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Latviešu valodas mitoloģisko konceptu elektroniska vārdnīca
Priekšvārds
Piedāvātais pētniecības projekts ir saistīts ar kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras
saglabāšanu. Projekta mērķis ir nodrošināt elektroniskas vārdnīcas pieejamību plašai auditorijai,
kuru varētu izmantot kā nozīmīgu izziņas avotu un mācību materiālu dažādām sabiedrības
mērķgrupām: humanitāro mācību priekšmetu pasniedzējiem un studentiem, skolotājiem un
skolēniem, humanitāro zinātņu pētniekiem, interesentiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas
par latviešu tradicionālo kultūru u.c. Mitoloģiskais koncepts ir īpaša veida koncepts, kas
veidojies mitoloģijā, bet par kura saturu var spriest tikai pēc folkloras tekstos atrodamā
materiāla, kas saglabājies līdz mūsdienām. Turklāt ievērojama informācijas daļa ir leksiski
nostiprināta tā sauktajos mitologēmiskajos vārdos (proti, mitoloģiskā jēdziena verbālā realizācija
folkloras tekstos), kā arī atsevišķos valodas un kultūras vēstures faktos. Mitoloģiskais koncepts
ietver priekšstatus par mitoloģiskajiem personāžiem, kas atrodami folkloras tekstos, piemēram,
tādi kā dievs (dievi), burvis, ragana, velns, mājas un ārpusmājas gari u.c., resp., tie, kas pieder tā
saucamam „augstākam un zemākam mitoloģijas panteonam”. Mitoloģiskais koncepts ir
ambivalenta vienība, kas konceptuālā līmenī parādās kā mitologēma (proti, īpaša mītiska satura
jēdziens), bet valodas līmenī realizējas kā mitologēmiskais vārds.
Konceptu izpēte ir starpdisciplināra un tā skar ar valodu, kultūru, etnosu, nacionālās
domāšanas īpatnībām saistītos jautājumus, turklāt konceptos ir atrodama vārda „etimoloģiskā”,
„kultūras” vai „kognitīvā atmiņa”, kas tieši saistīta ar tautas garīgajām vērtībām. Mūsdienu
sabiedrība izjūt garīguma deficītu; humanitāro zinātņu uzdevums savukārt ir saglabāt tikumisko
vērtību sistēmu un nodot to nākamajām paaudzēm. Tas ļauj spriest par konceptuālo pētījumu
aktualitāti. Runājot par pētījuma aktualitāti un nepieciešamību, jāatzīmē, ka konceptu izpēte
īpaši aktuāla latviešu lingvistiskās tradīcijas attīstībai pirmkārt tāpēc, ka Latvijā konceptoloģijas
jomā veikto pētījumu ir maz, un tādēļ šis projekts var būt ieguldījums konceptu izpētes plašākai
izplatībai un attīstībai Latvijas zinātnē. Šobrīd Latvijā ir vesela zinātniskā skola, kas nodarbojas
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ar folkloras izpēti, taču pētījumi, kuri apraksta folkloras materiālu no valodniecības pozīcijām ir
krietni mazāk. Galvenokārt tās ir zinātniskās publikācijas, kas vienā vai citā veidā skar dažas
lingvistiskas problēmas, taču pietrūkst darbu, kas aprakstītu folkloras valodu kā vienotu sistēmu.
Koncepts pēc savas būtības ietver gan lingvistiskus faktus, tādus, piemēram, kā vārda
fonētiskā, gramatiskā, morfoloģiskā, leksiskā, sintaktiskā, etimoloģiskā u.c. informācija, gan arī
dažāda veida kultūras faktus, piemēram, etnogrāfiskā rakstura ziņas, datus, kas ir saistīti ar
folkloras tradīciju, ziņas par folkloras sižetiem, personāžiem, par personāžu savstarpējo saistību
tradīcijas ietvaros, par tekstu stāstītājiem, par sižetu un motīvu izplatību dažādās teritorijās u.c.
Otrkārt, kaut arī baltu valodas un kultūras priekšstati ir ne vienu vien reizi aprakstīti, līdz šim
Latvijā nebija izplatīti pētījumi, kuru rezultāti būtu apkopoti latviešu valodas mitoloģisko
konceptu elektroniskā vārdnīcā. Tomēr tieši elektroniskas vārdnīcas forma ļauj apvienot datus
no visdažādākiem avotiem, kuri dažreiz nav plaši pieejami. Vārdnīca ir ne tikai ērti lietojama un
palīdz pētniekam ekonomēt laiku materiāla atlasei, bet tas ir moderns instruments, kurš jāpēta
un jāattīsta. Attīstība ir iespējama, izstrādājot jaunus elektroniskas leksikogrāfijas produktus.
Šobrīd Latvijā ir aprobētas vairākas elektroniskas vārdnīcas un korpusa veida resursi.
Galvenokārt ar to nodarbojas Latvijas Universitātes valodnieki sadarbībā ar Matemātikas un
informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratoriju. Visi šo speciālistu izstrādātie produkti ir
augsti vērtējami un lietderīgi, tomēr pārsvarā tie nav vērsti uz valodas un kultūras savstarpējo
saikņu atspoguļojumu, kas ir mitoloģisko konceptu vārdnīcas mērķis. Jāatzīmē arī, ka folkloras
avotu elektroniskie resursi pārsvarā ir digitalizēti folkloras tekstu krājumi, vai arī raksti par
folkloristikas tematiku. Projekta ietvaros piedāvātās vārdnīcas mērķis ir apstrādāt folkloras
materiālu un prezentēt to lingvistiski un lingvokulturoloģiski analizētu un komentētu.
Tātad mitoloģisko konceptu elektroniskai vārdnīcai ir vairāki mērķi. Pirmkārt, mērķis
ir sniegt humanitāro zinātņu pētniekiem pēc iespējas pilnīgāku empīrisko bāzi tautas daiļrades
un tajā atspoguļoto priekšstatu izpētei. Šim nolūkam šķirkļa struktūrai pilnīgi un uzskatāmi
jāatspoguļo vienības konceptuālā struktūra, kā arī tās aktuālās saiknes ar citām vienībām
makrokoncepta robežās. Plaša lasītāju loka vajadzībām vārdnīcas mērķis ir sniegt latviešu
folkloras valodas konceptu etnokulturoloģisko un lingvokulturoloģisko „portretu”.
