas, grūšus: grusze, gruszùs; grusze, gruszas (DaDLL 
I 224); gruszas (DAMLL 50).

No bkr. грушня ʻbumbiere’ (kurš, šķiet, cēlies no īpašības vārda 
*grušьnъjь ʻbumbieru-’, sal. ЭССЯ VII 157) radies grūšnià, gršnia, 
gršnia, gršnė, gršnė, grušnià, grùšnia, grišnė, grišnė, griūšnià, 
grišnia, grišnia, grùšnė u.c. Šie nosaukumi zināmi no dažām Klai-
pēdas novada aukštaišu, rietumaukštaišu un austrumaukštaišu izlok-
snēm, piem., ˈgru·š’n’ɔ.s b.vɔ. ruden.na.s p.lnɔ.s ǀ nù tai ˈgɔ·r’čeiz da- 
l.ndavɔ. senæ ‘rudens bumbieres bija pilnas, bumbierus garnicām 
(tilpuma mērs) dalīja agrāk’ KpŽ I 760; ˈtiek priv·l’gẹ.m klæbɔ.n.jɔ. 
š.tu. ˈgru·š’n’u. ǀ kad priv.l’gæu kad li.g ˈtɔ·lai ‘tā pieēdāmies mācītāja 
mājā tos bumbierus, ka pieēdos līdz šejienei’ KpŽ I 760; man geriau 
tinka grūšnės, ne obuoliai ‘man labāk garšo bumbieri nekā āboli’ Ža-
garē (LKŽe).

Pēc LVDA materiāliem vārds gruša sastopams visā Latgalē, izņe-
mot dažas dienvidrietumu, ziemeļrietumu un dienvidu izloksnes, bet 
gruška (radies no sl. *gruša deminutīva formas *gruška; par izplatī-

bu skat. Бернштейн 1961: 72) – izloksnēs ap Rēzekni, Dricēniem, 
Gaigalavu, Viļāniem, Kalupi, Vārkavu, Aglonu, Izvaltu, Krāslavu; 
gruža reģistrēts Makašēnos un Nautrēnos, piem., sadâ aûg grušys, 
uôb́èĺńeîcys, šlˊivys ‘dārzā aug bumbieres, ābeles, plūmes’ Dricēnos 
(LVDA); navaru daudź grušku iêś ‘nedrīkstu daudz bumbieru ēst’ 
Kalupē (ALE); èi ä łełuo b́eja ḿežoga gruža ‘tā te lielā bija savvaļas 
bumbiere’ Nautrēnos (LVDA); ṕi msu moz grušu ‘pie mums ir maz 
bumbieru’ Pildā (ALE); brńìm grušas paèik ‘bērniem bumbieri gar-
šo’ Šķilbēnos (ALE).

Lejaskurzemē reģistrēti citi varianti, acīmredzot aizguvumi no 
slāvu valodām caur lietuviešu valodu grūša, grūšis un grūšu kuoks – 
Rucavā, bet grūše – Dunikā.

Variants gruškakuoks (Gruska-koks) minēts Georga Elgera vārd-
nīcā (Elger 1683: 99), grušņa kuoks – Jana Kurmina vārdnīcā: Grusz-
ka drzewo. Pyrus. grusznia kuks Kurmin 1858: 37.

Lietuviešu, kā arī latviešu valodā slāvismi radušies arī no bkr. 
дýля vai po. dula, kurš savukārt cēlies no sensl. *kъdun’a / kъdul’a. 
Bet tas varbūt ir caur latīņu valodu ienācis aizguvums no gr. κυδώνια. 
Tas ir Krētas vietvārds, kas apzīmē ābolu šķirni (sal. ЭССЯ XIII 
174sk. un lit.).

Nosaukumu dūlia rodam jau 17. gs. K. Sirvīda otrajā vārdnīcā: 
Grußká drʒewo. Py-‖rus. Gruśia / dula; Grußká owoc / Pirum.‖ Dula 
SD3 77.

Lietuviešu izloksnēs vārdam dulià, tāpat kā grūšia, grūšnia, arī ir 
ē-celma varianti (dlė, dlė, dūl). Tos visbiežāk lieto dienvidaukštai-
šu un austrumaukštaišu, rietumaukštaišu Kauņas izloksnēs, kā arī 
Baltkrievijas lietuviešu izloksnēs, piem., kap kàs dūliàs válgė su medu 
‘daži bumbierus ēd ar medu’ LzŽ 63; vakai, nerãškait dlių ‘bērni, 
neraujiet bumbierus!’ LzŽ 63; e, bóba, po kám dlios? ‘ei, sieva, cik 
maksā bumbieri?’ DvŽ I 132; šiemet jūs dlių dlių – net linksta šakos 
‘šogad to bumbieru, bumbieru – pat zari līkst’ Švenčonē (LKŽe); 
pernoko dlios, kap miltai ‘gatavie bumbieri kā milti’ Rudaminā (LKŽe); 
šiąnakt vėtra išpurtino visas dūlias ‘šonakt vētra nopurināja visus bum-
bierus’ Kupišķos (LKŽe); šiais metais tik dū́liai teužderėjo ‘šogad tikai 
bumbieri labi padevušies’ Breslaujā (LKŽe). 

Tomēr dažās izlokšņu vārdnīcās norādītas arī konkrētākas šo vār-
du kā arī to variantu nozīmes:

‘vasaras bumbieru šķirne, ražo sulīgus augļus; tās auglis’, piem., 
mačũ dũ·l’u. dauk‿prikrtæ. ǀ susirñki[t] dz’ov·t ‘redzēju bumbieru 
daudz sakritušu, salasiet žāvēšanai’ ZnŽ I 326; dũ·lẹz grẽ[t] tr·šta 
‘bumbieri ātri pūst’ ZnŽ I 326; 

‘bumbiere, kurai lieli augļi (koks un augļi)’, piem., senæ tai ˈbu·-
da vɔ. ˈviena [rūšis] ǀ vad.ndavɔ. ˈdu·l’ɔ.s ǀ alæ kú.m’š’tina.[s] š.tɔ.z ˈdu·-
l’ɔ.s ‘senāk tā bija viena [šķirne], kuru sauca dūlios, bet dūres lielumā 
šie bumbieri’ KpŽ I 467; b.vɔ. senæ ˈdu·l’u. ǀ b.vɔ. laba d.deli.[s] 
ˈsɔ·das ‘bija agrāk bumbieri, bija ļoti liels dārzs’ KpŽ I 467; dûlê smãil 
gru.šèlê, tiv gàlã, par vdọri drktesn ‘dūliai – smaili bumbieri, tievi 
gali, vidū resnāki’ MoŽK.

Līdzīgas nozīmes ir arī dažiem citiem variantiem, kas pierakstīti 
kā atbildes uz A. Saļa Aptaujas 1 jautājumiem, piem., ap Kuniģiš-
ķiem – dlia ‘lieli bumbieri, saldi, plaisājoši’, ap Seirijiem – ‘potēta 
bumbiere’; ap Pandēli – dlė ‘bumbiere, kurai lieli augļi, vasaras [šķir-
ne]’; ap Kazlu Rūdu – dūlė ‘kāda bumbieru šķirne’.

Arī Latgalē (galvenokārt tās austrumu un dienvidu izloksnēs) re-
ģistrēts slāvisms duļa. Tas parasti apzīmē lielaugļu bumbieru šķirni: 
duļa – ĺeluôka gruša – aûgĺiś i stumbrys ‘duļa – lielāka bumbiere – 
auglis un stumbrs’ Istrā (LVDA); duļa – ĺelùo gruša – kùks i aûgĺiś ‘duļa 
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ir lielā bumbiere – koks un auglis’ Nirzā (LVDA); kas soka – grušys, 
kas – duĺiś ‘cits sauc par grušām, cits par duļām’ Šķaunē (LVDA).

Lielākajā Latvijas teritorijas daļā izplatīts ģermānisms bumbiere – 
aizguvums no vā. dial. Bumbeere (ME I 349; Sehwers 1953: 20 un 
lit.) – vai tā fonētiskie un morfoloģiskie varianti. Vārds bumbiere ir 
arī latviešu literārās valodas vārds. Tas izplatīts lielākajā daļā Kurzemes 
izlokšņu, Zemgalē, retāk Vidzemē un Latgalē: bubiẽres pilas a 
bubiẽriêm; rudzu bubiẽrus va êst rudzu pļaũjamâ laĩkâ; meža 
bubiẽrẽm i mazi u ciêti bubiẽrîši ‘bumbieres pilnas ar bumbieriem; 
rudzu bumbierus var ēst rudzu pļaujas laikā; savvaļas bumbierēm ir 
mazi un cieti bumbierīši’ Džūkstē (ALE); pa bubiẽri mẽs saûcam ga 
aûgli, ga kuôku ‘par bumbieri mēs saucam gan augli, gan koku’ 
Kursīšos (ALE); mus bi bubiẽri, ziêms sȃl nevare isture̦t ‘mums bija 
bumbieres, ziemas salu nevarēja izturēt’ Rendā (ALE); bubiẽreî ir 
gašîgi bubiẽri ‘bumbierei ir garšīgi bumbieri’ Ropažos (ALE); bùmbìra 
aûglis ìr bùmbrs ‘bumbieres auglis ir bumbieris’ Stāmerienā (ALE). 

io-celma forma bumbieris kompakti sastopama Kurzemes zieme-
ļu daļā, tā reģistrēta arī Kurzemes vidusdaļā un ap Lutriņiem, Saldu, 
kā arī plašā areālā Vidzemē (retāk tās dienvidrietumu un dienvidaus-
trumu daļā): bubiẽris – gàn kùoks, gàn aûglis ‘bumbieris – gan koks, 
gan auglis’ Kauguros (ALE).

LVDA kartotekā atrodami arī vairāki citi šā nosaukuma varianti. 
o-celma forma bumbiers sastopama daļā Kurzemes ziemeļu izlokšņu 
(Alsungā, Užavā, Vandzenē, Zlēkās u.c.), Vidzemē (Alsviķī, Augstro-
zē, Ērģemē, Gaujienā, Litenē, Pabažos, Raunā u.c.): bubieram i 
oûkstak tie zari ‘bumbierei ir augstāk tie zari’ Idū (ALE).

Variants bumbere reģistrēts galvenokārt Vidzemes lībiskajās izlok-
snēs (Alojā, Salacā, Svētciemā u.c.), bet bumbēre – vietām Kurzemē 

(Dunikā, Usmā u.c.), Zemgales dienvidos (Ceraukstē, Jaunsvirlaukā, 
Sesavā, Vilcē, Panemunē, plašā kompaktā areālā Vidzemes un Zemga-
les sēliskajās izloksnēs ap Dvieti, Sunāksti, Susēju, Vidzemes sēliskajās 
izloksnēs ap Aizkraukli, Iršiem, Kraukļiem, Plāteri, Sarkaņiem). 

Plaši pazīstami ir arī nosaukumi bumbēre, bumbernīca, bumbērnīca, 
bumbērnīce, kuri reģistrēti galvenokārt Vidzemes un Zemgales sēlis-
kajās izloksnēs: vacòa buḿb́ŕńeíca płnài płna bùḿb́ru ‘vecā bum-
biere pilnum pilna bumbieru’ Aknīstē (ALE). 

Izplatīti arī salikteņnosaukumi: bumberkuoks – lībiskajās izloksnēs 
(Rozēnos, Svētciemā, Vitrupē, Tūjā u.c.), arī Bauņos, Naukšēnos; 
bumbērkuoks (Bērzaunē, Drabešos, Jaunpiebalgā, Meņģelē, Sarkaņos, 
Sērmūkšos, Skaņkalnē u.c.); bumbierkuoks – galvenokārt Kurzemē 
(Bārtā, Dundagā, Matkulē, Padurē, Popē, Usmā, Zlēkās u.c.) un 
Vidzemē (Ainažos, Naukšēnos, Rozulā, Sēļos, Vitrupē u.c.). Sasto-
pama arī vārdkopa bumbieru kuoks (Asītē, Naudītē, Jērcēnos, Kārķos, 
Lejasciemā, Mārkalnē, Vecgulbenē u.c.), kā arī dažās Latgales izlok-
snēs – Balvos, Rugājos, Varakļānos.

Šo nosaukumu otrais komponents ir kuoks (par tā cilmi skat. 
141. lpp.).

Retāk sastopami daži citi varianti: bumbēģis Bauņos, Burtniekos, 
bumbēra Aiviekstē, bùmbire Viļakā, bubure Vecsaulē, bùmbùrs Vīks-
nā, vārdkopas bubẽrģa kuôks Vilzēnos, bubiẽra kùoks Kauguros, 
bùmbieres kùoks Mārkalnē, bùmbiru kuoks Pededzē, bùmburu kùoks 
Vīksnā.

Ar nozīmi ‘bumbiere’ 18. un 19. gs. rakstu avotos atrodamas sin-
tagmas bumbehŗa kohs Birnbaum Lange 1773: 68; bumberu kohks 
Stender 1789 I 32; bumbehru kohks Stender 1789 II 144; bumbehŗu 
kóhks Ulmann 1872: 40.
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Bumbieres karte
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Baltu valodu atlants 
Leksika 1: f lora

Galotnes nosaukumi
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Galotnes nosaukumi 
Komentāra autori: Rima Bakšiene, ilga Jansone, Anna Stafecka, Sauļus Ambrazs

Kartes un komentāra pamatā LVDA 12. karte un komentārs, LKŽe 
materiāls.

Kartē rādīti koka galotnes nosaukumi. Kompaktu kopīgu areālu 
baltu valodu teritorijā veido lie. viršnė / la. virsūne.

Lietuviešu viršnė ir literārās valodas vārds, ko lieto gandrīz visās 
izloksnēs, piem., anã· tã· viršú·ne· ·da ã·maras ‘to galotni ēd laputis’ 
ZnŽ III 682; jǽ·gu vá.rno·s viršú·n· ǀ tai‿žinó·k ǀ šãs ‘ja vārnas [sēž] 
galotnē, tad, zini, tas uz salu’ ZnŽ III 682; tai kamlˈs, o tai vˈiršúnˈė 
‘šis ir resgalis, bet šī – galotne’ ZtŽ 774; kap atpˈjáunam vˈiršúnˈæ· 
mˈ džȯ, tadà jau dˈerevˈkas ‘kad nozaģējam koka galotni, tad jau [pa-
liek] resgalis’ ZtŽ 774; vjas nugùrino agłs viršnį ‘vējš nolauza egles 
galotni‘ LzŽ 289; pati viršnė obeles nušalo ‘pati ābeles galotne nosa-
la’ Daugēlišķos (LKŽe); varnos ka liuob tūps į pačią viršnę, sakys – priš 
speigą ‘ja vārnas mēdz nolaisties pašā koku galotnē, saka – tas uz 
aukstumu’ Endriejavā (LKŽe); aprišimas te tavo, visos viršnės liko 
grynos obeliūčių ‘te nu tavs apsējs – visas ābelīšu galotnes palika ne-
apsegtas’ Kaltanēnos (LKŽe); amalai viršnėsa išauga, krūmas didelis 
‘āmuļi galotnēs aug, krūms liels’ Kapčamiestē (LKŽe).

Nosaukums viršùs un atvasinājums viršnė (ar variantu viršūnis) 
diezgan bieži atrodams 16.–17. gs. rakstu avotos, taču šie vārdi bieži 
apzīmē ne tikai koka galotni, bet arī kāda priekšmeta augšējo daļu, 
aso galu, tiem ir arī nozīme ‘vara, spēks’, piem., wirßune Lex 42v, 82r; 
wirßunis Lex 106v; padarítas nt’ wirßúnes káłn ‘izveidots uz kalnu 
virsotnes’ DP 45817; wiſſokia wirßune ir prakelimas nůġ Diewȯ yrá ‘jeb-
kura vara un paaugstinājums ir no Dieva’ DP 49727.

Latviešu izlokšņu virsūne (ME IV 610; Endzelīns 1951: 320; LEW 
1262) un varianti izplatīti Latvijas austrumu daļā – augšzemnieku 
dialekta teritorijā. Nosaukums virsūne veido plašu kompaktu areālu 
Latgalē, tas izplatīts arī Augšzemē un Vidzemes dienvidaustrumos. 
Variants virsaune (atvasināts ar piedēkli -aun- [Endzelīns 1951: 320sk.]) 
reģistrēts galvenokārt Vidzemes sēliskajās izloksnēs (Aiviekstē, Bēr-
zaunē, Lubānā, Sarkaņos u.c.), kur to bieži lieto blakus nosaukumam 
galuotne. Galvenokārt Vidzemes un Zemgales sēliskajās izloksnēs sa-
stopams variants virsuone. Vārds virsuotne arī raksturīgs galvenokārt 
Zemgales un Vidzemes sēliskajām izloksnēm, taču tas reģistrēts arī 
dažās Kurzemes izloksnēs (piem., Pērkonē, Planīcā [LD 220,1], Tāšos, 
Vērgalē). Variants virsūtne fiksēts sēliskajās (Ērgļos, Koknesē, Liep-

kalnē, Susējā) un latgaliskajās izloksnēs (Kalncempjos, Kārsavā, Mēr-
dzenē, Nīcgalē u.c.), bet virsūtnis EH dots no Kaunatas. 