Tātad pētījuma aktualitāti nosaka pirmkārt mūsdienu valodniecībai raksturīgā interese
par nacionālās mentalitātes izpausmēm valodā; otrkārt, nepietiekamā latviešu mitoloģisko
konceptu izpēte, to apstrāde un prezentācija elektroniskās vārdnīcas formā.
Projekta novitāti nosaka pirmkārt, pētījuma veids (kā iepriekš minēts, latviešu
mitoloģisko konceptu izpēte līdz šim nebija izplatīta); otrkārt, tas, ka pētījuma rezultāti būs
apkopoti elektroniskās vārdnīcas formā. Elektroniskā vārdnīca ir pieejama plašam lietotāju
lokam un ietver gan specializēto zinātniskā veida informāciju, gan arī datus, kas ir izmantojami
citu speciālistu un interesentu vajadzībām.
Projekta autore un īstenotāja ir jaunā pētniece, kura ieguva doktora zinātnisko grādu
valodniecības jomā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 2012. gadā. Aizstāvētā
promocijas darba temats ir „Mitoloģiskais koncepts krievu un latviešu folkloras valodā”.
Piedāvātais projekts ir promocijas pētījuma turpinājums, taču šoreiz tas ir vairāk vērsts uz
praktiskā rezultāta sasniegšanu, proti, elektroniskas vārdnīcas izveidi. Galvenie teorētiskie un
praktiskie jautājumi, kas ir saistīti ar vārdnīcas veidošanas principiem un šķirkļa struktūru ir
detalizēti izklāstīti minētā promocijas darbā, ar kuru var iepazīties Latvijas Universitātes
promocijas darbu datubāzē.

Vārdnīcas šķirkļu struktūra
Latviešu valodas mitoloģisko konceptu elektroniskā vārdnīca ietver 44 vārdnīcas šķirkļus,
kuri prezentē informāciju par latviešu folkloras mitoloģiskiem personāžiem no valodniecības,
folkloras un kultūroloģijas aspektiem. Tas nozīmē, ka vārdnīca prezentē mitoloģiskas
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nominācijas netikai kā valodas vienības, norādot leksēmas gramatisko aprakstu, etimoloģisko
raksturojumu, leksiskus variantus u.c., bet arī sniedz ziņas no folkloras tekstiem, zinātniskas
literatūras par tradicionālo kultūru u.c. avotiem. Katrā šķirkļa tekstā ir iestrādātas elektroniskas
saites uz dažādiem elektroniskiem resursiem, kas ļauj lasītājiem iepazīties ar minētiem avotiem
detalizētāk.
Šķirklī ir šādas 11 sadaļas:
1) šķirkļa vārds un tā gramatiskais apraksts, gramatiskais apraksts atrodas aiz šķirkļa
vārda (piem., Ragana, s.; -as; dsk. - raganas, raganu. Tikai s.);
2) šķirkļa vārda varianti baltu tradicionālajā kultūrā (resp., lietuviešu varianti) šķirkļa
tekstā atrodas aiz norādes „Baltu:”;
3) šķirkļa vārda iekšējā forma (etimoloģiskās ziņas) šķirkļa tekstā atrodas zem zīmes „*”;
4) šķirkļa vārda skaidrojums šķirkļa tekstā atzīmēts ar ‘...’;
5) personāžu konceptuālo pazīmju apraksts (konkrēti – mitināšanās vieta, izskats, funkcijas
un darbības, attieksme pret cilvēku) šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „K.:”, piem., „K.:
Mitināšanas vieta” utt.; konceptuālās informācijas zona ir grafiski atdalīta ailē pa labi,
konceptuālās informācijas zonai pieder arī šķirkļa 6.-8. sadaļas),
6) ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts;
7) informācija par parādību tautas kultūrā;
8) ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām;
9) latviešu folkloras vārdu variantu saraksts šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „V.:”;
10)
izloksnēs atrodamo variantu saraksts šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „Dial.:”;
11)
vienības semantiskā nozīme mūsdienu literārajā valodā (atbilstīgi mūsdienu
valodas vārdnīcu materiālam) šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „MLV:”.
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Vārdnīcā biežāk lietoto saīsinājumu saraksts

s. – sieviešu dzimte,
dsk. – daudzskaitlis,
v. – vīriešu dzimte,
baltu – baltu valodas,
liet. – lietuviešu valoda,
zīme „*” – koncepta iekšējā forma, etimoloģija,
K – koncepts,
V. – mitologēmiskā vārda varianti,
Dial. – dialektu vārdi, izloksnes vārdi,
MLV – mūsdienu literārā valoda.
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Vārdnīcas šķirkļa vārdu saraksts

1) Baltā mātīte
2) Briesmonis
3) Bubulis
4) Dievs
5) Elle
6) Gars
7) Gausu māte
8) Jāņa diena
9) Jumis
10) Laime
11) Lauma
12) Lietuvēns
13) Maldu uguns
14) Mājķekatas
15) Mēness
16) Mēris
17) Meža māte
18) Milzis
19) Nāve
20) Nelaime
21) Pūķis
22) Ragana
23) Rūķis
24) Saule
25) Saules meitas
26) Sekšu māte
27) Spīgana
28) Spoks
29) Sumpurnis
30) Uguns māte
31) Ummaks
32) Ūdens māte
33) Ūdensmeita
34) Ūsiņš
35) Vadātājs
36) Veca māte
37) Vecītis
38) Velna māte
39) Velis
40) Veļu māte
41) Viesulis
42) Vilce
43) Vilkacis
44) Zemes māte
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Baltā mātīte, s.; baltās mātītes; dsk. - baltās mātītes, balto mātīšu. Tikai s.
* No balts + māte1.
balts [balts]; lš. b ltas, narev. bałtas 't. p.'. Verba *balt (3. pers. tag *balst, pag. *bala; lš. b lti) 'kļūt
baltam, bālēt' adjektīvs, resp., pag. pas. divd. Pamatā ide. *bhel- 'spīdīgs, balts'; skaņumijā *bhol- > b. *bal-,
no kā *bal-ti > la. *balt; ar saknes patskaņa stiepumu *bālt [bālt] (< *balt; tag. bālstu, pag. bālu). No *balt
17. gs. atv. baltīt: «es baltu» = «es darī(ju) baltu» (Elg 1 14), ko vēlāk aizstājuši atvasinājumi no adj. balts –
baltot, baltēt, baltināt.
Vairākās ide. valodās ar balt- darināti ūdeņu un mitru vietu, sevišķi purvu un mitru pļavu, nosaukumi
(gaišā atspīduma dēļ; iespējams, ka šis ūdeņu gaišais atspīdums ir ide. saknes *bhel- semantikas pamats).