Citi varianti sastopami retāk – virsaine reģistrēts Saukā (LD 2763,1), 
virsaunīce – Mētrienā, virsautne Kraukļos, virsene Beļavā, Stāmerienā 
(FBR XIX 126), Zeltiņos, virsuokne Trikātā. Apzīmējumi virsi, virsus 
zināmi galvenokārt tikai no tautasdziesmām. Piemēri: vìrsoȗnici nùozȏaģ 
‘galotni nozāģēja’ Mētrienā; źìmâ ka vùornys sazamat kùka vʹìersyûńî, 
soka – byûś sotumʹi ‘ziemā, kad vārnas nosēžas koku galotnē, saka – 
būs aukstumi’ Nautrēnos (LVDA); kùkàm jìr kàmlʹiś, vydućś i vʹìersyûņa 
‘kokam ir resgalis, vidus un galotne’ Asūnē (LVDA); noiet saule va-
karā, meža virsus līgodama ‘noriet saule vakarā, mežu galotnes šūpo-
dama’ Pļaviņās (LD 33879,3v).

Latviešu 18.–19. gs. vārdnīcās minēti dažādi nosaukuma virsūne 
varianti: wirỜons Gipfel eines Baumes Stender 1789 I 363; wirỜonis, 
-ņa der Gipfel Ulmann 1872: 342; wirỜenes die Spitzen von Bäumen 
Jaunlaicenē, Veclaicenē Ulmann 1872: 342; wirỜune, wirỜunite Gipfel 
des Baumes Ulmann 1872: 343.

Lie. viršūnė / la. virsūne ir atvasinājumi ar piedēkli -ūnė / -ūne 
no lietvārda – lie. viršùs, la. virsa ‘augšēja kāda priekšmeta daļa, augš-
puse’ (Ambrazas 2000: 159), kas tiek saistīts ar sensl. *vьrchъ, kr. 
верх, po. wierzch. Tālāk šis baltu un slāvu vārds ir saistāms ar senind. 
várṣma ‘augstiene, virsotne, virsma’, gr. οὐρανός ‘debesis’, lat. ver-
rūca ‘paaugstinājums, uzkalns’ (LEW 1262; Sabaliauskas 1990: 134sk.; 
LEV II 537sk.).

Nosaukumu galuotne, kas par literārās valodas vārdu nostiprinā-
jies 20. gs. sākumā, izloksnēs lieto visplašāk, galvenokārt Kurzemē, 
Zemgalē un Vidzemē. Retāk tas sastopams sēliskajās izloksnēs un 
Latgalē.

Variants galuokne kompakti sastopams Kurzemē un Zemgales rie-
tumu daļā, galuoksne – Kurzemes dienvidrietumos, retāk ziemeļos 
(Stendē, Strazdē u.c.), kā arī Zemgalē ap Tērveti, retāk Vidzemē, 
galuone – reģistrēts Dienvidrietumkurzemē (Grobiņā, Nīcā, Rucavā, 
Pērkonē [EH], Bārtā [EH] u.c.). Sporādiski fiksēti vēl citi varianti: 
galūne Rankā, Sinolē, Tirzā, galaine Vārvē, Ugālē (FBR VII 17), ga-
lainis (Piltenē, Užavā, Ventā, Zirās), galautne (Ērģemē, Kārķos, Kū-
dumā, Omuļos), galuote (Kandavā [LD 33748,1]) u. c., piem., pa ga-
luôk ni vaĩrak saûc, galuôkne – kas tâc gaŗâks istecẽjis ‘par galokni vairāk 
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sauc, galotne – kas tāds garāks iztecējis ‘izaudzis, izstiepies’ Vērgalē 
(LVDA); tâdi kuôki ka kruõņi kâ âbeleî, tiẽm nevar atrast galuôkni 
‘tādi koki, kam vainagi kā ābelei, tiem nevar atrast galotni’ Grenčos 
(LVDA); zeģenes bi nuôcistas priẽdes galuõtnes ‘zārdu koki bija no-
cirstas priedes galotnes’ Iecavā (LVDA).

Varianti galuotne (arī galuodne), galuotnis reģistrēti 18.–19. gs. 
vārdnīcās: gallodne der Gipfel Lange 1773: 115; gallotnis Gipfel am 
Baum Stender 1789 II 66; galohtnis, -ņa, galohtne, -es der Gipfel 
Ulmann 1872: 70; Gipfel .. des Baumes galotnis, galotne Ulmann 
1880: 346.

Varianti galuote un galuone (galuons) sastopami 17.–19. gs. rakstu 
avotos: gallohtes die Zopff=Enden von gefälleten bäumen Fürecker 
1685 II 99; Gallohns ein End vom abgehauenen Balcken oder Holtz 
Langius 1685: 72; Gallohns Ein Ende vom abgehauenen balken oder 
Holz MLG I 141; Gallohtes die Zopf=Enden Von gefelleten bäumen 
Depkin 1704 I 219; Gipfel .. des Baumes .. galone Ulmann 1880: 346.

Latviešu rakstu avotos reģistrēti arī vēl citi koka galotnes nosauku-
mi: kuoka gals – der Gipffel / Kohka-ghalls Phras 1638: 332; Gipfel des 
Baums, kohka gals (gallohtnis, wehjenize) Stender 1789 I 289; virsgals: 
wirśs=galls spitze. E.g. des bergs, baumes etc. Fürecker 1685 II 98.

Lietuviešu valodā nosaukums galnė un tā akcentētais variants 
galūn ar nozīmi ‘galotne’ sastopams reti, biežāk to lieto žemaišu iz-
loksnēs, galvenokārt tas fiksēts folkloras materiālos. Piem., kâm reikejẹ 
lptẹ i tûoki aukâusi bêrža, kêltẹ un pat gàlu·nes ‘kam vajadzēja kāpt 
tādā augstā bērzā, celt pašā galotnē [stārķa ligzdu]’ MoŽK; ẽglẹ d mèt 

netọrejẹ gàlu·nes ‘egle divus gadus bija bez galotnes’ MoŽK; anâm 
tr mèûs galûnẹ išjâutẹ ‘viņam [stārķim] vajag koka galotni nozāģēt’ 
MoŽK; sâulẹ ẽit unt mẽu gàlu·nems ‘saule iet ‘riet’ aiz koku galotnēm’ 
MoŽK; taboko galnes skabo, kad neišeitų į žydūles ‘tabakas galotnes 
noplūc, lai nesāktu ziedēt’ J (LKŽe); aug galūnėlė aukštesniai, linkst 
pašakėlės žemesniai ‘aug galotnīte uz augšu, liecas zariņi uz leju’ JD 
1516 (LKŽe); tų liepelių galūnėlėj margoji gegelė ‘to liepiņu galotnītē 
raiba dzeguzīte’ D8 (LKŽe); galūn prigaunama, šaknis išraunama ‘ga-
lotne tiek sasniegta, sakne tiek izrauta’ Salantos (LKŽe).

Nosaukuma cilme acīmredzot saistāma ar vārda gals nozīmi ‘aug-
stāka vieta’ (LEV I 284). Nosaukums kuoka gals sastopams arī 17. gs. 
avotā: der Gipffel / Kohka-ghalls Phras 1638: 332.

Samērā plaši Vidzemes ziemeļrietumu daļā un izloksnēs ap Val-
mieru, Cēsīm, retāk Kurzemes ziemeļu daļā ap Snēpeli, Usmu, Van-
dzeni sastop nosaukumu spice, Vidzemes ziemeļos un ziemeļaustrumos 
arī špice (< vā. Spitze), piem., kuôks bez spic:es nemaz neaûg ‘koks bez 
galotnes nemaz neaug’ Vilzēnos (LVDA). 

Sporādiski reģistrēti vēl citi varianti: spicaune Saikavā, Sinolē, spi-
cene Ozolos, spicgale Kauguros, spicuotne Vējavā, špicaune Sinolē.

Latgalē reģistrēti daži slāvismi: makuška Krāslavā (< bkr., kr. ма-
куш ка ‘koka galotne; kalna virsotne; galvvidus’) un makouka Run-
dēnos (< bkr. макаўка; skat. ЛАБ I 169); semantiski tuvi Vidzemes 
austrumos sporādiski fiksētie galvenīce (Lubānā LD 13250, 530, tā 
reģistrēta arī 19. gs. vārdnīcā [Ulman 1872: 72]) un galvenieks Ces-
vainē (LD 13250, 12, sal. galva).
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Nr. izloksne  
 

36 Aistere
37 Rāva
38 Durbe
39 Vecpils
40 Krote
41 Kalvene
42 Rudbārži
43 Grobiņa
44 Gavieze
45 Tadaiķi
46 Virga
47 Bunka
48 Priekule
49 Asīte
50 Nīkrāce
51 Embūte
52 Pērkone
53	 Nīca
54 Bārta
55 Purmsāti
56 Gramzda
57 Aizvīķi
58 Vaiņode
59 Rucava
60 Dunika
61 Kalēti
62 Ance
63	 Dundaga
64 Puze
65 ārlava
66 Lubezere
67 Nogale
68 Upesgrīva
69 Ugāle
70 Usma

71 Spāre (Spārne)
72 Stende
73 Pastende
74 Laidze
75 Vandzene
76 Lauciene
77 Lībagi
78 Strazde
79 Zentene
80 Kuldīga
81	 Renda
82 Valgale
83 Virbi
84	 Kandava
85 Cēre
86 Dzirciems
87 Pūre
88 Vārme
89 Kabile
90 Matkule
91 Vāne
92 Aizupe
93 Zante
94 Zemīte
95 Grenči
96 Raņķi
97 Lutriņi
98 Gaiķi
99 Remte
100 Strutele
101 Jaunpils
102 Skrunda
103 Sātiņi
104 Saldus
105 Ciecere

106	 Blīdene
107 Biksti
108 Zebrene
109 Pampāļi
110	 Kursīši
111 Zvārde
112 Lielauce
113 Nīgrande
114 Ezere
115 Ruba
116 Jaunauce
117 Vadakste
118 Vecauce
119 Mērsrags
120 Engure
121 Sēme
122 Vecmokas
123 Tume
124 Milzkalne
125 Smārde
126 Sloka
127 Sala
128 Babīte
129 Irlava
130 Praviņi
131 Slampe
132 Lestene
133	 Džūkste
134 Kalnciems
135 Annenieki
136 Dobele
137 Sīpele
138 Bērze
139 Līvbērze
140 Valgunde

* ALE punkti pārstāvēto izlokšņu numuri doti trekniem burtiem.

LVDA izlokšņu tīkls* 

1	 Venta
2 Pope
3 Vārve
4 Zūras
5 Užava
6 Ziras (Dziras)
7 Piltene
8 Zlēkas
9 Ēdole
10 Padure
11 Jūrkalne
12	 Alsunga
13 īvande
14 Ulmale
15 Gudenieki
16 Basi
17 Planīca
18 Kurmāle
19 Saka
20 Apriķi
21 Klostere
22 Turlava
23 Snēpele
24	 Ziemupe
25 Vērgale
26 Dunalka
27 Cīrava
28 Dzērve
29 Aizpute
30 Laža
31	 Kazdanga
32 Valtaiķi
33 Sieksāte
34 Medze
35 Tāši
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141 Ozolnieki
142 Pēternieki
143 Tetele
144 Garoza
145 īle
146 Naudīte
147 Auri
148 Šķibe
149 Glūda
150 Svēte
151 Vircava
152 Vecsvirlauka
153 Bēne
154 Penkule
155 Tērvete
156 Zaļenieki
157 Jēkabnieki
158 Platone
159 Lielvircava
160 Jaunsvirlauka
161 Sniķere
162 Ukri
163 Bukaiši
164	 Augstkalne
165 Vilce
166 Lielplatone
167 Eleja
168 Sesava
169 Svitene
170 Ainaži
171 Rozēni
172 Skaņkalne
173 Salaca
174 Aloja
175	 Svētciems
176 Pāle
177 Puikule
178 Vitrupe
179 Viļķene
180 Katvari
181 Pociems
182 Tūja
183 Limbaži
184 Umurga
185	 Vainiži
186 Augstroze
187 Liepupe
188 Lāde
189	 Dunte
190 Stiene
191 Nabe
192 Mazstraupe
193 Rozula
194 Skulte
195 Vidriži
196 Lēdurga
197 Lielstraupe

198 Bīriņi
199 Turaida
200 Vildoga
201 Pabaži
202 Sēja
203 Krimulda
204 Sigulda
205 Mangaļi
206 ādaži
207 Inčukalns
208 Allaži
209	 Ropaži
210 Sidgunda
211 Dreiliņi
212 Stopiņi
213 Mārupe
214 Katlakalns
215 Salaspils
216 Ikšķile
217 Suntaži
218 Olaine
219 Dole
220 Daugmale
221 Ogresgals
222 Rembate
223 Lēdmane
(A)224 Augšiecava
224 Iecava
(L)224 Lejasiecava
225 Baldone
226 Tome
227 Lielvārde
228 Salgale
229	 Zālīte
230 Misa
231 Vecumnieki
232 Birzgale
233 Mežotne
234 Code
235 Bauska
236 Vecsaule
237 Brukna
238 Stelpe
239 Bārbele
240 Taurkalne
241 Kurmene
242 Rundāle
243 īslīce
244 Ceraukste
245	 Panemune
246 Jaunsaule
247 Skaistkalne
248 Mazsalaca
249 Idus
250 Ipiķi
251 Terneja
252 Lode

253 ķoņi
254 Rūjiena
255 Naukšēni
256 Omuļi
257 Braslava
258 Vecate
259 Sēļi
260 Jeri (Ģeri)
261 Kārķi
262	 Ērģeme
263 Lugaži
264 Vilzēni
265 Bauņi
266 Burtnieki
267 Rencēni
268 Ēvele
269 Jērcēni
270 Ozoli
271 Dikļi
272 Jaunburtnieki
273 Valmiera
274 Brenguļi
275 Trikāta
276 Plāņi
277 Dauguļi
278 ķieģeļi
279 Mujāni
280 Kocēni
281	 Kauguri
282 Jaunvāle
283 Stalbe
284 Kūdums
285 Vaidava
286 Lenči
287 Liepa
288 Mārsnēni
289 Blome
290 Smiltene
291 Raiskums
292 Cēsis
293 Priekuļi
294 Jaunrauna
295 Baižkalns
296 Rauna
297 Launkalne
298 Kārļi
299 Līvi
300 Vaive
301 Veselava
302 Dzērbene
303 Drusti
304 Gatarta
305 Līgatne
306 Drabeši
307 Rāmuļi
308 Sērmūkši
309 Taurene

310 Jaunpiebalga
311 More
312 Nītaure
313 ķēči
314 Kosa
315 Skujene
316	 Vecpiebalga
317 Veļķi
318 Mēdzūla
319 Mālpils
320 Zaube
321 Kastrāne
322 ķeipene
323 Plātere
324 Taurupe
325 Ogre
326 Ērgļi
327 Jumurda
328 Vējava
329 Lubeja
330 Laubere
331 Madliena
332 Meņģele
333 Liepkalne
334 Irši
335 Sausnēja
336 Vestiena
337 Bērzaune
338	 Krape
339 Viskāļi
340 Bebri
341 Odziena
342 Vietalva
343 Kalsnava
344 Jumprava
345 Skrīveri
346 Aizkraukle
347 Koknese
348 Pļaviņas
349 Aiviekste
350 Sērene
351 Daudzese
352 Sece
353	 Sunākste
354 Vārnava
355 Sēlpils
356 ābeļi
357 Krustpils
358 Mazzalve
359 Zalve
360 Sauka
361 Viesīte
362 Birži
363 Zasa
364 Mēmele
365 Nereta
366 Rite
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367 Elkšņi
368	 Aknīste
369 Susēja
370 Slate
371 Gārsene
372 Asare
373 Prode
374 Valka
375 Vijciems
376 Cirgaļi
377 Zvārtava
378 Bilska
379 Birzuļi
380 Grundzāle
381 Palsmane
382 Gaujiena
383 Trapene
384 Jaunroze
385 Jaunlaicene
386 Veclaicene
387 Karva
388 Dūre
389 Ilzene
390 Zeltiņi
391 Alsviķi
392	 Sinole
393 Lejasciems
394 Beļava
395 Kalncempji
396 Ranka
397 Lizums
398 Druviena
399 Tirza
400 Galgauska
401 Vecgulbene
402	 Stāmeriena
403 Liezēre

404 Kārzdaba
405 Graši
406 Kraukļi
407 Virāne
408 Aduliena
409 Dzelzava
410 Jaungulbene
411 Viesiena
412 Kusa
413 Oļi
414 Sarkaņi
415 Patkule
416 Cesvaine
417 Lubāna
418 Grostona
419	 Lazdona
420 Prauliena
421 Meirāni
422 Mārciena
423 ļaudona
424 Saikava
425 Barkava
426	 Varakļāni
427 Viļāni
428 Sāviena
429 Mētriena
430 Medņi
431 Vīpe
432 Atašiene
433 Stirniene
434 Galēni
435 Dignāja
436 Līvāni
437 Rudzēti
438 Vārkava
439 Preiļi
440 Silajāņi