Sal. illīr. *balta 'purvs', alb. baltē 'dūņas, zeme, purvs, mals', psl. *bolto 'purvs, ezers' > ssl. blato 'ezers', kr.
болото 'purvs', apv. 'peļķe, ezers', č. blato 'dubļi', dsk. 'purvs, muklājs , p. bloto 'dubļi, purvs, muklājs'.
Līdzīgas nozīmes lietvārds bijis arī baltu valodās; sal pr. vietv. Namuynbalt (purvs). Latviešu valodā tas
redzams vairākos vietvārdos, piem., ezers un purvs Baltenis (Vietalvā, Vējavā), Baltiņa purvs (Aknīstē,
Alsviķī, Birzgalē). Šāda cilme ir arī ciema nos. Baltinava (kur daudz purvu).
Folklorā veidojies adj. balts nozīmes pārnesums 'labs, mīļš': «Mana balta māmuliņa (var.: mīļa
māmuļiņa)» (TDz 37676) un 'skaists': «Rīga! Rīga! balta! balta! Kas to baltu balināj': Vidzemnieku rudzi,
mieži, Tie to baltu balināj'» (Palcm 86).
Paralēli formai balts bijis arī tās pašas cilmes adj. *balks 'balts', kas saglabājies vietvārdos, piem.,
Balkas (Lugažos), Balkaiši (Briņķos), Balcas (Kuldīga).
Sk. arī: balanda, balēt, balodis, balsināt, balti, balva, blaugzna, blāvs, blāzma, blīgzna, bolīt, palss,
vizbuļi.
B1 6 220, Brence — Baltu vai 108—115, Buck 1054, E 1 378, EF 2 32, KK 29 195, Krahe 1 52 un
54, Lanszweert 171, M-E 1 258, Роk 118, Schmid — Donum В 473, Stang 1 124, T 25, Zinkevičius 1 10, 2
70, Георгиев 93, Куркина I 138, Мельничук 3 64, Нерознак 140, То I 189, 25 16, Ф 1 190, ЭСБМ I 295
un 344, ЭСРЯ 157, ЭССЯ II 179 (Karulis 1992, 1: 104-105).
balts (li. b ltas), 1) weiss: baltais ābuoliņš, der Weissklee (Trifolium repens). Baltā jūra, das
Baltische Meer. baltie braki od. ziedi, weisser Fluss. vēl mute balta ar mātes pienu BW. 16317. vēl jau tev
balts aiz lūpas, du bist noch ein Milchbart. balti mati, weisses, blondes Haar, aber auch greises H. (=sirmi):
mati balti kā ābeļu ziedi Aps. II, 46. baltā svētdiena, „weisser" Sonntag, der erste nach Ostern. balts drīz
nuovazājas. kur melnas namdurvis, tur baltas meitas! ne balts, ne melns, ne cepts, ne vārīts. nesacīja ne
balta, ne melna. viņam nuoskrēja balts gar acīm, es wurde ihm gr n und blau vor den Augen. baltām acīm
glūnēt, skatīties, mit grimmigen Blicken lauern, sehen, sodass das Weisse des Auges zu sehen ist: ar baltām
acīm mēs drāzāmies tālāk Vēr. II, 72. baltu vien spļauj, er ist in gr sster, sch umender Wut. viņš vai baltu
spļāva MWM. VII, 884. baltais, Gott: atsacīties nuo baltā un palikt visu mūžu pie melnā (beim Teufel) Etn.
I, 107. baltie, die Weissen, d. h. Menschen kaukasischer Rasse. Vergleiche: balts kā drēbe, kā vilnas erkulis,
kā kauls, kā piena puika, kā jūras putas, kā sniegs, kā muižnieks od. vācietis: nu bij‘ balta kā muižniece
(Var.: vāciete) BW. 13297,7. sniega baltas villainītes 18516. Ironisch: balts kā speltes iekšpuse; 2) weiss,
sauber, rein: apvilkt baltu kreklu. nuomazgāt baltu muti. balta gāju siena kastu, balta ganu pavadītu Ltd.
1223; 3) rein, frei von fremdartiger Beimischung, lauter, bloss: tīri, balti meli, lauter L ge; skriet par baltu
velti, ganz umsonst; un tīri kā par baltu brīnumu bija gadījies Aps. VII, 4; 4) hell, heiter, wolkenlos: vakar
bija balta diena BW. 2691. saulīte balta tecēdama Ltd. 1939; saulīt(e) balta nuoiedama BW. 4384; šai
baltā saulītē, in dieser Welt 12798; 27565. Fig.: baltas dienas, vom Ungl ck nicht getr bte, gl ckliche
Tage. vēl šuo baltu dienu, noch heutigen Tages; līdz šuo baltu dien(u), bis auf den heutigen Tag; cauru,
baltu dienu, nakti strādāt, den ganzen Tag, die ganze Nacht arbeiten AP.; cauru, baltu gabalu brēkt, ohne
Aufh ren schreien Mag. III, 1,108, U.; 5) lieb, gut, wert [ hnlich gebraucht man auch li. baltas: ai, baltā
māmuliņa! mani balti bāleliņi aiz kalniņa klausījās BW. 463. vai, māsiņa, mīla, balta, pasaulīte mīla, balta;
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Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli „velna māte”.
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ai, saulīte, mīla, balta Ar. 221; 6) blank, a) vom Silbergelde: neduošu pūriņu bez balta dāldera BW. 16657.
tevs man deva baltu naudu 12392. sudraba rubuļi saukti par baltiem jeb cietiem Etn. IV,
150;
b)
(vom Metāli berhaupt) hell, gl nzend, blank: baltus piešus Ltd. 2372; balts zuobens, blankes, gez cktes
Schwert; 7) blass, falb: jau bērziem baltas lapas BW. 14137; nuo kāpuostiem baltās lapas lasīt, die falben,
verwelkten Blatter vom Kohl ablesen Etn. IV, 75; balta gaisma aust BW. 816; 8) weissgluhend: balta
dzelzs, gl hendes Eisen; nuodedzināt dzelzi baltu; auch: balts ķieģelis, ein eben nur r tlicher Ziegel U.; 9)
weiss zufolge der Menge, der Fulle, reichlich: baltas asaras raudāt, helle Tr nen weinen. tam baltas asaras
aumaļām plūda Laut. balts ūdens vien nāk zemē, es kommt ganz weiss vom Himmel herab, es regnet in
Stromen. [Altes Verbaladjektiv zu *balt; vgl. bāls.] (ME LVV 1953-1955, 1: 258).