441 Rubeņi
442 Bebrene (Bebrine)
443 Dviete
444 Nīcgale
445	 Kalupe
446 Aizkalne
447 Aglona
448 Laši
449 Pilskalne
450 Līksna
451 Višķi
452 Naujene (Naujine)
453 Biķernieki
454 Rauda
455 Svente
456 Laucesa
457 Skrudaliena
458 Saliena
459 Kurcums
460 Demene
461 Silene
462	 Ziemeris
463 Mārkalne
464 Pededze
465 Alūksne
466 Beja
467 Anna
468 Mālupe
469 Liepna
470 Vīksna
471 Viļaka
472 Litene
473 Balvi
474	 Šķilbēni
475 Rugāji
476 Bērzpils
477 Tilža

478 Baltinava
479 Gaigalava
480	 Nautrēni
481 Kārsava
482 Dricēni
483 Sakstagals
484 Makašēni
485 Bērzgale
486 Mērdzene (Mērdzine)
487 Zvirgzdene 
 (Zvirgzdine)
488 Cibla
489 Ružina
490 Ozolaine
491 Rēzna
492	 Pilda
493 Nirza
494 Malta
495 Kaunata
496 Rundēni
497 Istra
498 Andrupene 
 (Andrupine)
499 Ezernieki
500 Šķaune
501 Kapiņi
502 Auleja
503 Dagda
504 Asūne
505 īzvalta
506 Krāslava
507	 Skaista
508 Robežnieki
509 Kaplava
510 Indra
511 Brigi
512 Pasiene
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LKA izlokšņu tīkls* 

32 Mažaičiai Mažeikių Šerkšnėnų
33 Tirkšliai Mažeikių Tirkšlių
34 Viekšniai Akmenės Viekšnių
35 Padvarėliai Akmenės Akmenės
36 Sablauskiai Akmenės Alkiškių
37 Dameliai Joniškio Juodeikių
38 Paluknė Skuodo Skuodo
39 Žemytė Skuodo Lenkimų
40 Mosėdis Skuodo Mosėdžio
41 Vabaliai Skuodo Šačių
42 Puokė, Barstyčiai Skuodo Barstyčių
43	 Seda	 Mažeikių	 Sedos
44 Skuodiškiai Mažeikių Šerkšnėnų 
 (Skuodo Ketūnai)
45 Pievėnai Mažeikių Tirkšlių
46 Avižliai Akmenės Ventos
47 Papilė Akmenės Papilės
48 Kruopiai Akmenės Kruopių
49	 Šakyna	 Šiaulių	 Šakynos
50 Kyburiai Joniškio Buivydžių
51 Noriūnai Joniškio Kepalių
52 Bučiūnai Joniškio Bučiūnų
53 Steigviliai Pakruojo Lauksodžio
54 Nairiai Pasvalio Vaškų
55 Saločiai Pasvalio Saločių
56 Smilgiai Biržų Smilgių
57 Pabiržė Biržų Pabiržės, Biržų
58 Parovėja Biržų Parovėjos
59 Obelaukiai Biržų Biržų
60 Virškupėnai Biržų Pundurių
61 Įpiltis Kretingos Laukžemės
62 Serapinai Kretingos Grūšlaukės
63 Šaukliai Skuodo Mosėdžio
64 Vindeikiai Skuodo Notėnų

Nr. Punktas Rajonas Apylinkė 
 
1 Pikeliai Mažeikių Juodeikių
2 Leckava Mažeikių Rievyčių
3 Knabikai Mažeikių Rievyčių
4 Laižuva Mažeikių Laižuvos
5 Klykoliai Akmenės Klykolių
6 Vegeriai Akmenės Vegerių
7 Žagarė Joniškio Žagarės
8 Gudaičiai Joniškio Gudaičių
9 Kuldūnai Biržų Sodeliškių
10 Nemunėlio Biržų Nemunėlio  
 Radviliškis  Radviliškio
11 Totorkalnis Biržų Nemunėlio  
   Radviliškio
12 Kerviai Skuodo Aleksandrijos
13 Skliaustė Skuodo Ylakių
14 Židikai Mažeikių Židikų
15 Dapšiai Mažeikių Juodeikių
16 Zastaučiai Mažeikių Ukrinų
17 Urvikiai Mažeikių Mažeikių
18 Purvėnai Mažeikių Laižuvos
19 Kivyliai Akmenės Klykolių
20 Gėpaičiai Akmenės Vegerių
21 Dilbinai Joniškio Žagarės
22 Skaistgirys Joniškio Skaistgirio
23 Vaineikiai Joniškio Daunoravos
24 Kriukai Joniškio Kriukų, Bučiūnų
25 Žeimelis Pakruojo Žeimelio
26 Namajūnai Pasvalio Kiemėnų
27 Užušiliai Biržų Medeikių,  
   Sodeliškių
28 Lujėnai Biržų Pundurių
29 Skuodas Skuodo Skuodo
30 Šarkė Skuodo Aleksandrijos
31 Ylakiai Skuodo Ylakių

* ALE punkti pārstāvēto izlokšņu numuri doti trekniem burtiem.
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65 Gudaliai Skuodo Barstyčių
66 Žemaičių Kalvarija Plungės  
 (Varduva)
67 Ketūnai Mažeikių Sedos, Šerkšnėnų
68 Trimėsėdis Telšių Nevarėnų
69 Dauginiai Akmenės Kairiškių
70 Mickiškė Telšių Tryškių
71 Klaišiai Akmenės Papilės
72 Auksučiai Šiaulių Šakynos
73 Dargaičiai Šiaulių Gruzdžių
74 Rudiškiai Joniškio Rudiškių
75 Stupurai Joniškio Stupurų
76 Mikniūnai Pakruojo Pašvitinio, Klovainių
77 Gaižūnai Pakruojo Linkuvos
78 Guostagalis Pakruojo Guostagalio
79 Kriaušiškiai Pasvalio Grūžių
80 Puodžiai Pasvalio Tetirvinų
81 Daukniūnai Pasvalio Krinčino
82 Geidžiūnai Biržų Geidžiūnų
83 Anglininkai Biržų Geidžiūnų
84 Papilys Biržų Biržų, Medeikių
85 Suvainiškis Rokiškio Suvainiškio
86 Aukštadvarys Rokiškio Panemunio
87 Užubaliai Rokiškio Juodupės
88 Onuškis Rokiškio Juodupės
89 Juodupė Rokiškio Juodupės
90 Kalgraužiai Kretingos Laukžemės
91 Darbėnai Kretingos Darbėnų
92	 Grūšlaukė	 Kretingos	 Grūšlaukės
93 Salantai Kretingos Imbarės
94 Gintališkė Plungės Platelių
95 Skirpsčiai Plungės Alsėdžių
96 Alsėdžiai Plungės Alsėdžių
97 Gadūnavas Telšių Gadūnavo
98 Eigirdžiai Telšių Eigirdžių
99 Tryškiai Telšių Tryškių
100 Raudėnai Šiaulių Raudėnų
101 Pakšteliai Šiaulių Kuršėnų
102	 Kuršėnai	 Šiaulių	 Kuršėnų,	Micaičių
103 Lukošaičiai Šiaulių Gruzdžių
104 Dimšiai Šiaulių Gruzdžių
105 Bridai Šiaulių Šiaulių
106 Lūpaičiai Šiaulių Meškuičių
107 Beinoraičiai Pakruojo Lygumų
108 Norvaišiai Pakruojo Lygumų
109 Megučioniai Pakruojo Linkuvos
110 Gailioniai Pakruojo Linkuvos
111 Joniškėlis Pasvalio Joniškėlio
112	 Pasvalys	 Pasvalio	 Pasvalio
113 Šukionys Biržų Vabalninko
114 Gataučiai Biržų Geidžiūnų
115 Kupreliškis Biržų Kupreliškio
116 Šiekštininkai Biržų Kupreliškio
117 Pandėlys Rokiškio Pandėlio
118 Paliepis Rokiškio Panemunio
119 Sodeliai Rokiškio Juodupės, Rokiškio
120 Lukštai Rokiškio Lukštų

121 Bučiūnai Rokiškio Lukštų, Obelių
122 Žibininkai Kretingos Darbėnų, Rūdaičių
123 Ruginiai Kretingos Kurmaičių
124 Stropeliai Kretingos Kūlupėnų
125 Mišėnai Plungės Šateikių
126 Babrungėnai Plungės Babrungo
127 Lieplaukė Plungės, Telšių Telšių, Varnių,  
   Žlibinų, Paukštakių
128 Telšiai Telšių Telšių, Gadūnavo
129 Rūdupiai Telšių Luokės, Viešvėnų
130 Kaunatava Šiaulių, Telšių Raudėnų, Tryškių,  
   Upynos
131 Ginteniai,  Telšių, Upynos,
 Urkuvėnai Šiaulių Micaičių
132 Džiuikai Šiaulių Kužių
133 Lieporiai Šiaulių Šiaulių
134 Šapnagiai Šiaulių Šiaulių
135 Norušaičiai Šiaulių Kairių
136 Joniškaičiai Pakruojo Lygumų
137 Pakruojis Pakruojo 
138 Kapčiūnai Pasvalio Joniškėlio
139 Dikoniai Panevėžio Skaistgirių
140 Jurgėnai Pasvalio Pumpėnų, Kriklinių
141 Berklainiai Pasvalio Daujėnų
142 Vabalninkas Biržų Vabalninko
143 Salamiestis Kupiškio Antašavos
144 Alizava Rokiškio,  Alizavos, Pandėlio 
  Kupiškio 
145 Sriubiškiai Rokiškio Pandėlio
146 Rybokai Rokiškio Panemunėlio
147 Rokiškis Rokiškio Panemunėlio,  
   Žiobiškio
148 Obeliai Rokiškio Obelių
149 Kreščionys Rokiškio Lukštų
150 Svobiškis Rokiškio Obelių
151 Pryšmančiai Kretingos Rūdaičių
152 Kretinga Kretingos 
153 Budriai Kretingos Kartenos
154 Kalniškiai Kretingos Imbarės
155 Karklėnai Plungės Kulių
156 Plungė Plungės Nausodžio, Stalgėnų
157 Žlibinai Plungės Žlibinų
158 Lauko Soda Telšių Telšių
159 Eidžiotai Telšių Janapolės
160 Luokė Telšių Luokės
161 Vidsodis Kelmės Pašilėnų
162 Gudmoniškė Kelmės Šaukėnų
163 Aukštelkė Šiaulių Kurtuvėnų, Šiaulių
164 Kirbaičiai Šiaulių,  Kairių, Radviliškio 
  Radviliškio
165 Voskoniai Radviliškio Aukštelkų
166 Derveliai Pakruojo Rozalimo
167 Rozalimas Pakruojo Rozalimo
168 Getautai Pakruojo Klovainių
169 Medikoniai Pasvalio,  Pušaloto, Skaistgirių 
  Panevėžio
170 Sereikoniai Pasvalio Pumpėnų
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171 Stumbriškis Panevėžio,  Karsakiškio,  
  Pasvalio  Kriklinių
172 Daršiškiai Kupiškio Antašavos
173 Šalteniai Kupiškio Palėvenėlės,  
   Subačiaus
174	 Kupiškis	 Kupiškio	 Aukštupėnų
175 Jutkonys Kupiškio Palėvenėlės
176 Skapiškis Kupiškio Skapiškio
177 Robliai Rokiškio Panemunėlio
178 Rageliai Rokiškio Ragelių
179 Kriaunos Rokiškio Kriaunų
180 Aleksandravėlė Rokiškio Obelių
181 Suviekas Zarasų Suvieko
182 Stelmužė Zarasų Imbrado, Suvieko 
183 Kalotė Klaipėdos Kretingalės
184 Plikiai Klaipėdos Kretingalės
185 Lapiai Klaipėdos Lapių
186 Šakiniai Klaipėdos Lapių
187 Mižuikai Plungės Kulių
188 Alkas Plungės Bubėnų
189 Medingėnai Plungės Medingėnų
190 Vismaldai Telšių Žarėnų
191	 Varniai	 Telšių	
192 Šlapgirė Kelmės, Telšių Luokės, Užvenčio
193 Užventis Kelmės Užvenčio
194 Šaukėnai Kelmės Šaukėnų
195 Kurtuvėnai Šiaulių Kurtuvėnų
196 Pakapė Šiaulių Pakapės
197 Liutkiškiai Radviliškio Radviliškio
198 Karčemos Radviliškio Sedūnų
199 Šeduva Radviliškio Alksniupių, Šeduvos
200 Raginėnai Radviliškio Pakalniškių
201 Smilgiai Panevėžio Smilgių
202 Spirakiai Panevėžio Berčiūnų
203	 Piniava	 Panevėžio	 Piniavos,	 
	 	 	 Skaistgirių
204 Karsakiškis Panevėžio Karsakiškio
205 Noriūnai Kupiškio Noriūnų
206 Papiliai Kupiškio Aukštupėnų
207 Juodpėnai Kupiškio Puožo
208 Verksnionys Rokiškio Kamajų
209 Kamajėliai Rokiškio Kamajų
210 Minkūnai Rokiškio Jūžintų
211 Antazavė Zarasų Antazavės
212 Dusetos Zarasų Pakniškių, Žukliškių
213 Aviliai Zarasų Avilių
214 Imbradas Zarasų Imbrado, Kavoliškių
215 Birbinčiai Klaipėdos Dovilų, Gargždų
216 Gargždai Klaipėdos Gargždų, Vėžaičių
217 Antkoptis Klaipėdos Antkopčio
218 Endriejavas Klaipėdos Endriejavo
219 Rietavas Plungės Pelaičių
220 Užpeliai, Tverai Plungės Stalgėnų, Tverų
221 Drobūkščiai Telšių Varnių
222 Gomaliai Telšių Varnių
223 Labūnavėlė Kelmės Užvenčio
224 Vaiguva Kelmės Vaiguvos

225 Kušleikiai Kelmės Kelmės
226 Padubysys Šiaulių Padubysio
227 Kiaunoriai Kelmės Kiaunorių
228 Šiaulėnai Radviliškio Šiaulėnų
229 Miežaičiai Radviliškio Sedūnų
230 Vaiduloniai Radviliškio Šeduvos, Sedūnų
231 Sidabravas Radviliškio Sidabravo
232 Naujamiestis Panevėžio Naujamiesčio
233 Panevėžys Panevėžio Velžio
234 Miežiškiai Panevėžio Miežiškių, Taruškų
235 Subačius Kupiškio Subačiaus
236 Navikai Anykščių Surdegio
237 Viešintos Anykščių Viešintų
238 Šimonys Kupiškio Šimonių
239 Svėdasai Anykščių Svėdasų
240 Vilučiai Rokiškio,  Obelių, Užpalių,  
  Utenos,  Svėdasų 
  Anykščių
241 Vaiskūnai Utenos, Zarasų Sudeikių, Užpalių,  
   Pakniškių
242 Antalieptė Zarasų Antalieptės, Degučių
243 Blyniškės Zarasų Ežerėnų
244 Zarasai Zarasų Kimbartiškės,  
   Magučių
245 Berčiūnai Zarasų Bikėnų, Magučių
246 Turmantas Zarasų Kimbartiškės
247 Dumpiai Klaipėdos Dovilų
248 Dercekliai Klaipėdos Priekulės
249 Kojeliai Klaipėdos Agluonėnų
250 Veiviržėnai Klaipėdos Veiviržėnų
251 Mataičiai Klaipėdos Endriejavo, Judrėnų
252 Žadvainai Plungės Pelaičių
253 Stirbiškė Plungės, Šilalės Tverų, Laukuvos
254 Laukuva Šilalės Laukuvos
255 Skabučiai Šilalės Laukuvos
256 Pašilė Kelmės Karklėnų
257 Kražiai Kelmės Kražių
258 Kelmė Kelmės Maironių, Grimzių
259 Kubiliai Kelmės Tytuvėnų
260 Tytuvėnai Kelmės,  Tytuvėnų, Šiluvos 
  Raseinių
261 Šaukotas Radviliškio Šaukoto
262 Legečiai Radviliškio Pašušvio
263 Pašušvys Radviliškio Pašušvio
264 Baisogala Radviliškio Baisogalos
265 Pociūnėliai Radviliškio Skėmių
266 Vadaktai Panevėžio,  Krekenavos,  
  Radviliškio  Sidabravo
267 Ėriškiai Panevėžio Upytės
268 Uliūnai Panevėžio Velžio
269 Narbutai Panevėžio Miežiškių
270 Rukiškis Anykščių Juostininkų
271 Troškūnai Anykščių Juostininkų
272 Andrioniškis Anykščių Andrioniškio, Stakių
273 Mičionys Anykščių Debeikių
274 Debeikiai Anykščių Debeikių
275 Vyžuonos Utenos Vyžuonų
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276 Sudeikiai Utenos Sudeikių
277 Daugailiai Utenos Daugailių
278 Kiemionys Zarasų Bikėnų
279 Smalvos Zarasų Smalvų
280 Tilžė Zarasų Kimbartiškės
281 Gaidė Ignalinos Gaidės, Rimšės
282 Juodkrantė Neringos m. 
283 Priekulė Klaipėdos Agluonėnų
284 Pėžaičiai Klaipėdos,  Agluonėnų, Saugų 
  Šilutės
285 Švėkšna Šilutės Švėkšnos
286	 Judrėnai	 Klaipėdos	 Judrėnų
287 Stirbiškė Šilalės Kvėdarnos
288	 Kvėdarna	 Šilalės	 Kvėdarnos,	 
	 	 	 Laukuvos
289 Šiauduva Šilalės Padievyčio
290 Kaltinėnai Šilalės Kaltinėnų
291 Nuomininkai Šilalės Poškų
292 Adomaičiai Kelmės Pakražančio, Stulgių
293 Pakražantis Kelmės Pakražančio
294 Lyduvėnai Raseinių Šiluvos
295 Šiluva Raseinių Šiluvos
296 Reksčiai Radviliškio Šaukoto
297 Gražiškiai Radviliškio Skėmių
298 Devynduoniai Kėdainių Gudžiūnų
299 Krekenava Panevėžio Krekenavos
300	 Ramygala	 Panevėžio	 Ramygalos
301 Jotainiai Panevėžio Ramygalos
302 Raguva Panevėžio Raguvos
303 Traupis Anykščių Traupio
304 Grybuliai Anykščių Troškūnų
305	 Anykščiai	 Anykščių	 Anykščių,	 
	 	 	 Dabužių,	 
	 	 	 Šeimyniškių
306 Čekonys Anykščių Debeikių
307 Aknystėlės Utenos Leliūnų
308 Utena Utenos Vyžuonų
309 Spitrėnai Utenos Spitrėnų
310 Juknėnai Utenos Daugailių
311 Tolimėnai Ignalinos,  Kazitiškio, Salako 
  Zarasų
312 Luodžiai Zarasų Salako
313 Dūkštas Ignalinos Sokiškių
314 Kalviškiai Ignalinos Rimšės, Sokiškių
315 Rimšė Ignalinos Gaidės, Rimšės
316 Vigutėnai Ignalinos Rimšės
317 Sakūčiai Šilutės Kintų, Saugų
318 Saugos Šilutės Saugų
319 Tvaskučiai Šilutės Inkaklių
320 Būdviečiai Šilutės Švėkšnos
321 Teneniai Šilalės Piliakalnio
322 Pajūris Šilalės Pajūrio
323 Šilalė Šilalės Šilalės
324 Vytogala Šilalės Upynos
325 Girdiškė Šilalės Upynos
326 Stulgiai Kelmės Stulgių
327 Nemakščiai Raseinių Nemakščių