‘bērnu biedēklis, baltā ēnu jeb spokusieva, kas parasti nāk no meža’
Agrākos laikus jau vienmēr stāstīja, ka Mādzīnas purā rādoties balta mātīte un baidot ganus. Tāpatās ar reiz
ganu meitene ganīsi purā govis un uzreizi šī pamanīsi, ka nu šai baltā mātīte triec virsū veselu baru lielu
govu un šīs nāk baurodamas. Meitene pārbijusies un sākusi kliegt. Kā šī sākusi kliegt, tā pie paēgļa cekulīna
uzreizi
visas
govis
un
baltā
mātīte
pazudušas
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13H0101.htm ).
К: Mitināšanās vieta: parādās, nākdama no meža, arī pļavas vidū, neapdzīvotās vietās, tukšā ceļā u.tml.
Reiz vecā Eķeline nesusi savam vīram pļavā pusdienu. Viņa gājusi pāri Mežamuižas tiltam. Pārgājusi
pāri tiltam, viņa redzējusi, ka tieva, gaŗa, balta sieva iet un lec viņai pa priekšu. Eķeline dikti
nobijusies, bet, kad paskatījusies uz priekšu, tad sievas vairs nebijis (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13H0107.htm ).
Izskats: sieviete, ģērbta baltās drēbēs, arī ar gariem matiem.
Vienā karstā vasaras pusdienā, netālu no Cekulu mājas, mazas upītes malā, dzīvojuši bērni. Viena
sieviete, laikam bērnu māte, gājusi bērnus saukt uz māju. Tikko viņa atgriezusies ar bērniem pie
rokas uz mājas pusi, tad nejauši atskatījusies atpakaļ un ieraudzījusi, ka kāda sieviete baltās drēbēs
ar gariem vaļējiem matiem aizbēgusi no tās vietas, kur iepriekš bija sēdējuši bērni. Māte nobijusies
un
ātri
ar
bērniem
aizsteigusies
uz
māju
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13H0104.htm ).
Funkcijas un darbības: pēkšņi parādoties, baida cilvēkus, aiznes nepaklausīgus bērnus mežā.
Mazus bērnus mēdz baidīt ar vārdiem: "Nāks baltā mātīte no meža." (LTT 1991-1993: Baltā mātīte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: bērnu biedēkļa funkcijā bīstama, citos tekstos neitrāla.
Kam nu gadoties pa pašu pusnakti iet gar Aumeisteru pagasta Paltnīcas kalniem, tas bieži vie redzot
pašā kalna galā baltu sievieti. Šī pastāvot tādu laiciņu un akal pazūdot, bet aiztikt gan nevienu
neaiztiekot (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13H0103.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: ar balto mātīti baida bērnus, baltā
mātīte baida cilvēkus pļavā, mežā, neapdzīvotās, tukšās vietās (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: spoks, velis, baidēklis, ķēms, kāvi, māneklis, mažs,
murgs, māns, maldinātājs, mošķis, rēgs.
V.: balta sieviete, balta sieva.

Briesmonis, v.; -ņa; dsk. - briesmoņi, briesmoņu. S. briesmone.
Baltu: pab isa (liet.) (LRKŽ 2001: 490), baid kl (SŽ 2002: 301), siaubūnas (LLKŽ 2003: 123).
* Atvasināts no vārda briesmas. Atvasināts no verba brist tagadnes celma: *bried-smā > briesma. (Par
formu sal. dziesma, liesma.) Vārda nozīme izveidojusies paralēli tās pašas saknes verba brīdināt nozīmei:
briesma (s) ‘tas, no kā brīdina’  ‘bīstams stāvoklis, bīstami notikumi’ (Jagers). Atvasināts arhaiskais
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briesmoties ‘lādēties, nolādēt’ (Elg I 320), ‘ļoti pārbīties’ (Lg II 63). Pēc cita uzskata (Bernekers, Endzelīns),
vārds saistāms ar sl. *bridъ (kr. apv. брыд ‘asums, rūgtums gaisā; dūmi, garaiņi’) no verba *briti ‘skūt’,
kura pamatā ide. *bhrei- ‘griezt’ (Karulis 1992, 1: 144-145).
‘nežēlīgs, šausmīgs, pretīgs, necilvēcīgs, milzīgs, biedējoša izskata’: Briēsmuoņa, comm., LP. 11, 43, gew.
briẽsmuonis, f. -uone, der (die) Grausame, Schreckliche, Abscheuliche, der W terich, das Scheusal,
Ungeheuer, Schreckbild: pērkuonis briesmuoņus tramdīja, es esmu bads, pasaules briesmuonis Ver. I, 677.
briesmuoņa mežkungam jānāk nuo kapa laukā LP. VII, 111 (ME LVV 1953-1955, 1: 337-338).
‘fantastiska,
briesmīga,
neparasta
izskata
un
lieluma
būtne’
(LLVV
1972-1996)
http://www.tezaurs.lv/llvv/ .
... un kuo varēja galvuot, ka kāds nuo tiem briesmoņiem nav istabā ienācis un kādā pagultē paslēpies
(Valmieras apk.) (Apv.: briesmuonis).
К: Mitināšanās vieta: ārpus pilsētas, neapdzīvotā vietā, pilī, kuram apkārt liels dārzs, arī aizjūras karalistē
(LTTP 1962-1970 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/04/04049.htm).
Jau uz māju braucot, ārpus pilsētas, viņš piepēži ieraudzījis vienā lielā dārzā vienu rožu krūmu ar
vienu pašu skaistu sārtu ziedu. Bet, tikko viņš rozi norāvis, tūliņ ieraudzījis nākam vienu briesmīgu
zvēru. (LTTP 1962-1970 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr04/0404901.htm ).
Izskats: briesmīgs, biedējoša izskata cilvēks, arī līdzīgs briesmīgam zvēram, pūķim (LTTP 19621970 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/04/04049.htm).
Kad kēniņš jau gribēja izīt uorā nu duorza, jam pretim izguoja nazkaids zvērs un runuoja uz kēniņu:
"Kuodēļ tu nūruovi munu smukū pučīti? Es tevi par itū apēsšu ar v sim kaulim!" (LTTP 1962-1970
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr04/0404906.htm ).
Funkcijas un darbības: apdraud ar nāvi vai verdzību, ja neizpilda viņa noteikumus, kļūst par precinieku
(LTTP 1962-1970 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/04/04049.htm).
[briesmīgs zvērs] sacījis: "Kam tu to rozi norāvi? Tā bija cilvēka galva, un par to tev visu mūžu būs
jāpaliek še." (LTTP 1962-1970 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr04/0404901.htm ).
Attieksme pret cilvēku: bīstams cilvēkam, arī nekaitīgs, ja izpilda viņa noteikumus.
Esit zērdèjuši pàr tù brìsmùni, kas tòas divas sìvìtes nùžņaùcs? (Dignājā) (Apv.: brìesmùonis).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: briesmonis par precinieku (LTTP
1962-1970 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/04/04049.htm).
Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: --Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: ---.
Dial.: brìesmùonis (Didnāja, Kalncempji, Kalupe, Sinole), brìesmùons (Kalupe, Sinole), briesmuons
(Bērzgale), briesmuonis (Valmieras apk., Bērzgale), briẽsmuõnis (Vecpiebalga, Nīca), briěsmuonis
(Vainiži), briẽsmuônis, briẽsmuôns (Laidze, Kandava, Mežotne) (Apv.).
MLV: ‘briesmīga izskata būtne, kas izraisa bailes, šausmas; nezvērs’ (MLVV 2003-2008)
http://www.tezaurs.lv/mlvv/,
‘briesmīga,
fantastiska
būtne,
nezvērs’
(LVV
2006)
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=briesmonis, ‘fantastiska, briesmīga, neparasta izskata un lieluma būtne’
(LLVV 1972-1996) http://www.tezaurs.lv/llvv/.

Bubulis, v.; -ļa; dsk. - bubuļi, bubuļu. Tikai v.
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Baltu: pab isa (liet.) (LRKŽ 2001: 490).
* ‘bērnu biedēklis’. Pamatā bērnu baidīšanai lietotā interj. bu! bu!, no kā arī bubis ‘bubulis’. Vārda formu
un nozīmi ietekmējis subst. budulis, no kā arī apv. bubulis ‘putnu biedēklis’ (Karulis 1992, 1: 150).
‘biedēklis’: Popanz, Knecht Ruprecht der Kinder: klusu, bērni, bubulis nāk! pie vilkiem, pie lāčiem, pie sila
bubuļiem BW. 34143. [Vgl. bubis.] (ME LVV 1953-1955, 1: 343).
‘iedomās, iztēlē radīts biedēklis, briesmonis, ar kuru baida bērnus’ (LLVV 1972-1996)
http://www.tezaurs.lv/llvv/.
Ja neklausīsi, atnāks bubulis, iebāzīs maisā (Apv.: bubulis).
К: Mitināšanās vieta: nav zināma, dažos tekstos – mežā vai silā.

Pie vilkiem, pie lāčiem, pie sila bubuļiem (ME LVV 1953-1955, 1: 343).
Izskats: izskats nav zināms, dažos tekstos izskatās kā briesmīgs vecis (Apv.: bubulis).
Bubulis ļaũnc, briẽsmîks vecis, kas bênus paņem, ja neklaũsa vecãkiẽm (Apv.: bubulis).
Funkcijas un darbības: baida bērnus, pārģērbjas, lai cilvēki viņu nepazītu, nepaklausīgus bērnus
iebāž maisā un aiznes projām.
Nevar tur iet, bubulis tev baidīs (Apv.: bubulis).
Attieksme pret cilvēku: nelabvēlīgs cilvēkiem, īpaši bērniem.
Stàvi nu miêrâ tagad! Bubùls n˚ k, l i nazìrd, kùr m s es m (Apv.: bubulis).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: --Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: --Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: ummaks, baltā mātīte.
V.: būzēlis (LTT 1962-1970: ummaks http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/), bieds (LLVV 1972-1996:
bieds http://www.tezaurs.lv/llvv/).
Dial.: bubucis (Brukna) (Apv.: bubucis), bubùls (Birzgale, Līvāni, Mārciena, Mēdzūla, Pope, Sinole,
Vainiži, Ventspils, Dignāja, Kandava) (Apv.: bubulis), bubęls (Dundaga) (Apv.: bubulis).
MLV: ‘iedomās, iztēlē radīts biedēklis, briesmonis’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/), (LVV
2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=bubulis), (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Dievs, v.; -a; dsk. - dievi, dievu. Tikai v.
Baltu: diẽvas (liet.) (LRKŽ 2001: 151)
* lš. diēvas, pr. deiwas, deiws, deywis, narev. deus [dieṷs?] ‘tas pats’, kr. apv. див (ssl. divъ) ‘brīnums,
izbrīna’, asor. dzíw, p. dziw ‘tas pats’ sav. Zīo, a-s. Tīg (ģen. Tīves), ssk. Tyr ‘Marss’ (< ģerm. *teiwas <
*deiṷos), si. deváh ‘dievs; (adj.) debešķīgs, dievišķs’, ave. daēva- ‘dēmons, velns’, skitu sakdeos (< irāņu
*sāka-daiva; sal. oset. sag-dew) ‘briedis dēmons’, lat. deus (< deivos) ‘dievs’. Pamatā ide. *dei- : *dī- ‘gaiši
spīdēt, mirdzēt, laistīties’ (no kā arī diena). No atv. *deieu(o)-s > *deiuo-s > b. *dievas > ab. *dievas > la.
dievs. Vārda sākotnējā noz. ‘gaisma’  ‘debess’ (gaišais, starojošais). Šī nozīme parādās somugru valodās,
kurās aizgūts baltu vārds: s. taivas, ig. taevas ‘debess’ (ai, ae no ęi). Vepsu valodā atspoguļojas jaunās
nozīmes veidošanās: blakus taivaz ‘debess’ ir taiwaliine ‘dievs’ (‘debesīgais’).
Izteikti uzskati, ka somugru valodās vārds varbūt aizgūts no irāņu valodām (Ariste, vai arī no senās
indoirāņu valodas, Joki), taču no vēsturiskās fonētikas viedokļa, tas vairāk uzskatāms par baltismu (W. P.
Schmid, Festschrift für W. Schlachter..., Wiesbaden, 1979, S. 268).