328 Giniočiai Kelmės Liolių, Pakražančio
329 Alėjai Raseinių Alėjų
330 Tverjoniškė Raseinių Pagojukų
331 Šnipaičiai Raseinių Pagojukų
332 Ažytėnai Kėdainių Krakių
333 Krakės Kėdainių Krakių
334 Šlapaberžė Kėdainių Dotnuvos
335 Surviliškis Kėdainių,  Petriškių, Surviliškio 
  Panevėžio
336 Truskava Kėdainių Truskavos
337 Aukštadvaris Panevėžio Ramygalos
338 Šilai Panevėžio Vadoklių
339 Radžiūnai Ukmergės,  Taujėnų, Traupio 
  Anykščių
340 Kavarskas Anykščių Kavarsko
341 Kurkliai Anykščių Kurklių
342 Rubikiai Anykščių Rubikių, Skiemonių
343 Skiemonys Anykščių Skiemonių
344 Leliūnai Anykščių Skiemonių
345 Deguliai Utenos Pakalnių
346 Tauragnai Utenos Tauragnų
347 Balčiai Utenos Šeimaties
348 Kazitiškis Ignalinos,  Kazitiškio, Šeimaties 
  Utenos
349 Biržiniškė Ignalinos Gubavos, Grybėnų
350 Medeišiai Ignalinos Grybėnų, Naujojo  
   Daugėliškio, 
   Sokiškių
351 Vėlūnai Ignalinos Šiūlėnų
352 Ventė Šilutės Kintų
353	 Šilutė	 Šilutės	 Kintų
354 Ramučiai Šilutės Gardamo
355 Žemaičių Naumiestis Šilutės Žemaičių  
   Naumiesčio
356 Vainutas Šilutės Vainuto
357 Žvingiai Šilalės Pajūrio
358 Pagramantis Tauragės Pagramančio
359 Lomiai Tauragės Lomių
360 Batakiai Tauragės Batakių
361 Skaudvilė Tauragės Skaudvilės, Vaidilų
362 Petkaičiai Tauragės Dauglaukio
363	 Viduklė	 Raseinių	 Viduklės
364 Raseiniai Raseinių Paliepių
365 Laužai Raseinių Raseinių
366 Betygala Raseinių Betygalos
367 Ilgižiai Raseinių Ilgižių
368 Sutkūnai Kėdainių Pajieslio
369 Dotnuva Kėdainių Dotnuvos
370 Pliupai Kėdainių Taučiūnų
371 Okainiai Kėdainių Truskavos
372 Pagiriai Kėdainių,  Pagirių,  
  Ukmergės  Tulpiakiemio
373 Meilūnai Ukmergės Siesikų
374	 Taujėnai	 Ukmergės	 Taujėnų,	Lėno
375 Knitiškiai, Vidiškiai Ukmergės Vidiškių
376 Dapkūniškiai Molėtų Balninkų
377 Alanta Molėtų Alantos
378 Skudutiškis Molėtų Skudutiškio
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379 Suginčiai Molėtų Suginčių,  
   Skudutiškio
380 Kuktiškės Utenos Kuktiškių
381 Kirdeikiai Utenos Saldutiškio
382 Ignalina Ignalinos Palūšės
383 Antakmenė Ignalinos Vidiškių, Grybėnų
384 Kačergiškė Ignalinos Kačergiškės
385 Nida Neringos m. 
386 Rusnė Šilutės Rusnės m.
387 Juknaičiai Šilutės Jonaičių, Juknaičių
388	 Kavoliai	 Šilutės	 Usėnų
389 Katyčiai Šilutės Katyčių
390 Žygaičiai Tauragės Žygaičių
391 Jociai Tauragės Tauragės, Girininkų
392 Stragutė Tauragės Tauragės
393 Joniškė Tauragės Tauragės, Kunigiškių
394 Pašaltuonys Jurbarko Eržvilko
395 Eržvilkas Jurbarko Girdžių, Žindaičių
396 Paupys Raseinių Viduklės, Raseinių
397 Vadžgirys Jurbarko Vadžgirio
398 Kalnujai, Gervinė Raseinių Kalnujų, Raseinių
399 Girkalnis Raseinių Girkalnio
400 Ariogala Raseinių Ariogalos, Verėduvos
401 Lenčiai Raseinių Ariogalos
402 Pavinkšniai Kėdainių Pernaravos
403 Mištautai Kėdainių Kėdainių
404 Kėdainiai Kėdainių Kėdainių
405 Bubliai Kėdainių Taučiūnų
406 Šėta Kėdainių Šėtos
407 Gaižūnai Jonavos Bukonių
408 Siesikai Ukmergės Siesikų
409 Kunigiškiai Ukmergės Laičių, Vidiškių
410 Lyduokiai Ukmergės,  Lyduokių, Kraštų,  
  Anykščių  Žemaitkiemio
411 Balninkai Molėtų Balninkų
412 Girsteitiškis Molėtų Paąžuolių
413 Purvėnai Molėtų Čiulėnų
414 Labanoras Švenčionių Labanoro
415 Linkmenys Ignalinos,  Linkmenų,  
  Utenos  Saldutiškio
416 Motiejūnai Ignalinos Linkmenų
417 Ceikinėliai Ignalinos Zuikų
418 Mielagėnai Ignalinos Mielagėnų
419 Šiūlėnai Ignalinos Šiūlėnų
420 Tverečius Ignalinos Tverečiaus
421 Sekonys Ignalinos Dysnos
422 Vosiūnai Ignalinos Dysnos
423 Lazinkos Ignalinos Dysnos
424 Sausgalviai Šilutės Jonaičių
425 Šilininkai Šilutės Juknaičių
426	 Plaškiai	 Šilutės	 Usėnų
427 Rukai Šilutės Stoniškių
428 Timsriai Šilutės Natkiškių
429 Kulmenai Šilutės Natkiškių
430 Trakininkai Šilutės Rambyno
431 Lauksargiai Tauragės Lauksargių
432 Vertimai Jurbarko Žindaičių

433 Žindaičiai Jurbarko Žindaičių
434 Pauliai Jurbarko Šimkaičių
435 Medininkai Jurbarko Stakių, Šimkaičių
436 Stakiai Jurbarko Stakių
437 Juodaičiai Jurbarko Juodaičių
438 Pagausantys Raseinių Kalnujų, Verėduvos
439 Daugėliškiai Raseinių Ariogalos
440 Rugėnai Kėdainių Pernaravos
441	 Josvainiai	 Kėdainių	 Josvainių
442 Labūnava Kėdainių Josvainių, Pelėdnagių
443 Slikiai Kėdainių Nociūnų
444 Žeimiai Jonavos Žeimių
445 Pasoda Jonavos Markutiškių
446 Jakutiškiai Ukmergės Atkočių
447 Juodausiai Ukmergės Lyduokių
448 Šešuoliai Ukmergės Šešuolių
449 Želva Ukmergės Želvos
450 Videniškiai Molėtų Videniškių
451	 Molėtai	 Molėtų	 Luokesos,	 
	 	 	 Paąžuolių
452 Čiulai Molėtų Mindūnų
453 Pastovėlis Molėtų Mindūnų
454 Antaliedė Švenčionių Kaltanėnų
455 Kretuonys Švenčionių Reškutėnų
456 Gražuliai Švenčionių Bielionių
457 Jurgeliškė Ignalinos,  Mielagėnų, Svirkų 
  Švenčionių
458 Piršteliškė Švenčionių Adutiškio
459 Radiškė Ignalinos Dysnos
460 Kavaltiškė Švenčionių Adutiškio
461 Pagėgiai Šilutės Pagėgių
462 Vilkyškiai Šilutės Vilkyškių
463 Rūgaliai Tauragės Baltrušaičių,  
   Dauglaukio,  
   Tauragės, Batakių
464 Eičiai Tauragės Gaurės
465 Girdžiai Jurbarko Girdžių
466 Skirsnemunė Jurbarko Šilinės
467 Raudonė Jurbarko Raudonės
468 Veliuona Jurbarko Veliuonos
469 Čekiškė Kauno Čekiškės
470 Vareikoniai Kauno Panevėžiuko
471 Vandžiogala Kauno Babtų, Karmėlavos,  
   Vandžiogalos
472 Kulva Jonavos Kulvos
473 Markutiškiai Jonavos Markutiškių,  
   Upninkų
474 Vepriai Ukmergės Veprių
475 Pabaiskas Ukmergės Pabaisko
476 Krikštėnai Ukmergės Ukmergės
477 Kiaukliai Širvintų Zibalų
478 Šiaudžiai Molėtų Giedraičių
479 Bijutiškis Molėtų Dubingių
480 Inturkė Molėtų Inturkės
481 Medeikiai Molėtų Arnionių
482 Švenčionėliai Švenčionių Švenčionėlių
483 Švenčionys Švenčionių Švenčionių
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484 Trečiūnai Švenčionių Švenčionių
485 Adutiškis Švenčionių Adutiškio
486 Bitėnai Šilutės Rambyno, Vilkyškių
487 Sokaičiai Šilutės Vilkyškių
488 Viešvilė Jurbarko Viešvilės
489 Smalininkai Jurbarko Jurbarkų, Viešvilės
490 Sudargas Šakių Kidulių
491	 Jurbarkas	 Jurbarko	 Jurbarkų,	Girdžių
492 Valenčiūnai Šakių Gelgaudiškio
493 Jotija Šakių Plokščių
494 Kriūkai Šakių Kriūkų
495	 Vilkija	 Kauno	 Vilkijos
496 Muniškiai Kauno Babtų, Užliedžių
497 Batėgala Jonavos Kulvos
498 Padaigai, Upninkai Jonavos Dumsių, Upninkų
499 Gegužinė Kaišiadorių Zūbiškių
500 Mančiušėnai Širvintų,  Gelvonų,  
  Jonavos Upninkų
501 Neveronys Širvintų Gelvonų
502 Širvintos Širvintų Zibalų
503 Šešuolėliai Širvintų Zibalų
504 Giedraičiai Molėtų Giedraičių
505 Dubingiai Molėtų Dubingių
506 Joniškis Molėtų Arnionių, Joniškio
507 Melagėnai Švenčionių Šutų
508 Ziboliškė Švenčionių Strūnaičio
509 Ropiškė Švenčionių Strūnaičio
510 Slavikai Šakių Slavikų
511 Baltkojai Šakių Šakių
512 Šakiai Šakių Šakių
513 Lukšiai Šakių Lukšių
514 Lekėčiai Šakių Lekėčių
515 Zapyškis Kauno Zapyškio
516 Kaniūkai Kauno Užliedžių
517 Karmėlava Kauno Karmėlavos
518 Užusaliai Jonavos Užusalių
519	 Palomenė	 Kaišiadorių	 Palomenės
520 Čiobiškis Širvintų Čiobiškio
521 Musninkai Širvintų Musninkų, Jauniūnų
522 Šiauliai Širvintų Jauniūnų
523 Skliausčiai Vilniaus Glitiškių
524 Akmena Vilniaus Glitiškių, Paberžės,  
   Visalaukės
525 Troškūnai Vilniaus Danilavos,  
   Nemenčinės
526 Arnionys Molėtų Arnionių
527 Šutai Švenčionių Šutų
528 Bajoraičiai Šakių Būblelių, Sintautų
529 Sintautai Šakių Sintautų
530 Griškabūdis Šakių Griškabūdžio
531 Šunkariai Šakių Jankų
532 Agurkiškė Marijampolės Višakio Rūdos
533 Poderiškiai Kauno Alšėnų, Noreikiškių
534 Armališkės Kauno Rokų, Samylų
535 Pravieniškės Kaišiadorių Rumšiškių
536 Rumšiškės Kaišiadorių Rumšiškių
537 Kaišiadorys Kaišiadorių Kaišiadorių,  
   Palomenės

538 Žasliai Kaišiadorių Kaišiadorių
539 Paparčiai Kaišiadorių Paparčių
540 Kernavė Vilniaus Dūkštų
541 Maišiagala Širvintų Jauniūnų
542 Ažulaukė Vilniaus Ažulaukės
543 Nemenčinė Vilniaus Nemenčinės,  
   Eitminiškių
544 Šventininkai Vilniaus Buivydžių
545 Magūnai Švenčionių Magūnų
546 Kudirkos Naumiestis Šakių Būblelių, Sintautų
547 Žvirgždaičiai Šakių Žvirgždaičių
548 Barzdai Šakių Griškabūdžio, 
   Barzdų
549 Kazlų Rūda Marijampolės Bagotosios,  
   Gavaltuvos
550 Skriaudžiai Prienų Skriaudžių
551 Mauručiai Kauno, Prienų Garliavos, Veiverių
552 Garliava Kauno Garliavos
553 Margininkai Kauno Taurakiemio
554 Kruonis Kaišiadorių Kruonio
555 Žiežmariai Kaišiadorių Žiežmarių
556 Kietaviškės Kaišiadorių Kietaviškių
557 Vievis Trakų Ausieniškių,  
   Balceriškių
558 Paneriai Trakų Balceriškių
559 Sudervė Širvintų,  Dūkštų, Jauniūnų 
  Vilniaus
560 Gulbinai Vilniaus Paberžės, Riešės
561 Bezdonys Vilniaus Bezdonių
562 Buivydžiai Vilniaus Buivydžių
563 Puntuzai Vilniaus Lavoriškių
564 Žalioji Vilkaviškio Augalų, Lygumų,  
   Juodupėnų
565 Alksnėnai Vilkaviškio Augalų, Juodupėnų,  
   Alksnėnų
566 Pilviškiai Vilkaviškio Paežerių, Alksnėnų,  
   Pilviškių
567 Kazliškiai Marijampolės Gavaltuvos
568 Ąžuolų Būda Marijampolės Gavaltuvos
569 Mozūriškės Prienų Veiverių
570 Išlaužas Prienų Išlaužo
571 Darsūniškis Kaišiadorių Vilūnų
572 Kalviai Kaišiadorių Kalvių
573 Pakertiškės Kaišiadorių Žiežmarių
574 Kaugonys Kaišiadorių Paparčių
575 Daugirdiškės Trakų Bagdononių,  
   Rusakalnio
576 Rykantai Trakų Bražuolės
577 Buivydiškės Vilniaus Buivydiškių
578 Baniškės Vilniaus Vilniaus dalies
579 Naujoji Vilnia Vilniaus Naujosios Vilnios
580 Uosininkai Vilniaus Mickūnų
581 Petruliškės Vilniaus Lavoriškių
582 Kybartai Vilkaviškio Lygumų, Molinių,  
   Pajevonio
583 Alvitas Vilkaviškio Alvito, Augalų,  
   Gražiškių
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584 Vilkaviškis Vilkaviškio Alvito, Šeimenos
585 Šunskai Marijampolės Šunskų
586 Sasnava Marijampolės Sasnavos
587 Plutiškės Marijampolės Guobų
588 Pašlavantys Prienų Naujosios ūtos
589 Prienai Prienų Ašmintos, Birštono
590 Birštonas Prienų Birštono
591 Jieznas Prienų Jiezno, Stakliškių
592 Užuguostis Prienų Lielionių
593 Mergiškės Trakų Ubiškių
594 Semeliškės Trakų Semeliškių
595 Barčiai Trakų Tolkiškių, Obelių
596 Trakai Trakų Bražuolės
597 Lentvaris Trakų Kariotiškių
598 Kirtimai Vilniaus Lavoriškių
599 Rudamina Vilniaus Rudaminos
600 Čepurniškės Vilniaus Žemaitėlių
601 Šumskas Vilniaus Juodšilių, Kalvelių,  
   Šumsko
602 Kuosinė Vilniaus Kalvelių
603 Pajevonys Vilkaviškio Pajevonio,  
   Keturvalakių,  
   Molinių
604 Klampučiai Vilkaviškio Bartninkų
605 Keturvalakiai Vilkaviškio Keturvalakių, Gižų
606 Marijampolė Marijampolės Meškučių, Šunskų
607 Igliauka Marijampolės Igliaukos
608 Naujoji ūta Prienų Naujosios ūtos
609	 Balbieriškis	 Prienų	 Balbieriškio
610 Nemajūnai Alytaus,  Birštono,
  Prienų Punios
611 Butrimonys Alytaus Butrimonių
612 Gripiškės Prienų Lielionių
613 Aukštdvarys Trakų Ubiškių
614 Panošiškės Trakų Tolkiškių
615 Šklėriai Trakų Rūdiškių
616 Lygainiai Trakų Paluknio
617 Marijampolis Vilniaus Rudaminos
618 Akmeniškės Vilniaus Rudaminos
619 Žemaitėliai Vilniaus Visalaukės
620	 Vištytis,	Vygreliai	 Vilkaviškio	 Vištyčio,	Gražiškių
621 Gražiškiai Vilkaviškio Gražiškių
622 Bartninkai Vilkaviškio Bartninkų
623 Vilkabaliai Vilkaviškio Rasių
624 Liudvinavas Marijampolės Meškučių
625	 Daukšiai	 Marijampolės	Padovinio
626 Gelčiai Marijampolės Gudelių
627 ūdrija Alytaus Krokialaukio
628 Kriauniai Alytaus Dubėnų, Luksnėnų
629 Žagariai Alytaus Punios
630 Pivašiūnai Alytaus Pivašiūnų
631 Onuškis, Dusmenys Trakų Onuškio, Dusmenų
632 Tiltai Trakų Lieponių
633 Maceliai Varėnos Valkininkų
634 Rūdninkai Šalčininkų Rūdninkų
635 Jašiūnai Šalčininkų Jašiūnų
636 Dainava Vilniaus Medininkų