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No saknes nozīmes ‘gaisma’ izveidojies arī apzīmējums ‘dievs’ un ‘diena’, pievienojot saknei piedēkļus ar u,
n, i. Piem., he. šiṷat- (< *tiuat- < *diuat- ‘diena, dienas dievība’, palajiešu tüat- ‘Saules dievs’, si. dyáuh
(ģen. diváh) ‘debesis, diena’. Nozīmes pāreja ‘debesis’  ‘dievs’ izskaidrojama ar to, ka senā cilvēka
mitoloģiskajos priekšstatos dievs (dievi) reprezentēja (dievišķo) dienas gaismu: dievs ‘dienas (gaismas) tēvs’
(„debesu tēvs”: si. dyáuh pitā, lat. Jūpiter = Diēspiter). Vairākās senajās valodas mitoloģiskajās formulās
mijas apzīmējumi ‘dievs’ un ‘debess’, paužot identus jēdzienus („dievs tēvs’ – „debesu tēvs”; Strunks).
Apzīmējumi „dieva suns” (vilks), „dieva zosis” (meža zosis), kur dieva- ir ‘savvaļas’, atbilst attiecīgiem
slāvu valodu apzīmējumiem. Sal. kr. apv., ukr. дивий, bulg. див, čeh. divý, p. dziwy ‘savvaļas’, kur pamatā
psl. divъ- ‘dievs’ (Endzelīns, Martinovs, oponē Trubačovs).
Daži salikteņi ar vārdu dievs: diemžēl < dievam žēl, diezgan < dievs (un) gan, diez(in) < dievs zin(a),
diez(in) kā < dievs zin(a) kā, paldies < palīdz dievs (Karulis 1992, 1: 216-217).
1. ‘debess’: saule noiet dievu; līdz vakaram, kad saule dievā; nav saulīte dievā gāj’si, 2. ‘dievs’: dievs
pasargī mani nuo drauga! nou ienaidnieka pats atsargāšuos:
Vok. diev, dievs, dieviņ, dievu BW. 7507, 15735 (ai dievu, dievu! 13282, 3), 1) der Himmel: saule nuoiet
dievu [Serbigal] od. dievā Wilkenh., Salis, die Sonne geht unter am Himmel; līdz vakaram, kad saule dievā
Mag. XX, 3, 74; nav saulīte dievā gāj'si BW. 8705; nach Mag. XX, 3, 69 sagt man auch iet pie dieva; [die
Verbindung pie dieva und estn. päiw lät jumalahe (zu jumal „Gott") „die Sonne geht unter" zeigen deutlich,
dass le. dievs in der Verbindung saule iet dievu od. dievā „Gott" und nicht „der Himmel" ist]; 2) Gott (als
Personifikation
des
Himmels
und
dieva
dēļi, Gottes S hne, als Personif. der
Himmelserscheinungen).Unz hlige sprichw rtliche Redensarten, von denen wir einige, nach den Kasus
geordnet, folgen lassen: a) Vok. kur, dievs, tu tāds cēlies, kur ne! kas, dievs, tur meža malā laistās un mirdz!
dievs, pasargi mani nuo drauga! nuo ienaidnieka pats atsargūšuos; b) Nom. (lai) dievs duod! Gott gebe!
dievs palīdz! Gott helfe! (Begr ssungsworte.) dievs suodi! Gott strafe! c) Gen. dieva vārds! man nav
jāmeluo, bei Gott! viņš guļ kā dieva ausī. (ME LVV 1953-1955, 1: 485-486).
‘pasaules radītājs un valdnieks, debess personificējums kā dievība blakus citām seno latviešu dievībām’
(FLV http://lfk.lv/index.php?m=26#D ).
Dievs senāk staigājis pa pasauli apkārt par nabagu un bieži lūdzis no cilvēkiem naktsmāju. Tos, kas viņu
neuzjēmuši,
sodījis
ar
kādu
slimību
vai
citu
nelaimi
(LTT
1991-1993,
1:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: kā pasaules valdnieks mēdz parādīties visdažādākajās vietās.
Reiz Vells saticis Dievu uz pļavas, kur zirgs ēdis
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13B1709.htm ).
Izskats: mēdz mainīt izskatu.

mierīgi

zāli. (LTTP

1962-1970:

Reiz vēlā vakarā piegājis pie bagātnieka durvim vecs vīrs un lūdzis kādu kaktiņu, kur pa nakti palikt.
<...> Šis lepnais viesis bijis pats velns, bet nabaga vecītis, kas nabaga saimnieka māju pārvērtis par
tādu
lepnu,
bijis
pats
Dievs.
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902501.htm ).
Funkcijas un darbības: rada un valda pasauli, palīdz cilvēkam, žēlo un soda, dod cilvēkam sievu,
nospriež mūža garumu, pārvēršas par vecīti, ubago u.tml., apstaigā dažādas vietas, lai pārbaudītu
kārtību.
Seņ-senējūs laikūs, kad vēl pats Dīvs staiguoja pa zemi, divi zeamnīki, vosoras laikā teirumā sēja,
vīns
zierņus,
ūtrs
kvīšus.
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902504.htm ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīgs cilvēkam, mēdz arī sodīt cilvēku par nedarbiem un grēkiem.
Dīvs aizīdams sacījs saiminīkim: "Nūmozguojīt mutes, nūskaitīt puotorus un suocīt kaidu dorbu!
Kaidu dorbu reitā īsuoksit, tuo tiks v sai dīnai." <…> Jīm beja kudā druska gr udu. Nūīt tūs sabārtu
orūdā. Kai suoc bērt, tai ber v su dīnu. Pīber p lnus orūdus un jī palīk boguoti. (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0903409.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: puika kalpo Dievam un Velnam,
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Dievs dod sievu, Dievs dod padomu, Dievs žēlo un soda, dažādi Dieva pārbaudījumi, mācītājs lūdz
Dievu par laiku, vīrs Dieva lomā, Dievs rada pasauli, Dievs nospriež mūža garumu, Dievs ar velnu
taisa ceļus, Velna un Dieva govis, Dievam aitas, Velnam cūkas, Dieva kalts un Velna izkapts, Dieva
zaķis (dzenis) un Velna zirgs, Dievs ar velnu dala ražu, Dievs un Velns rada dažādus kustoņus, Dievs
ar Velnu grib viens otru sabaidīt, Dievs ar Velnu kaitinās, Dievs dara cilvēkiem labu, velns ļaunu,
cilvēks seko Dievam (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm )
Dial.: dìvs, dìs (Kalncempji, Kalniena, Varakļāni, Dignāja, Kalupe), dìevs (Kalncempji, Kalniena,
Vecpiebalga, Nautrēni), dies (Medze, Mazsalaca, Aizpute, Preiļi, Berzgale, Nerete, Skaistkalne, Ozolaine,
Brukna), diêvs, diês (Ģeri, Puze, Kursīši, Nīca, Mežotne, Bauska, Vainiži, Pope, Strazde, Nīkrāce, Rūjiena,
Vecpiebalga, Liepupe, Tūja, Dunte, Braslava, Džūkste, Aloja), diês (Dundaga) (Apv.: dievs).