637 Tabariškės Šalčininkų Turgelių
638 Liubavas Marijampolės Liubavo
639 Kalvarija Marijampolės 
640 Želsva Marijampolės Liudvinavo,  
   Naujienos
641 Krosna Lazdijų Krosnos
642 Simnas Alytaus Simno, Verebiejų
643 Miroslavas Alytaus Santaikos
644 Alytus Alytaus Domantonių,  
   Luksnėnų
645 Alovė Alytaus Alovės
646 Daugai Alytaus Daugų
647 Genionys Varėnos Pavarėnio, Jakėnų
648 Pūčkornės Varėnos Valkininkų
649	 Valkininkai	 Varėnos	 Valkininkų
650 Gudeliai Šalčininkų Daučiūnų
651 Šalčininkėliai Šalčininkų Šalčininkėlių
652 Kurmelionys Šalčininkų Akmenynės
653 Salaperaugis Marijampolės Liubavo
654 Navininkai Marijampolės Sangrūdos
655 Rudamina Lazdijų Rudaminos
656 Barčiai Lazdijų Veisiejų
657 Meteliai Lazdijų Žagarių
658 Seiliūnai Lazdijų Noragėlių
659 Nemunaitis Alytaus Nemunaičio
660 Ilgininkai Varėnos Merkinės
661 Druckūnai Varėnos Varėnos
662 Akmuo Varėnos Jakėnų
663 Čebatoriai Varėnos Daržininkų
664 Kuršiai Varėnos Daržininkų
665 Kaniūkai Šalčininkų Gerviškių
666 Šalčininkai Šalčininkų Šalčininkų
667 Dailidės Šalčininkų Poškonių
668 Daulėnai Šalčininkų Jurgelionių
669 Miežionys Šalčininkų Dieveniškių
670 Maciučiai Šalčininkų Dieveniškių
671 Vingrėnai Lazdijų Būdviečio
672 Šventežeris Lazdijų Šventežerio
673 Avižieniai Lazdijų Šlavantų
674 Seirijai Lazdijų Seirijų
675 Savilionys Alytaus Raitininkų
676 Nedzingė Varėnos Nedzingės
677 Perloja Varėnos Nedzingės
678 Varėna Varėnos Varėnos
679 Vydeniai Varėnos Vydenių
680 Vėžionys Šalčininkų Dainavos
681 Eišiškės Šalčininkų Eišiškių
682 Butrimonys Šalčininkų Butrimonių
683 Kučiūnai Lazdijų Kučiūnų
684 Veisiejai Lazdijų Šlavantų, Veisiejų
685 Jovaišiai Lazdijų Leipalingio
686	 Leipalingis	 Lazdijų	 Leipalingio
687 Liškiava Varėnos Kibyšių
688 Merkinė Varėnos Merkinės
689 Puvočiai Varėnos Marcinkonių
690 Kaniava Varėnos Kaniavos
691 Daugidonys Šalčininkų Kalesninkų
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692 Sapiegiškiai Lazdijų Kučiūnų
693 Kapčiamiestis Lazdijų Kapčiamiesčio
694 Druskininkai Varėnos Ratnyčios
695 Mašnyčios Varėnos Ratnyčios
696 Darželiai Varėnos Marcinkonių
697 Marcinkonys Varėnos Marcinkonių
698 Rudnia Varėnos Dubičių, Kaniavos
699 Dubičiai Varėnos Dubičių
700 Macevičiai Lazdijų Panemunės
701 Lipliūnai Lazdijų Panemunės
702 Ratnyčia Varėnos Ratnyčios
703 Šklėriai Varėnos Marcinkonių
704 Kabeliai Varėnos Marcinkonių
I Breslauja Breslaujos 
II Apsas Breslaujos 
III Kamojys Pastovių 
IV	 Gervėčiai	 Astravo	
V	 Lazūnai	 Vijos	
VI Varanavas, Nevašiai,  Varanavo  
 Asava
VII Nočia Varanavo 

VIII Rodūnia, Plikiai Varanavo 
IX Pelesa Varanavo 
X Azierkai Gardino 
XI Nauji Giernykai Ščiutino 
XII Zietela Zietelos (Djatlovo) 
XIII Punskas Seinų 
LAT Latvija  
 Akmenė Akmenės Akmenės
 Linkuva Pakruojo
 Biržai Biržų
 Klaipėda
 Žarėnai  Telšių
 Tauragė Tauragės
 Grinkiškis Radviliškio
 Gelvonai Širvintų
 Dusetos Zarasų
 Dūkštas Ignalinos
 Mielagėnai Ignalinos
 Griškabūdis Šakių
 Švendubrė Varėnos
 Dieveniškės Šalčininkų
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Ademollo Gagliano 2007: Maria Teresa Ademollo Gagliano. Le denominazioni 
del sangue in area baltica. – Acta Linguistica Lithuanica 56, 1–21.

Adt – Augšzemnieku dialektu teksti. Latgaliskās izloksnes. Sast. N. Jokubauska,  
red. B. Laumane, Rīga: Zinātne, 1983.

Akelaitienė 1999: Gražina Akelaitienė. Paviršiaus ypatybę reiškiančių būdvardžių 
variantai ir jų atsiradimo priežastys. – Baltistica 34(2), 209–213. 

ALE – Atbildes uz Eiropas valodu atlanta (Atlas Linguarum Europae) Leksikas 
ap tauju; kartotēka glabājas LU Latviešu valodas institūtā.

Alminauskis 1934: Kazimieras Alminauskis. Die Germanismen des Litauischen 1. 
Die deutschen Lehnwörter im Litauischen, Kaunas: Šv. Kazimiero D-jos        
Knygynas.

Ambrazas V. 1979: Vytautas Ambrazas. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė, 
Vilnius: Mokslas.

Ambrazas 1989: Saulius Ambrazas. Priesagų -tojas ir -ėjas vedinių raida. – Lietu-
vos tSR mokslų Akademijos darbai, A serija 2(107), 105–112.

Ambrazas 1992: Saulius Ambrazas. Baltų ir slavų kalbų vardažodžių daryba    
(senosios bendrybės ir skirtybės). – Baltistica 27(1), 15–34.

Ambrazas 1993: Saulius Ambrazas. Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos 
veiksmažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Ambrazas 1998: Saulius Ambrazas. Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadini-
mų su priesaga *-no- darybos raida. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39,   
148–176. 

Ambrazas 2000: Saulius Ambrazas. Daiktavardžių darybos raida 2. Lietuvių    
kalbos vardažodiniai vediniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos  
institutas.

Ambrazas 2002: Saulius Ambrazas. Veiksmažodiniai būdvardžiai su priesagomis 
-tinis (-ė) ir -tinas (-a) XVI–XVII a. raštuose. – Baltistica 36(2), 237–244.

Ambrazas 2004a: Saulius Ambrazas. Zur Verbreitung und Entwicklung der 
Adjective auf *-ino-. – indogermanische Forschungen 109, 355–363.

Ambrazas 2004b: Saulius Ambrazas. Dėl būdvardžių su priesaga -intelis (-ė) kil-
mės. – Baltistica 39(1), 71–76.

Ambrazas 2005: Saulius Ambrazas. Dvi Zietelos šnektos būdvardžių darybos ypa-
tybės istoriniu požiūriu: dėl o ir (i)o kamienų mišimo. – Kalbos istorijos ir dia-
lektologijos problemos 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 117–139.

Ambrazas 2006: Saulius Ambrazas. Lietuvių etnogenezės problema žodžių dary-
bos požiūriu. – Acta Baltico-Slavica 30, 61–87.

Ambrazas 2007: Saulius Ambrazas. Vedinių su priesaga *-mo- raida. – Baltistica 
42(1), 13–30.

Ambrazas 2008a: Saulius Ambrazas. Lietuvių kalbos būdvardžiai su priesaga 
*-uo-. – Baltistica 43(1), 31–50.

Ambrazas 2008b: Saulius Ambrazas. Lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyri-
mai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas, 99–127.

Ambrazas 2010a: Saulius Ambrazas. Dėl kankorėžių pavadinimų kilmės. – Baltis-
tica 45(1), 95–104.

Ambrazas 2010b: Saulius Ambrazas. Dar dėl Kárvaičių vardo kilmės. – Baltistica 
45(1), 105–118.

Ambrazas 2011: Saulius Ambrazas. Būdvardžių darybos raida, Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas.

Ancītis 1977: Krišjānis Ancītis. Aknīstes izloksne, Rīga: Zinātne.
André 1956: Jacques André. Lexique des termes de botanique en latin, Paris: 

Klincksieck.
Antano Salio Apklauso 1 atsakymų kartoteka.
Apv – Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta apvidvārdu kartotēka.
1. apvidvārdu aptauja. Sēnes. Sast. D. Zemzare, Rīga: Zinātne, 1967. 
2. apvidvārdu aptauja. Zivis. Sast. B. Laumane, Rīga: Zinātne, 1967. 
3. apvidvārdu aptauja. noskaidrojamie augu nosaukumi. Sast. I. Ēdelmane, Rīga: 

Zinātne, 1969.
4. apvidvārdu aptauja. Aizguvumi no Baltijas somu valodām. Sast. S. Raģe, Rīga: 

Zinātne, 1969.
5. apvidvārdu aptauja. Zemkopības darbarīki. Sast. Dz. Liepiņa, Rīga: Zinātne, 

1970.
6. apvidvārdu aptauja. Putni. Sast. L. Smagare, Rīga: Zinātne, 1971. 
7. apvidvārdu aptauja. Aizguvumi no ģermāņu valodām. Sast. O. Bušs, Rīga: 

Zinātne, 1976. 
Bader 1975: Françoise Bader. Adjectifs verbaux hétéroclitiques (*-i-/-nt-, *-u-) en 

composition nominale. – Revue de philologie, de litérature et d‘istoire anciennes 
49, 19–48.

Baldi 1999: Philip Baldi. the foundations of Latin, Berlin & New York: Mouton 
de Gruyter.

Baldžius 2005: Juozas Baldžius. Rinktiniai raštai. Etnologijos ir tautosakos baruose, 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Bańkowski I–II – Andrzej Bańkowski. Etymologiczny słownik języka polskiego 1–2, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

BB – [Jonas Bretkūnas.] BIBLIA tatai eſti Wiſsas Schwentas Raſchtas, Lietu wiſch-
kai pergulditas per Janạ Bretkunạ Lietuwos Plebonạ Karalia[u]cziuie. 1590; 
rankraštis. Remtasi Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centre saugoma 
rankraščio fotokopija.

Beekes 1995: Robert S. P. Beekes. Comparative indo-European linguistics, Amster-
dam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.

Benveniste 1935: Émile Benveniste. origines de la formation des noms en indoeu-
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Benveniste 1946: Émile Benveniste. Etudes iraniennes, [London]: [David Nutt].
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ropéen. Cinquième tirage, Paris: Adrien-Maisonneuve.
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tauischer texte des XVi. und des XVii. Jahrhunderts von Adalbert Bezzenber-
ger, Göttingen: R. Peppmüller.
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Karl J. Trübner. 1896. XI und 335 s. – Beiträge zur Kunde der indogermani-
schen Sprachen 23(3–4), 283–321.
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Bīlenšteins, Auniņš, Volters 1888: Augusts Bīlenšteins, Roberts Auniņš, Eduards 
Volters. Lūgšana. – Latviešu Avīzes 8, 1.

Blažek 1999: Václav Blažek. numerals. Comparative-etymological analyses and 
their implications, Brno: Masarykova univerzita.

Blažienė 2005: Grasilda Blažienė. Baltische ortsnamen in ostpreußen, Stuttgart: 
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Universitāte, Latviešu valodas institūts.

BP I – [Jonas Bretkūnas.] POSTILLA Tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas 
Euangeliu / ſakamuiu Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Aduento ik 
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teratūros ir tautosakos institutas, 1993–2003.

Buck 1928: Carl Darling Buck. introduction to the study of the Greek dialects,  
Boston & San Francisco: Ginn and Company.
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C I–IV – CLAVIS GERMANICO-LITHVANA; Lietuvos mokslų akademijos 
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ir olandiško originalo faksimilės 1. Parengė G. Kavaliūnaitė, Vilnius: Lietuvių 
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rankraštis.
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tātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 40–44.

Mikulėnienė, Stafecka 2009: Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka. Baltu valodu 
atlanta karšu un komentāru izveides principi / Baltų kalbų atlaso žemėlapių 
ir komentarų sudarymo principai / Principles of Compiling Maps and Com-
mentaries for the Atlas of the Baltic Languages. – Baltu valodu atlants. Pros-
pekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas / Atlas of the Baltic Languages. A Pros-
pect. Red. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu 
valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 45–49.

Mikulēniene, Stafecka 2010: Dangole Mikulēniene, Anna Stafecka. „Baltu valodu 
atlants”: latviešu un lietuviešu paralēles. – Xi starptautiskais baltistu kongress, 
Rīga, 27.09.2010–30.09.2010, Rīga: Latvijas Universitāte un Latvijas Univer-
sitātes Latviešu valodas institūts, 118–119.

Mikulėnienė, Stafecka 2011: Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka. Iš lietuvių  
ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai Eduardo Volterio programo-
se. – Baltistica 46(1), 123–133. 

Mikulėnienė 2012: Danguolė Mikulėnienė. Lietuvių tarmių tinklas: jo ištakos ir 
optimizacija. – Acta Linguistica Lithuanica 67 (rengiamas spaudai).

Mikulskas 2002: Rolandas Mikulskas. „Kablio“ figūros nominacinės sistemos raiš-
ka lietuvių kalbos tarmėse. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 81–119. 

MLG I – manuale Lettico-Germanicum 1. A–o. The text of the original manuscript 
transcribed by Trevor G. Fennel, Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2001.

MLG II – manuale Lettico-Germanicum 2. P–Ž. The text of the original manu-
script transcribed by Trevor G. Fennel, Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 
2001.

MLLG I–VI – mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft 1–6, Heidel-
berg, 1883–1912.



172B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

Monier-Williams 1872: M. A. A. Monier-Williams. Sanskrit-English Dictionary, 
Oxford: At the Clarendon Press.

MoŽK – Mosėdžio šnektos žodyno kartoteka.
MP I–III – Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla 1–3. Paren-

gė I. Lukšaitė, Vilnius: Pradai; Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1999–
2006.

Mund. Stende I – Kārlis Draviņš, Velta Rūķe. Laute und nominalformen der 
mundart von Stenden 1. Einleitung, Akzent und intonation, Lautlehre, Lund: 
Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1955.

Mž – Gesmes Chriksczoniskas gedomas Baβniczosu per Aduenta ir Kaledas ir 
Gramniczu Isch spaustas Karalauczui nůg Jona Daubmana Metu Diew 
MDLXVI. – Martynas Mažvydas. Katekizmas ir kiti raštai=Catechismus und 
andere Schriften, Vilnius: Baltos lankos, 1993.

NEB VIII – the new Encyclopædia Britannica 8, Chicago, Aucland etc., 1998.
Nesselmann 1851: Wörterbuch der Littauischen Sprache von G. H. F. nesselmann, 

Königsberg: Verlag der Gebrüder Bornträger.
Niedermann 1923: Max Niedermann. Die Benennungen der Kartoffel im litau-

ischen und im Lettischen. – Wörter und Sachen 8, 33–96.
OLD – oxford Latin Dictionary, Oxford: At the Clarendon Press, 1968.
Otrębski 1932: Jan Otrębski. Wschodniolitewskie narzecze twereckie 3, Kraków: 

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Otrębski 1934: Jan Otrębski. Wschodniolitewskie narzecze twereckie 1, Kraków: 

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Otrębski 1939: Jan Otrębski. indogermanische Forschungen, Wilno: Nakładem To-

warzystwa przyjacziół nauk w Wilnie.
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 1. Lopkopība. Sast. S. Raģe, LPSR ZA Valodas un 

literatūras institūts, 1963.
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 2. Zemkopība. Sast. E. Kagaine, LPSR ZA Valodas 

un literatūras institūts, 1964.
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 3. Zvejniecība. Sast. B. Laumane, LPSR ZA Valodas 

un literatūras institūts,1964.
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 4. Vērpšana un aušana. Sast. E. Kagaine, LPSR ZA 

Valodas un literatūras institūts, 1965. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 5. noskaidrojamie vārdi. Sast. D. Zemzare, LPSR ZA 

Valodas un literatūras institūts, 1966. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 6. noskaidrojamie vārdi. Sast. D. Zemzare, LPSR ZA 

Valodas un literatūras institūts, 1966. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 7. noskaidrojamie vārdi. Sast. D. Zemzare, Rīga: 

Zinātne, 1966. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 8. noskaidrojamie vārdi. Sast. D. Zemzare, Rīga: 

Zinātne, 1966. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 9. noskaidrojamie vārdi. Sast. D. Zemzare, Rīga: 

Zinātne, 1966. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 10. Apģērbs, tekstilījas, apavi. Sast. E. Kagaine un   

S. Raģe, Rīga: Zinātne, 1966. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 11. Apgaismošana. Sast. B. Bušmane, Rīga: Zinātne, 

1968. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 12. Ēdieni. [1. un 2. grām.] Sast. B. Bušmane, Rīga: 

Zinātne, 1969. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 13. izsauksmes vārdi. Sast. D. Zemzare, Rīga: 

Zinātne, 1971. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 14. Skaņu vārdi. Sast. D. Zemzare, Rīga: Zinātne, 

1971. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 15. Daba. Cilvēks. Sast. B. Bušmane, Rīga: Zinātne, 

1984. 
Palīgs apvidu vārdu vācējiem 16. Apdzīvotās vietas. iedzīvotāju ģimenes un sabie-

driskā dzīve. Sast. B. Bušmane, Rīga: Zinātne, 1992. 
Palionis 1975: Jonas Palionis. Nikolajus Sokolovas. – mūsų kalba 6, 47–49.
Pawlowsky 1911: J. Pawlowsky. Deutsch-Russisches Wörterbuch, Riga: Verlag von 

N. Kymmel.
Pedersen 1909: Holger Pedersen. Vergleichende Grammatik der keltischen Spra-

chen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Persson 1912: Per Persson. Beiträgen zur idg. Wortforschung 1–2, Uppsala.
Petit 2000: Daniel Petit. Lituanien taũsti, čiùtnas et le nom du „people“ an indo-

européen. – Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 95, 119–146.
Phras 1638: PHRASEOLOGIA LETTICA, Das iſt: Täglicher Gebrauch der 

Lettiſchen Sprache. Verfertigt / durch GEORGIUM MANCELIUM, Sem-
gallum, der H. Schrifft Licentiatum &c. Ander Theil. Dieſem iſt beygefüget 
das Spruchbuch Salamonis. Zu Riga Gedruckt vnnd Verlegt durch Gerhard 
Schröder/ 1638.

Pisani 1968: Vittore Pisani. Rom und die Balten. – Baltistica 4(1), 7–21.
PKEŽ I – Vytautas Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas 1. A–H, Vil nius: 

Mokslas, 1988.

PKEŽ II – Vytautas Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas 2. i–K, Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.

PKEŽ III – Vytautas Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas 3. L–P, Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.

PKEŽ IV – Vytautas Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas 4. R–Z, Vil nius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

Pl. Вас. – T. Maccius Plautus Bacchides.
Plāķis 1927: Juris Plāķis. Kursenieku valoda. – Latvijas universitātes raksti 16, 

33–124.
PLKG – Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, Vilnius: Valstybinė politinės 

ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
Porzig 1954: Walter Porzig. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, 

Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
PpaŽK – Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno kartoteka.
Pranskūnaitė 1993: Vita Pranskūnaitė. Gandro pavadinimai lietuvių kalbos tarmė-

se (A. Salio „Apklauso 1“ duomenimis). – tarptautinės konferencijos Lietuvių 
kalba: tyrėjai ir tyrimai Jurgiui Geruliui (1888 03 13–apie 1945) paminėti pra-
nešimų tezės 1993 m. spalio 20–22 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 25.

Pranskūnaitė 1994: Vita Pranskūnaitė. Avies ir ėriuko pavadinimai tarmėse        
(A. Salio anketos „Apklausas 1“ duomenimis). – Lietuvių kalbotyros klausi-
mai 34, 93–96.

Pranskūnaitė 1997: Vita Pranskūnaitė. Kielės pavadinimai lietuvių kalbos tarmė-
se. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 185–189. 

Prinz 1966: Jürgen Prinz. Betrachtungen zu Fragen der baltischen Substratfor-
schung. – Beiträge zur namenforschung 1, 153–174.

Programa 1951: Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa. Autoriai: Juo-
zas Balčikonis, Borisas Larinas, Juozas Senkus, Vilnius: Valstybinė politinės  
ir mokslinės literatūros leidykla, 1 leid. – 1951, 2 leid. – 1956.

Programa 1983: Kalbos faktų rinkimo programa. Autoriai: Antanas Balašaitis,  
Aleksas Girdenis, Aldona Jonaitytė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Vitalija 
Macie jauskienė, Kazys Morkūnas, Marija Razmukaitė, Adelė Valeckienė, 
Aleksandras Vanagas, Aloyzas Vidugiris, Vytautas Vitkauskas, Zigmas 
Zinkevičius, Vilnius: Mokslas. 

Programa 1995: Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa. Leksika. 
Sudarė A. Vidugiris, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Programma 1892: Programma tautas gara mantu krājējiem, Jelgava: Jelgavas Latvie-
šu biedrības Rakstniecības nodaļa.

Programma 1954: Latviešu valodas dialektu atlanta materiālu vākšanas programma, 
Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība.

Ps 1615: Pſalmen vnd geiſtliche Lieder oder Geſenge/ welche in der Kirchen 
Gottes zu Riga/ vnd anderen örtern Liefflandes mehr/ in Lieffländiſcher 
Pawrſprache geſungen werden/ Dem gemeinen Haußgeſinge vnd Pawren zur 
erbawung nutz vnd fromen. Gedruckt zu Riga in Liefflandt/ bey Nicolaus 
Mollin.

PS I – [Konstantinas Sirvydas.] PVNKTY KAZAN od Adwentu áǯ do Poſtu / 
Litewskim izykiem, z wytłumáczeniem ná Polskie / PRZEZ Kśidzá 
KONS TANTEGO SZYRWIDA / Theologá Societatis IESV / Z DOZWO-
LENIEM STARSZYCH wydáne. W WILNIE W Drukárni Akádemiey Socie-
tatis IESV Roku M. DC. XXIX [1629]. Remtasi elektroninėmis PS žodžių 
formų konkor dancijomis, parengė Virginija Vasiliauskienė ir Vytautas Zinke-
vičius 1997–2000 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis, saugomos 
Lietu vių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazėje, Inv. Nr.: K-1-4.

Puhvel I–VII – Jaan Puhvel. Hittite Etymological Dictionary 1–2, Berlin & Amster-
dam: Mouton Publishers, 1984; 3–7, Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 
1991–2007.

Pupkis 2010: Aldonas Pupkis. Andrius Ašmantas: gyvenimas ir kūryba, Vilnius: 
Trys žvaigždutės. 

PŽ – Dionizo Poškos lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodynas; Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto bibliotekos Rankraštynas; rankraštis. Autorius gyveno 
1765–1830 m.

Q – Rankraštinis vadinamasis Krauzės vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, XVIII a. 
3–4 deš.; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraštynas: 
f. 1–5792.

Q1 – Neišlikęs XVIII a. rankraštinis žodynas, sen. sign. Staatsarchiv Königsberg 
Msc. 844.

Raģe 1986: Silvija Raģe. Baltijas somu valodu aizguvumi latviešu valodā, ko pir-
mais etimoloģizējis J. Endzelīns. – Dialektālās leksikas jautājumi 1, Rīga: 
Zinātne, 18–126.

Rasmussen 2002: Jens E. Rasmussen. The compound as a phonological domain 
in Indo-European. – transitions of the Philological Society 100(3), Oxford 
(USA), 331–350.

Reichelt 1909: Hans Reichelt. Awestisches Elementarbuch, Heidelberg: Carl Winter’s 
Universitätsbuchhandlung.



P I E L I K U M I 173

Reķēna 1975: Antoņina Reķēna. Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izlok-
snēs un tās sakari ar atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās, Rīga: Zinātne.

Reķēna 1995: Antoņina Reķēna. Dienvidlatgales izlokšņu un lietuviešu valodas 
paralēles vārddarināšanā. – Vii Starptautiskais baltistu kongress 1995.g. 13.–
15. jūnijā. Referātu tēzes, Rīga: Latviešu valodas institūts.

Rembiševska 2011: Dorota Kristina Rembiševska. Par Baltu valodu atlantu. – 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, 65.(1./2.), 100–102.

RG – [Jonas Rikovijus.] Neues Abermahl verbeſſert= und mit vielen neuen Lie-
dern ermehrtes Littauſches Geſang=Buch / Sambt einem ſehr nꜩlichen 
Gebeth=Bchlein. Naujos Su pritarimu wiſſû Baicôs muſu Lietuwojė 
Mokitojû pagérintos GIESMJU KNYGOS, Taipojeg MALDU KNYGE LES, 
Labjauſey Banyćoſė Wartojimos Patogiey ſutaiſitos ir ßweey ißdutos per  
M. Iona Rikowi / Norkićû Klebon. KARALAUCUJE, Ißſpauſtos per PRI-
DRIKIO REUSNERO, palikt Naßl / 1685. Remtasi elektroninėmis RG 
žodžių formų konkordancijomis, parengė Mindaugas Šinkūnas ir Vytautas 
Zinkevičius 1995 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis, saugomos 
Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazėje, Inv. Nr.: K-1-40-41.

RHS V, IX – Rječnik hvarskoga ili srpskoga jezika 5, 9. Red. T. Maretić, Zagreb: 
Kńižarnici jugoslavenske akademije, 1898–1903, 1924–1927.

Rozenbergs 2005: Jānis Rozenbergs. tautas un zemes latviešu tautasdziesmās, Rīga: 
Zinātne, 2005.

Rudzīte 1964: Marta Rudzīte. Latviešu dialektoloģija, Rīga: Latvijas Valsts izdev-
niecība.

Rudzīte 1982: Marta Rudzīte. Latviešu valodas dialekti. – Latvijas Padomju en-
ciklopēdija 2, Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, kartes ielīme starp 386. 
un 369.

Rudzīte 1993: Marta Rudzīte. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika, Rīga: Zvaigzne.
Rudzīte 2005 [1969]: Marta Rudzīte. Latviešu dialektoloģija (fonētika un morfo lo ģi-

ja). Doktora disertācijas autoreferāts. – Marta Rudzīte. Darbi latviešu dialekto-
logijā, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 100–101, 1. karte.

Rūķe 1939: Velta Rūķe. Latgales izlokšņu grupējums. – Filologu biedrības raksti 
19, Rīga: Latviešu filologu biedrības izdevums, 133–188. 

Rūķe 1940a: Velta Rūķe. Programma izlokšņu aprakstiem, Rīga: Ramaves apgāds.
Rūķe 1940b: Velta Rūķe. Kurzemes un Vidzemes lībiskais apgabals. – Filologu 

biedrības raksti 20, Rīga: Latviešu filologu biedrības izdevums, 75–128.
Rūķe 1947: Velta Rūķe. Latviešu valodas dialektu atlants. – Zviedrijas Latviešu 

filo logu biedrības raksti 1, Stokholma, 62–131.
Rūķe-Draviņa 1959: Velta Rūķe-Draviņa. Diminutive im Lettishen, Lund: Håkan 

Ohlssons Boktryc-keri.
RV. – gvedaSaṃhitā.
Sabaliauskas 1958a: Algirdas Sabaliauskas. Baltų kalbų žemės ūkio augalų pavadi-

nimų kilmės klausimu. – Literatūra ir kalba 3, 454–461.
Sabaliauskas 1958b: Algirdas Sabaliauskas. Dėl baltų kalbos svogūno pavadinimų 

kilmės. – Lietuvos tSR mokslų Akademijos darbai 2(5), 171–177.
Sabaliauskas 1959a: Algirdas Sabaliauskas. Dėl baltų kalbos griežčio (Brassica  

napus) pavadinimų kilmės. – Lietuvos tSR mokslų Akademijos darbai 2(7), 
159–165.

Sabaliauskas 1959b: Algirdas Sabaliauskas. Dėl lietuvių kalbos žodžio jãvas kil-
mės. – Lietuvos tSR mokslų Akademijos darbai 1(6), 213–216.

Sabaliauskas 1960: Algirdas Sabaliauskas. Dėl kai kurių baltų kalbų žemės ūkio 
augalų pavadinimų kilmės. – Lietuvių kalbotyros klausimai 3, 257–267. 

Sabaliauskas 1963: Algirdas Sabaliauskas. Baltų ir Pabaltijo suomių kalbų santy-
kiai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 6, 109–136.

Sabaliauskas 1966: Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių leksikos raida. – Lietuvių kal-
botyros klausimai 8, 5–141.

Sabaliauskas 1968: Algirdas Sabaliauskas. Baltų kalbų naminių gyvulių pavadini-
mai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 10, 101–190.

Sabaliauskas 1972: Algirdas Sabaliauskas. Dėl lie. čitė „kankorėžis“ kilmės. – 
Baltistica 8(2), 167–168.

Sabaliauskas 1979: Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. iki 
1940 m., Vilnius: Mokslas.

Sabaliauskas 1990: Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika, Vilnius: Mokslas.
Sakalauskienė 1995: Vilija Sakalauskienė. Dėl veiksmažodžių su priešdėliu pa- 

valentingumo. – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 121–128.
Salys 1933: Antanas Salys. Kelios pastabos tarmių istorijai. – Archivum Philologi-

cum 4, 21–34.
Saussure 1963: Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale, Paris: Pegeot.
Schiller I–VI – Karl Schiller, August Lübben. mittelniederdeutsches Wörterbuch 

1–5, Bremen: Verlag von J. Kühtmann’s Buchhandlung, 1875–1880; 6, Bre-
men: Verlag von Hinricus Fischer, 1881.

Schleicher 1856: August Schleicher. Handbuch der litauischen Sprache, Prag:       
J. G. Calve’sche Verlagsbuchhandlung.

Schmidt 1889: Johannes Schmidt. Die Pluralbildungen der indogermanischen neu-
tra, Weimar: Böhlau.

Schmid 1970: Wolfgang P. Schmid. Zur primären --Ableitung in einigen balti-
schen Gewässernamen. – Donum Balticum. to Professor Christian S. Stang on 
the occation of his seventieth birthday 15 march 1970, Stockholm: Almqvist& 
Wiksell.

Schmid 1993: Wolfgang P. Schmid. Bemerkungen zu litauischen gintaras ‘Bern-
stein’. – Anglo-Saxonica. Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte der englischen 
Sprache und zur altenglischen Literatur. Festschrift für Hans Schabram zum 65. 
Geburtstag, München: Fink, 425–430.

Schrijnen 1933: Lithuanie. – Jos. Schrijnen. Essai de bibliographie de géographie 
linguistique générale, Nimègue: N. V. Dekker & van de Vegt en J. W. van 
Leeuwen, 77.

Schrijver 1995: Peter Schrijver. Studies in British Celtic Historical Phonology, 
Amsterdam & Atlanta: Rodopi.

Schulze 1931: Wilhelm Schulze. tocharische Grammatik, Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht.