(dem.) diêviņč (-š) (Augstroge), dìvìņ (Kalncempji, Kalniena), dievinis (Rucava, Sventāja) (Apv.: dieviņš).
MLV: ‘pēc reliģiskiem priekšstatiem - pārdabiska augstākā būtne, kas radījusi pasauli un valda pār to,
vairāku dievu kultā - viena no šīm būtnēm (cilvēka, zvēra vai kā cita veidā)’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘reliģisku priekšstatu tēls - augstākā būtne, pārdabisks nemateriāls spēks, kas
radījis pasauli, valda pār to un ir absolūta pilnība, mitoloģijā, vairāku dievu kultā - viens no dieviem’ (LVV
2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=dievs ), ‘kristietībā un citās monoteistiskās reliģijās - Visuma
radītājs un valdnieks; augstākā esamība, daudzdievībā - viena no šīm pārdabiskajām būtnēm (cilvēka, zvēra
vai cita veidā); dievība’ (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Elle, s.; -es; tikai vsk. Tikai s.
Baltu: prãgaras (liet.) (LRKŽ 2001: 614).
*Aizguvums; no vh. elle vai vlv. helle ‘elle’ (v. Hölle). Pamatā ide. *kel- ‘glabāt, slēpt, aizsegt’ (no kura atva *klep- la. slēpt). Tātad vārda senāka nozīme ģermāņu valodās bija ‘vieta, kas slēpj, slēpta, aizsegta vieta’.
Vārda nozīmes pārnesums radies kristīgās ticības sākumā.
Aizguvums minēts 16. gs. literatūrā (helle, Cat 251 un 282, Ench 14) un 17. gs. vardnīcās (elle, Manc I 87,
Lj 67). Apv. forma elne atbilst vh. elne, kas vedina domāt par šās formas aizgūšanu no vidusholandiešu
valodas. Atvasinājumu ellīgs, ellišķīgs ‘briesmīgs, ļoti liels; (adv.) ļoti, ārkārtīgi’ nozīme aizgūta no ģermāņu
valodām. 17. gs. K. Fīrekeram ir apzīmējumi priekšelle, elles priekškūrs ‘purgatorijs, šķīstītava’ (Für 2 108);
viņš fiksējis lamu vārdus „elles kruķis”, „elles gabals”, „elles pagale” (2 109; „elles pagale” arī Lj 67)
(Karulis 1992, 1: 150).
‘elle’ : [Wessen], BW. 22277, LP. VI, 1, 541, [Le. Gr. 177], die H lle: Sprw. uz elli kā pa laipu, vai ellē vai
debesī – kad tik pulkā! Kad kungam darba trūks, kad ellē muoku? Etn. 111, 43. ej ellē mālus mīt, sagt man,
wenn sich jemand ungefragt in die Rede mischt Etn. 11, 63. kur ellē viņš ir? wo, zum Henker, ist er? U. elles
pagale, elles prauls, elles gabals, elles (s)kruķis, ein H llenbrand, elles strāķe, der H llenpfuhl n. U. [Aus
mnd. helle.] (ME LVV 1953-1955, 1: 568).
‘vieta, kur mirušo grēcinieku dvēseles izcieš sodu; velnu mājoklis’ (LLVV 1972-1996)
http://www.tezaurs.lv/llvv/.
Kungs izkāpis no karietes un steidzies pilniem soļiem projām. <…> Nu iegājis ellē un redzējis gaŗu rindu
katlu, pilnus ar vagariem vāroties, un vienā ieraudzījis arī savu kungu vārāmies (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0501703.htm ).
К: Atrašanās vieta: pazemē, ieeja uz elli ir caur pazemes pili vai pazemes alu, vai arī pa ceļu, kurš ieved
pazemē.
Jānītis <...> nokritis lielā tumšā alā, viņš sācis grābstīties gar sienām, līdz beidzot uzgājis lielas
dzelzs durvis. <...> Tikko zirgs ieraudzīja Jāni, tas pacēla galvu un teica: "Vai, Jānīti, kur tu esi
iekāpis! Te jau ir elle, un es esmu tavs bijušais kungs, še nu velns mani moca (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0501810.htm ).
Izskats: tumša vieta pazemē, dažreiz auksta un slapja, arī pilna ar dūmiem, dažreiz izskatās kā grezna
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pils ar lielām gaišām istabām, kuras pārveršas par tumšo alu, kad beidzas burvestība vai kad no rita
nodzied gailis, arī jūras dibenā.
Saimnieks piesaucis Dievu un pats pie sevis nosacīš: "Kungs, rādi nu man ceļu, kur ir elle!"
Saimnieks braucis, braucis - braucis trīs dienas un naktis un pēdīgi dabraucis pie skaudīgi smukas
pils,
kas
laistīsies
vienos
uguņos
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0501903.htm ).
Funkcijas un darbības: vieta, kur mīt mirušo dvēseles, arī velnu mājoklis, kur grēcinieki izcieš
sodu.
Velns tūliņ ievedis vīru tādā peklē un rādījis trīs podus ar vākiem, zem kuŗiem caurām dienām esot
jākur uguns <...>. Pirmo dienu, kamēr velns citur blandījies, kūris, kūris-ē! iedomājies: "Taču
jāpaskatās, kas tur podos īsteni vārās!" Pacēlis pirmam podam vāku - vai pasaulīte! - viņa paša
maizes
devējs
(kungs)
tvīkst
karstumā
sakumpis
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0501702.htm ).
Attieksme pret cilvēku: vieta, kur dzīvs cilvēks var atrasties tikai īsu laiku, dažos tekstos viņš pats izvēlas
elli par mitināšanās vietu.
,,Kas tā par elli,” saka krievs, „kur var dzert, pīpēt un jautras dziesmas paklausīties?” Tā nu krievs
paliek ellē un nemaz vairs negrib iet atpakaļ uz debesim
(LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0501301.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: jauneklis ellē, ellē un debesīs,
krievs debesīs un ellē, vīrs par elles katla kurinātāju, spēlētājs ellē, vīrs ceļo uz elli, mācītājam jāiet uz
elli (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
V.: pekle.
Dial.: ell˜e, ell˜ (Puze, Ģeri, Vainiži, Krimulda, Pope, Skaistkalni, Mazsalaca), lle (Kalncempji, Kalniena,
Prauliena, Vecpiebalga) (Apv.: elle).