Schulze 1966: Wilhelm Schulze. Kleine Schriften, Göttingen: Vandenhoeck u.  
Ruprecht.

SD3 – [Konstantinas Sirvydas.] DICTIONARIUM TRIVM LINGVARVM, in vʃum 
Studioʃæ iuuentutis, AVCTORE CONSTANTINO SZYRWID è SOCIETATE 
JESV; Cum Superiorum permiʃʃu editum. Tertia editio recognita & aucta, VIL-
NÆ, Typis Academicis Societatis JESV. Anno Domini M.DC.XLII. [1642]. 
Remtasi faksimiliniu leidimu: Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas 
Širvydas: Dictionarium trium lingvarum. Parengė K. Pakalka, Vilnius: Mokslas, 
1979.

SE – SUMMA Abá Trumpas Iszguldimas EWANIELIV SZWENTU. – Knyga no-
bažnystės krikščioniškos 1653. Parengė D. Pociūtė, Vilnius: Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2004, http://www.lki.lt.seniejirastai/db.
php?source=23.

Sehwers 1953: Johannes Sehwers. Sprachlich-kulturhistorische untersuchungen 
vornehmlich über den deutschen Einfluβ im Lettischen, Berlin.

SG2 – GIESMES TIKIEIMVY KATHOLICKAM PRIDIARANCIAS, o per metu 
sżwiētes giedam[a]s: Kuriūp priſiduoda Pſ[a]lmay Dowida. ś. Tre[ci]oy daley 
dedaſe ape Sżwentus Diewa, o a[n]t gało ape giwenima ir tułus reykałus 
Krikśćionies. I tu Kitos iß lankißka ir iß łotinißka ißgulditos Kitos i nauia 
ſudetos ira. Auctore SALOMONE MOZERKA SLAWOCZYNSKI, Summi 
Pontificis Alumno.VILNÆ, Typis Academicis Societatis IESV, Anno Dni 
1646. ANTRA DALIS GIESMIV KVR DEDASE GIESMESARBA PSAL-
MAY DOWIDA S. Remtasi elektroninėmis SG2 žodžių formų konkordanci-
jomis, parengė Ričardas Petkevičius, Birutė Kabašinskaitė, Vytautas 
Zinkevičius 2003 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo lėšomis, 
http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=10.

Sgr – Sinoles grāmata. Sastādītāja un zin. redaktore A. Stafecka, Rīga: LU Latvie-
šu valodas institūts, 2009. 

SJP III–IV, VII – Słownik języka polskiego 3–4, 7. Red. J. Karłowicz, A. Kryńskij, 
W. Niedźwiedzki, Warszawa, 1904, 1909, 1919.

SJPD I – Słownik języka polskiego 1. Red. W. Doroszewski, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1958.

Skardžius I–V – Pranas Skardžius. Rinktiniai raštai 1–5. Parengė A. Rosinas, Vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 1996–1999.

SKES I–VII – Suomen kielen etymologinen sanakirja 1–7. Lexica Societatis Fenno-
ugricae, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1955–1981.

Sławski 1976: Słownik prasłowiański 2. C–Davʹnota. Oprac. przez zespół Zakł. 
Słowianoznawstwa PAN. Pod red. F. Sławskiego, Wrocław [u.a.]: Zakł. Nar. 
Im. Ossolińskich.

Skok I–IV – Petar Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–4, 
Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1971–1974.

SLKŽ – Jonas Paulauskas. Sisteminis lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslas, 
1987.

Smoczyński 2001: Wojciech Smoczyński. Język litewski w perspektywie porównaw-
czej, Kraków: Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego.

Smoczyński 2006: Wojciech Smoczyński. Laringalų teorija ir lietuvių kalba, Vil-
nius: Lietuvių kalbos institutas.

Smoczyński 2007: Wojciech Smoczyński. Słownik etymologiczny języka litewskiego, 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

SP XVI w. I – Słownik polszczyzny XVi wieku 1. A–Bany. Sekretarz Redakcji 
Franciszek Pepłowski, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład narodowy imienia 
Ossolińskich, Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1966.

Specht 1932: Franz Specht. Die Flexion der n-Stämme im Baltisch-Slavischen 
und Verwandtes. – Zeitschrift für vergleichendes Sprachforschung auf dem Ge-
biete der indogermanischen Sprachen 59, 213–298.



174B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

Specht 1935: Franz Specht. Eine Eigentümlichkeit indogermanischer Stammbil-
dung. – Zeitschrift für vergleichendes Sprachforschung auf dem Gebiete der in-
dogermanischen Sprachen 62, 216–235.

Specht 1944: Franz Specht. Der ursprung der indogermanischen Deklination, Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

SPr – [Konstantinas Sirvydas. Prompt[u]arium dictionum Polonicarum Latinarum et 
Lituanicarum] (ne vėliau kaip 1625). Remtasi faksimiliniu leidimu: Senasis 
Konstantino Sirvydo žodynas. Parengė K. Pakalka, Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos institutas, 1997, http://www.lki.lt/seniejirastai/db.
php?source=20.

SS III – Słownik staropolski 3, Wrocław etc., 1960–1962.
SSA II – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 2. L–P, Helsinki: Suo-

malaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995.
SSJ III – Slovník slovenského jazyka 3, Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej Aka-

démie vied, 1963.
Stafecka 2009: Anna Stafecka. Latviešu valodas ģeolingvistisko pētījumu gaita / 

Latvių kalbos geolingvistinių tyrimų raida / Overview of Geolinguistic Re-
search into the Latvian Language. –Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų 
kalbų atlasas. Prospektas / Atlas of the Baltic languages. A prospect. Red. 
D. Mikulėnienė, A. Stafecka, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas 
institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 35–39.

Stafecka 2010: Anna Stafecka. The Atlas of the Baltic Languages: from idea to 
pilotproject. – Acta Baltico-Slavica 34, 37–72.

Stang 1942: Das slavische und baltische Verbum von Chr. S. Stang, Oslo: I Kom-
misjon hos Jacob Dybwad.

Stang 1966a: Christian Schweigaard Stang. Slavonic accentuation, Oslo: Universi-
tetsforlaget.

Stang 1966b: Christian S. Stang. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, 
Oslo [etc.]: Universitetsforlaget, 1966–1975.

Stang 1972: Christian S. Stang. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen 
dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, Oslo [etc.]: Universitetsforlaget.

Stender 1789 I–II – Lettisches Lexikon. In zween Theilen abgefasset, und den 
Liebhabern der lettischen Litteratur gewidmet von Gotthard Friedrich Sten-
der, Präpoſitus emeritus zu Selburg, Paſtor zu Selburg und Sonnaxt, und der 
k. d. G. zu Göttingen M. Mitau, gedruckt bey I. F. Steffenhagen, Hochfürſtl. 
Hofbuchdrucker [1789].

Strods 1958: Henrihs Strods. Kartupeļu audzēšanas sākums Latvijā XVII gs. bei-
gās XIX gs. pirmā pusē. – LPSR ZA Vēstis 10, 45–56. 

Stundžia 1978: Bonifacas Stundžia. Dėl o/ā-kamienių daiktavardžių gretybių. – 
Baltistica 14(2), 113–118.

Stundžia 1981: Bonifacas Stundžia. Dėl cirkumfleksinės metatonijos išvestiniuose 
lietuvių kalbos daiktavardžiuose. – Baltistica 17(1), 58–65.

Stundžia 1995: Bonifacas Stundžia. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema, 
Vilnius: VU leidykla.

Sturtevant 1936: Edgar H. Sturtevant. A hittite glosary, Philadelphia: University of 
Pennsylvania.

Szemerényi 1970: Oswald Szemerényi. Einführung in die vergleichende Sprachwis-
senschaft, Darmstadt: Wiss. Buchges.

Škofic 2011: Jožica Škofic. [Rec.:] Anna Stafecka & Danguolė Mikulėnienė, ed. 
Baltu valodu atlants–Baltų kalbų atlasas–Atlas of the Baltic Languages, Riga/
Vilnius. 2009, 184 p. – Dialectologia et geolinguistica 19, 119–121.

ŠM – [Danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris.] Naujos maldų knygelės. 1704. 
Remtasi elektroninėmis ŠM žodžių formų konkordancijomis, parengė Min-
daugas Šinkūnas ir Vytautas Zinkevičius 2008 m. Lietuvos valstybinio moks-
lo ir studijų fondo lėšomis, http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=35.

Šmits 1923: Pēteris Šmits. Programma tautas tradīciju krājējiem. – izglītības 
minis trijas mēnešraksts, 1. burtnīca, 178–187; 3. burtnīca, 278–288; 4. burt-
nīca, 398–415; 5. burtnīca, 559–570; 6. burtnīca, 703–712.

Tischler 1983: Johann Tischler. Hethitisches etymologisches Glossar 1. a-k, Inns-
bruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft.

Toporov 2000: Vladimir Toporov. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai, Vilnius: Aidai.
Trautmann 1910: Reinhold Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler, Göt-

tingen: Vandenhoeck u. Ruprecht.
Trautmann 1923: Reinhold Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch, Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht.
Ulmann 1872: Lettiſches Wörterbuch. Erſter Theil. Lettiſch-deutſches Wörterbuch 

von Biſchof Dr. Carl Chriſtian Ulmann, Riga.
Ulmann 1880: Lettiſches Wörterbuch von ulmann und Braſche. Zweiter Theil. 

Deutſch-lettiſches Wörterbuch mit Zugrundelegung des von Biſchof Dr. Carl 
Chriſtian Ulmann zurükgelaſſenen Manuſcriptes bearbeitet von Guſtav 
Braſche, Paſtor emer., Riga u Leipzig. 

Urbutis 1963: [Rec.:] Ernst Fraenkel. Litauisches Etymologisches Wörterbuch. [...] 
Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg (1962). – Kalbotyra 9, 215–218. 

Urbutis 1965: Vincas Urbutis. Daiktavardžių daryba. – Lietuvių kalbos gramatika 1, 
Vilnius: Mintis, 261–473.

Urbutis 1981: Vincas Urbutis. Baltų etimologijos etiudai, Vilnius: Mokslas.
Urbutis 2009: Vincas Urbutis. Baltų etimologijos etiudai 2, Vilnius: Vilniaus uni-

versiteto leidykla.
V. A. – Publi Vergili Maronis Aeneis, Petropoli: Типографiя Товарищества 

„Обществ. Польза“, MDCCCXC.
Vaan de 2008: Michiel de Vaan. Etymological Dictionary of Latin and the other 

italic Languages, Leiden & Boston: Brill.
Wagner 1960: Max Leopold Wagner. Dizionario etimologico Sardo 1, Heidelberg: 

Winter.
Vaillant 1974: Andre Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves 4, Paris: 

Éditions Klincksieck.
Vaitkevičienė 2001: Daiva Vaitkevičienė. ugnies metaforos. Lietuvių ir latvių mito-

logijos studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
ValančR I – Motiejus Valančius. Raštai 1, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosa-

kos institutas, 2001.
Walde 1910: Alois Walde. Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg: 

Carl Winter Universitätsverlag.
Walde 1938: Alois Walde. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Neubearbeitete 

Auflage von J. B. Hofmann, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
Vanagas 1981: Aleksandras Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vil-

nius: Mokslas.
Vasmer 1950: Max Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch l, Heidelberg: 

Carl Winter Universitätsverlag.
Watkins 1966: Calvert Watkins. Italo-Celtic revisited. – Ancient indo-European 

dialects, Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 29–50.
Vėlius 1983: Norbertas Vėlius. Senovės baltų pasaulėžiūra, Vilnius: Mintis. 
V. G. – Publi Vergili Maronis Georgica.
Vidugiris 1997: Aloyzas Vidugiris. Ypatybės stiprinimo vediniai su priesaga   

-itkas, -ickas pietrytinėse lietuvių tarmėse. – Lietuvių kalbotyros klausimai 
38, 207–213.

Wied. – Ferdinand Johann Wiedemann. Estnisch-deutsches Wörterbuch, St. Pe-
tersburg, 11869 (Tallin, 21973). 

Windekens 1976: Albert J. van Windekens. Le tokharien confronté avec les autres 
languages indoeuropéennes 1, Louvain: Centre international de Dialectologie 
Général. 

Volters 1892: [Eduards Volters.] Par Jāņu dienas svinēšanu. Pēc poļu avotiem 
sastādijuši mag. E. Volters un stud. J. Ansberģis. – Etnogrāfiskas ziņas par 
latviešiem. „Dienas Lapas” pielikums 6(144), 89–92; 10(247), 150–153.

Wörterbüchlein 1705: Wörterbüchlein, wie etzliche gebräuchliche Sachen auff 
teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seynd, Riga, 1705.

WP – ISCHGVLDIMAS EVANGELIV PER WISVS METTVS, SVRINKTAS 
DALIMIS ISCH DAVGIA PASTILLṾ, TAI EST ISCH PASTILLAS NICV-
LAI HEMINGY, ANTONY CORVINI, IOANNIS SPANGENBERGI, MAR-
TINI LVTHERI, PHILIPPI MELANTHONIS, IOANNIS BRENTY, AR-
SATY, SCHOPER, LEONARDI KVLMāNI IODOCY WILICH IR ISCH 
KITTṾ. Remtasi elektroninėmis WP žodžių formų konkordancijomis, paren-
gė Jolanta Gelumbeckaitė ir Vytautas Zinkevičius 2008 m. Lietuvos valstybi-
nio mokslo ir studijų fondo lėšomis, http://www.lki.lt/seniejirastai/db.
php?source=27.

Zeps 1962: Valdis J. Zeps. Latvian and Finnic Linguistic Convergences. uralic and 
Altaic Series 9, Bloomington: Mouton and Co, The Hague, The Netherlands.

Zinkevičius 1966: Zigmas Zinkevičius. Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis. 
Zinkevičius 1981: Zigmas Zinkevičius. Apie A. Tatarės „Pamokslų išminties ir 

teisybės“ (1851 m.) kalbą. – Baltistica 17(2), 170–176.
Zinkevičius 1990: Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija 4. Lietuvių kalba 

XViii–XiX a., Vilnius: Mokslas.
Zinkevičius 1997: Zigmas Zinkevičius. Dėl balsių a, o, e, ė kaitos slavizmuose. – 

Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 196–200.
Zinkevičius 2006: Zigmas Zinkevičius. Lietuvių tarmių kilmė, Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas.
Zinkevičius 2010: Zigmas Zinkevičius. [Rec.:] Baltu valodu atlants–Baltų kalbų 

atlasas–Atlas of the Baltic Languages, Rīga: Latvijas universitātes Latviešu va-
lodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 180 p. – Gimtoji kal-
ba 1, 25. 

Zinkevičius 2011: Zigmas Zinkevičius. Nauji žodžiai, atsiradę sumišus dviem ar-
timos reikšmės ar skambesio žodžiams. – Baltistica 46(1), 86.

ZnŽ I – Zanavykų šnektos žodynas 1. A–K, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidy bos institutas, 2003.

ZnŽ II – Zanavykų šnektos žodynas 2. L–R, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidy bos institutas, 2004.



P I E L I K U M I 175

ZnŽ III – Zanavykų šnektos žodynas 3. S–Z, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2006.

ZtŽ – Aloyzas Vidugiris. Zietelos šnektos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas, 1998.

Zubaitienė 2009: Vilma Zubaitienė. neišlikusių XViii amžiaus mažosios Lietuvos 
rankraštinių žodynų fragmentai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Андронов 1996: Алексей Андронов. Некоторые замечания о просодических 
явлениях в диалектах латышского языка и их представлении на карте. – 
Baltistica 31(2), 201–212.

Анненковъ 1878: Николай Анненковъ. Ботанический словарь, Санкт Петер-
бургъ: Типографiя императорской академiи наукъ.

Барановскiй 1898: Антонiй Барановскiй. Замѣтки о литовскомъ языкѣ и 
словарѣ, Санктпетербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ. 

Барроу 1976: Томас Барроу. Санскрит, Москва: Прогресс.
Бенвенист 1955: Эмиль Бенвенист. Индоевропейское именное словообразова-

ние, Москва: Издательство иностранной литературы.
Бенвенист 1974: Эмиль Бенвенист. Общая лингвистика, Москва: Прогресс.
Бернштейн 1961: Самуил Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики 

славянских языков, Москва: Издательство Академии Наук СССР. 
БСЭ I–XXXI – Большая советская энциклопедия 1–31. Ред. Б. А. Введенский, 

Москва: Большая советская энциклопедия, 1969–1981.
Булатова 1975: Римма В. Булатова. Старосербская глагольная акцентуация, 

Москва: Наука.
Варбот 1969: Жанна Ж. Варбот. Древнерусское именное словообразование, 

Москва: Наука.
Варбот 1984: Жанна Ж. Варбот. Праславянская морфонология. Словообразо-

вание и этимология, Москва: Наука.
Вейк ван 1957: Николаус Ван-Вейк. История старославянского языка, Москва: 

Издательство иностранной литературы.
Власова 2008: Марина Власова. Энциклопедия русских суеверий, Санкт-Петер-

бург: Издательский Дом „Азбука-классика“.
Гаспаров 1986: Михаил Л. Гаспаров. Поэзия Катулла. – Катулл. Книга сти-

хотворений. Издание подготовили С. В. Шервинский, М. Л. Гаспаров, 
Москва: Наука, 155–207.

Гиндин, Калужская 1991: Леонид А. Гиндин, И. А. Калужская. Реконструк-
ция карпатского регионального компонента позднепраславянского лек-
сического фонда. – Сравнительно-историческое изучение языков разных 
семей, Москва: Наука, 14–36.

Горячева 1989: Т. В. Горячева. Этимологические заметки. – Этимология 
1986–1987, 153–159.

Грошева 2009: Антонина В. Грошева. Латинская земледельческая лексика на 
индоевропейском фоне, Санкт-Петербург: Наука.

Даль I–IV – Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка 
1–4, Москва: Русский язык, 1989–1991.

Дегтярев 1994: Владимир И. Дегтярев. Рефлексы индоевропейской формы 
собирательности на *-ā в балтийских и славянских языках. – Baltistica IV 
priedas, 29–41.

Диллон, Чедвик 2006: Майлз Диллон, Нора Кершоу Чедвик. История кельт-
ских королевств, Mосква: Вече, Санкт-Петербург: Евразия.

Дыбо 1981: Владимир А. Дыбо. Славянская акцентология, Москва: Наука.
Дыбо 2000: Владимир А. Дыбо. Из балто-славянской акцентологии. Пробле-

ма закона Фортунатова и поправки к закону Ф. де Соссюра. – Балто-
славянские исследования 1998–1999, 27–82.

Дыбо, Иллич-Свитыч 1963: Владимир А. Дыбо, Владислав М. Иллич-Свитыч. 
К истории славянской системы акцентуационных парадигм. – Славянское 
языкознание, 70–87.

Елизаренкова 1982: Татьяна Я. Елизаренкова. Грамматика ведийского языка, 
Москва: Наука.

Елизаренкова 1987: Татьяна Я. Елизаренкова. Ведийский язык, Москва:     
Наука.

Иванов 1965: Вячеслав В. Иванов. Общеиндоевропейская, праславянская и 
анатолиская языковые системы (сравнительные-типологические очерки), 
Москва: Наука.

Иванов 1977: Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. Пер. с 
древнемалоазийских языков Вячеслав В. Иванов, Москва: Художествен-
ная литература. 

Иванов 1981: Вячеслав В. Иванов. Славянский, балтийский и раннебалканс-
кий глагол. Индоевропейские истоки, Москва: Наука.

Иванов, Топоров 1974: Вячеслав В. Иванов, Владимир Н. Топоров. Исследо-
вания в области славянских древностей, Москва: Наука.

Ивиħ 1994: Павле Ивиħ. Српскохорватски диjалекти 3. Њихова структура и 
развоj, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стоjановића.

Иллич-Свитыч 1963: Владислав М. Иллич-Свитыч. Именная акцентуация в 
балтийском и славянском, Москва: Наука.

ИЯ – Тамаз В. Гамкрелидзе, Вячеслав В. Иванов. Индоевропейский язык и ин-
доевропейцы 1–2, Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984.

Кисилиер, Федченко 2011: Максим Л. Кисилиер, Валентина В. Федченко.   
О языке новогреческой литературы. – Acta Linguistica Petropolitana 7(1), 
409–444.

Кочергина 1990: Вера А. Кочергина. Словообразование санскрита, Москвa: 
Изд-во МГУ.

Крегждис 2009: Роландас Крегждис. Прусс. Curche: этимология теонима, 
функции божества; проблематика установления культовых соответствий 
на почве обрядовой традиции восточно-балтийских, славянских и других 
индоевропейских народов. – Studia mythologica Slavica 12, 249–320.

Крегждис 2010: Роландас Крегждис. Восточнославянские боги Киевской 
Руси: Стрибог (сопоставительный анализ данных славянской и балтийс-
кой мифологических систем). – Studia mythologica Slavica 13, 211–232.

Крегждис 2011a: Роландас Крегждис. К этимологии греч. ἐσσήν. – Индоевро-
пейское языкознание и классическая филология – XV, Санкт-Петербург: 
Наука, 282–289.

Крегждис 2011b: Роландас Крегждис. Прусс. laucks ‘поле’, лат. lūcus ‘священ-
ная роща, лес’, арх. лат. lūcus ‘свет, день’ и др. – Acta Linguistica Petro po-
litana 7(1), 48–63.

ЛАБ I – Лексiчны атлас беларускiх народных гаворак у пяцi тамах 1, Мiнск: 
Мiнская картаграфiчная фабрыка Белгеадэзii, 1993.

Мейе 1951: Антуан Мейе. Общеславянский язык, Москва: Издательство ино-
странной литературы.

Меркулoвa 1967: Валентина А. Меркулoвa. Очерки по русской народной но-
менклатуре растений, Москва: Наука.

Немченко, Синица, Мурникова 1963: В. И. Немченко, А. И. Синица, Татья-
на Ф. Мурникова. Материалы для словаря русских старожильческих гово-
ров Прибалтики, Рига: ЛГУ.

Ожегов, Шведова V – Сергей И. Ожегов, Наталья Ю. Шведова. Толковый 
словарь русского языка 5, Москва: Азъ, 1992.

Откупщиков 1967: Юрий В. Откупщиков. Из истории индоевропейского сло-
вообразования, Ленинград: Издательство Ленинградского университета.

Откупщиков 1993: Юрий В. Откупщиков. Балтийские и славянские названия 
овцы и барана. – Lietuvių kalbotyros klausimai 30, 63–69.

Откупщиков 2001: Юрий В. Откупщиков. Очерки по этимологии, Санкт-Пе-
тербург: Издательство Санкт-Петербургского университета.

Плуцер-Cарно I–II – Aлексей Плуцер-Cарно. Большой словарь мата. Опыт 
построения справочно-библиографической базы данных лексических и фра-
зеологических значений слова 1–2, Санкт-Петербург & Москва: Лимбус 
Пресс, 2005.

Преображенский I–III – Александр Г. Преображенский. Этимологический 
словарь русского языка 1–2, Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 
1910–1914; 3, Москва, Ленинград: Издательство Aкадемии наук СССР, 
1949.

Программа 1886: [Эдуардъ Волтеръ.] Программа для указанiя особенностей 
говоровъ Литвы и Жмуди, Санкт-Петербургъ: Типографiя Императорской 
Академiи Наукъ.

ПЯ A–D – Владимир Н. Топоров. Прусский язык. Словарь A–D, Москва: 
Наука, 1975.

ПЯ E–H – Владимир Н. Топоров. Прусский язык. Словарь E–H, Москва:   
Наука, 1979.

ПЯ I–K – Владимир Н. Топоров. Прусский язык. Словарь i–K, Москва: Наука, 
1980.

ПЯ K–L – Владимир Н. Топоров. Прусский язык. Словарь K–L, Москва:   
Наука, 1984.

ПЯ L – Владимир Н. Топоров. Прусский язык. Словарь L, Москва: Наука, 
1990.

Расторгуева, Эдельман I–III – Вера С. Расторгуева, Джой И. Эдельман. 
Этимологический словарь иранских языков 1–3, Москва: Восточная лите-
ратура, 2000–2007.

РИС – Рим: эхо имперской славы, Москва: «ТЕРРА»—«TERRA», 1997.
Роллестон 2004: Томас Роллестон. Мифы, легенды и предания кельтов, Москва: 

Центрполиграф.
Сабаляускас 1959: Алгирдас Сабаляускас. Относительно происхождения на-

званий растений в балтийских языках. – Rakstu krājums veltījums akadēmi-
ķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei, 
Rīgā: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība, 219–242.

САР VI – Словарь Академiи Россiйской 6, Санктпетербургъ: Императорская 
Академiя Наукъ, 1794.



176B A LT U  V A L O D U  A T L A N T S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

СД I–IV – Славянские древности. Этнолингвистический словарь 1–4, Москва: 
Международные отношения, 1995–2009.

Симпсон 2005: Жаклин Симпсон. Викинги. Быт, религия, культура, Москва: 
ЗЛО Центрполиграф.

Скржинская 2009: Марина В. Скржинская. Древнегреческие праздники в Эл-
ладе и северном Причерноморье, Киев: Институт истории Украины.

СМ – Славянская мифология. Энциклопедический словарь, Москва: Междуна-
родные отношения, 2002.

Срезневскiй I–III – Измаил И. Срезневскiй. Матерiалы для словаря древне-
русскаго языка по письменнымъ памятникамъ 1–3, СанктПетербургъ: Ти-
пографiя Императорской Академiи Наукъ, 1893–1912.

СРНГ I–XLIII – Словарь русских народных говоров 1–43, Ленинград (Санкт-
Петербург): Наука, 1965–2009.

СРЯ XIV – Словарь русского языка Xi~XVii вв. 14, Москва: Наука, 1988.
Сумцов 1996: Николай Ф. Сумцов. Символика славянских обрядов. Избран-

ные труды, Москва: Восточная литература.
СЦРЯ III – Словарь церковно-славянскaго и русскаго языка 3, Санкт Петер-

бургъ: Типогафiя Императорской Академiи Наукъ, 1867 (Leipzig, 1972).
Тодд 2005: Малькольм Тодд. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, куль-

тура, Москва: ЗАО Центрполиграф.
Топоров 1974: Владимир Н. Топоров. О брахмане. К истокам концепции. – 

Проблемы истории языков и культуры народов Индии, Москва: Наука, 
20–74.

Топоров, Трубачев 1962: Владимир Н. Топоров, Олег Н. Трубачев. Лингвис-
тический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, Москва: Издательство 
Академии Наук СССР.

Трубачев 1966: Олег Н. Трубачев. Ремеслянная терминология в славянских 
языках (этимология и опыт групповой реконструкции), Москва: Наука.

Трубачев I–IV – Олег Н. Трубачев. Труды по этимологии: Слово. История. 
Культура 1–4, Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2004–2009.

Фасмер I–IV – Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка 1–4, 
Москва: Прогресс, 1986–1987.

Хабургаев 1974: Георгий А. Хабургаев. Старославянский язык, Москва: Про-
свещение.

Чекмонас 1988: Валерий Чекмонас. Введение в славянскую филологию, Виль-
нюс: Мокслас.

Чемоданов 1962: Николай С. Чемоданов. Место германских языков среди 
индоевропейских языков. – Сравнительная грамматика германских язы-
ков 1, Москва: Издательство Академии Наук СССР, 19–113.

Черных I–II – Павел Я. Черных. Историко-этимологический словарь совре-
менного русского языка 1–2, Москва: Русский язык, 1999.

Широков 1984: Олег С. Широков. Балто-албано-славянские глоттогенетичес-
кие связи по этимологическим данным. – Baltistica 20(1), 15–22.

Широкова 2005: Надежда С. Широкова. Мифы кельтских народов, Москва: 
АСТ, Астрель, Транзиткнига.

Эндзелин 1974 [1908]: Янис Эндзелин. О родственных отношениях латышских 
говоров к литовским. – Jānis Endzelīns. Darbu izlase 2, Rīga: Zinātne, 41–56.

ЭСБМ I, V, VIII – Этымалагiчны слоунiк беларусскай мовы 1, 5, 8, Мiнск: 
Навука i тэхнiка, 1978, 1989, 1993.

ЭССЯ I–XXX – Этимологический словарь славянских языков 1–30. Отв.  
ред. О. Н. Трубачёв, Москва: Наука, 1974–2003.

ЭСУМ I–V – Этимологiчний словник украïнскоï мови 1–5. Отв. ред.            
О. С. Мельничук, Киiв: Наукова думка, 1982–2006.

Явнисъ 1908–1916: Казимиръ Явнисъ. Грамматика литовскaго языка. Ли-
товскiй оригиналъ и русскiй переводъ, Петроградъ: Типографiи Импера-
торской Академiи наукъ.



177

Saī s inā jumi*

accus. – akuzatīvs
adj. – adjektīvs, īpašības vārds
adv. – adverbs
alb. – albāņu
anat. – anatoliešu
angl. – angļu
anglosakš. – anglosakšu
apv. – apvidvārds
arm. – armēņu 
augšluž. – augšlužiciešu (sorbu)
austr. – austrumu
austrbalt., arī: austrumbl. – austrumbaltu 
austrsl. – austrumslāvu
Av. – Avestas
balt., arī: bl. – baltu
baltkr., bkr. – baltkrievu
baznsl. – baznīcslāvu
bl. – skat. balt.
bl.-sl. – baltu-slāvu
bot. – botānikas termins
bret. – bretaņu 
bu. – bulgāru
c. – vārda celms
cie. – ciems
čak. – čakavu
če. – čehu
dāk. – dāku
dat. – datīvs
demin. – deminutīvs
dial. – dialektāls 
fem. – sieviešu dzimte
frī. – frīzu 
gal. – gallu
gAv – Avestas vissenākā perioda dziesmās 

lietotā (valodas) forma
gen. – ģenitīvs
g. fem. – sieviešu dzimte
g. neutr. – nekatra dzimte
g. masc. – vīriešu dzimte
ģerm. – ģermāņu 
go. – gotu 
gr. – grieķu
gs. – gadsimts
he. – hetu
hidr. – hidronīms 

horn. – hornu
horv. – horvātu
i. – irāņu
ide. – indoeiropiešu
ig. – igauņu
ilīr. – ilīriešu
imperf. – imperfekts
indoir. – indoirāņu
inf. – infinitīvs
instr. – instrumentālis
interj. – interjekcija, izsauksmes vārds
īr. – īru 
isl. – islandiešu
it. – itāļu
jav. – jaunaugšvācu
jlv. – jaunlejasvācu
Y – yasna (Avestas daļa – Dieva slavē-

šanas tekstu krājums)
Yt – yašt (Avestas daļa – Dievībai vel-

tita himns)
kašb. – kašubu
kim. – kimru 
korn. – kornu
kr. – krievu 
Kr. – Kristus 
kurd. – kurdu
ķe. – ķeltu
la. – latviešu
lat. – latīņu
lejasluž. – lejas lužiciešu (sorbu)
lejasv. – lejasvācu
līb. – lībiešu
lie. – lietuviešu
lit. – literatūra 
loc. – lokatīvs
lpp. – lappuse 
luv. – luviešu
lv. – lejasvācu
maķ. – maķedoniešu
masc. – vīriešu dzimte
neutr. – nekatra dzimte
norv. – norvēģu
oset. – osetīnu
pag. - pagasts
par. – parasti

perf. – perfekts
pers. – persiešu
piem. – piemēram 
pirmanat. – pirmanatoliešu
pirmbl. – pirmbaltu
pirmiran. – pirmirāņu
pirmital. – pirmitāļu
pirmla. – pirmlatviešu
pirmlie. – pirmlietuviešu
pirmsl., pirmslāv. – pirmslāvu
pl. – pluralis, daudzskaitlis
po. – poļu 
poet. – poētisms 
pol. – polābu 
pr. – prūšu
praanat. – pirmanat. 
prakrt. – prākriti
pref. – prefikss
prep. – prepozīcija, prievārds
prt – partikula
psk – pasaka
raj. – rajons 
r. av. – rakstu avots
rietbalt. – rietumbaltu
rietsl. – rietumslāvu
rum. – rumāņu
sal. – salīdzināt!
sav. – senaugšvācu 
sen. – senās
senang. – senangļu 
senbaznsl. – senbaznīcslāvu
senbkr. – senbaltkrievu 
senče. – senčehu
senhorn. – senhornu
senhorv. – senhorvātu
senind. – senindiešu
senir. – senirāņu
senīr. – senīru 
senisl., arī: senīsl. – senislandiešu
senit. – senitāļu
senkorn. – senkornu
senkr. – senkrievu 
senla. – senlatviešu 
senlat. – senlatīņu
senlie. – senlietuviešu

senpo. – senpoļu 
senpr. – senprūšu 
senrietskand. – senrietumskandināvu 
sensakš. – sensakšu
senskand. – senskandināvu 
serb. – serbu
serb.-horv. – serbu-horvātu
sg. – singularis, vienskaitlis 
skat. – skatīt!
sk. – un sekojošā [lappusē]
skk. – un sekojošās [lappusēs]
skr. – sanskrita 
sl. – slāvu
slov. – slovēņu
slovā. – slovāku 
slv. – senlejasvācu
so. – somu
subst. – substantīvs, lietvārds
suf. – sufikss, piedēklis
t. dz. – tautasdziesma
t. i. – tas ir 
tic. – ticējums
toh. – tohāru
toh. A – tohāru A
toh. B – tohāru B
top. – toponīms 
t. p. – tas pats
trāķ.-maķ. – trāķiešu-maķedoniešu
t. s. – tā sauktais
u. c. – un citi 
ukr. – ukraiņu
u. tml. – un tamlīdzīgi
utt. – un tā tālāk 
vā. – vācu 
vav. – vidusaugšvācu
vbret. – vidusbretaņu
vdīr. – vidusīru 
veps. – vepsu
vlv. – viduslejasvācu 
vpers. – viduspersiešu
vval. – vidusvalu
zool. – zooloģijas termins
zv. – zviedru
žem. – žemaišu

* Pārējos saīsinājumus skat. sarakstā „Literatūra un avoti”, kā arī: http://www.lkz.lt/dzl.php?11.
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