MLV: ‘vieta, kur mirušo grēcinieku dvēseles izcieš sodu, velnu mājoklis’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘reliģijā, mitoloģijā - vieta, kur grēcinieku dvēseles pēc nāves izcieš sodu;
tumsas valsts, velnu mājoklis’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=elle ), (MLVV 2003-2008:
http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Gars, v.; -a; dsk. - gari, garu. Tikai v.
Baltu: dvasià (liet.) (LRKŽ 2001: 167-168).
* lš. gāras ‘tvaiks, garaiņi, migla; tvans; liela vēlēšanās; maizes krāsns priekšdaļas virsma; gars’, pr. goro
‘pavards, pavarda liesmu caurums’, gorme ‘karstums’, garrewingi ‘karsts, kaislīgs’, narev. ars ( < *gars?)
‘dīmi’, kr. гарь (psl. *garь) ‘svilums, degums, gruzdums; izdedži; izdega (meža), (apv.) meža ugunsgrēks,
bkr. гары ‘izdegums kūdras purvā’, s.-h. gâr ‘kvēpi, pelni’, kr. жар (psl. *gěrъ) ‘karstums, kvēlošas ogles’,
bulg. жар, č. žár ‘karstums, svelme’, iru gorim ‘sildu’, gor ‘karstums’, go. warmjan ‘sildīt’, warm ‘silts’, si.
gharmáh ‘svelme, karstums’, gr. thérō ( < *guher-) ‘sildu’, théros ‘vasara’, thermós ‘silts’, lat. formus ‘silts’,
subst. ‘maizes krāsns’. Pamatā ide. *guher- ‘karsts, silts’; šī sakne radniecīga ide. *guhēi < *guheH1-i- ‘gaišs,
spīdīgs’ (no kā la. gaišs), abu sakņu pamatā, iespējams, nozīme ‘degt, karst, kvēlot’.
Saknes skaņumija *guhor- > b. *gar-, no kā bijis la. verbs gart ‘karst, karsēt; degt’, tā atvasinājums garme
[ar] ‘(neliels) siltums’: „krāsnī nebija vairs ne garmes” (ME I 603). Iter. garēt (apv.) ‘izturēt’ laikam no
senākas nozīmes ‘silt, karst (neapdziestot): sal. kr. гореть 'degt, karst'.
V. Mažulis uzskata, ka bijis b.-sl. *ger- / *gar- ‘būt karstam, degošam’ (no kā lš. garěti ‘degt’, la. garēties)
un b. *garma- ‘karsts’, no kā atvasināts subst. garme.
Tās pašas cilmes ir subst. gars, kura sākotnējā nozīme, iespējams, ‘karstums, karsta vieta’. Šī karstā vieta
galvenokārt saistījās ar krāsni un pavardu. To rada ne vien lš. gāras un pr. goro, bet arī la. aizgore [uo]
‘aizkrāsne; lielās krāsns priekšējā daļa’, kam pamatā *gora [uo] vao *gors [uo] ‘krāsns, pavards’ no tās
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pašas saknes stiepuma pakāpē (*guōr > b. *guor-).
Tālāka vārda gars nozīmes attīstība baltu valodās bijusi nedaudz atšķirīga. Latviešu valodā tā bijusi,
iespējams, šāda: 1) ‘karsts gaiss, tvaiks’  ‘karstums (suta) pirtī’ („uzmest garu”), 2) ‘tvaiks’  ‘dvaša,
elpa’ („viņš tikko velk garu”)  ‘dzīvība, dvēsele’  ‘dvēsele, kas atstāj vai atstājusi mirušo’ („izlaist
garu”, „mirušo gari’)  ‘pārdabiska būtne’ („ūdensgars”, „nešķīstais gars”), 3) ‘karstums’  ‘vēlēšanās,
tieksme’ („man ir gar’ siev’ jemt”, Lj 75; „viņam ir gars uz mācībām”)  ‘garīgais spēks’ („gars viņam vēl
stiprs”)  „prāts, saprāts, iztēles spēja’ („attīstīt, izglītot garu”, „viņš garā redz sava darba augļus. Šajā
attīstības virknē ir arī citas semantiskās nianses, piem., ‘rīcības, izturēšanas veids; attieksme, atmosfēra’
(„rīkoties lēnā garā”, „šajā mājā valda saticības gars”), ‘(kādas parādības kolektīva, laikmeta) kodols,
raksturīgākā iezīme’ („valodas gars”, „tautas gars”, „rīkoties laikmeta garā”. Dažas (pēdējās) nozīmes
izveidojušās v. Geist ‘gars’ ietekmē, kas rakstos, sevišķi reliģiskajā literatūrā, kopš 16. gs. vienmēr tulkots ar
la. gars, tā paplašinot sava vārda semantiku.
Par nozīmju ‘degt’ un ‘dvest, dvašot’ sakaru sal. sč. sálati ‘degt, liesmot; izelpot garaiņus, dvašot’, vh. fume
‘dūmi, tvaiks; ķermeņa izgarojumi, mitrā elpa’.
No gars ‘tvaiks’ atvasināts verbs garot [u ]. Adjektīvs garīgais ir samērā jauns atvasinājums, darināts
kristīgo reliģiskā kulta un rakstu vajadzībām pēc v. Geist : geistlich ‘garīgs’ parauga. 17. gs. arī ‘garisks’ (Lj
75).
Sk. arī: dzirksts, dzirties, garaiņi, gards, garīdznieks, garoza, garša, gorīties, grasīties, grēmas, gruzdēt, gurt
(Karulis 1992, 1: 289-290).

(li. gāras „Dampf"), 1) der Dampf, der Qualm in der Badstube: mīksts, mīlīgs gars, angenehmer, dunstloser
Qualm, tik mīlīgs kā pirtsgariņš Tr. IV, 538; 598. sīvs gars, herber, dunstiger Qualm, iznīksti kā pirts gars
Tr. IV, 223. garu iepērt, s. iepērt; garu liet, saliet, mest, uzmest, samest, Dampf hervorbringen durch
Wassergiessen auf die heissen Steine des Badstubenofens: veci vīri nuosaluši, pirtī garu salējuši BW.
27294. Garu lēja ar kausiņu vai ķipīti uz ceriem BW. I, S. 176. uz akmiņa garu metu BW. 16198,5. izlēja
kā garu, er sprach sehr schnell Etn. IV, 4; 2) der Geist, Lebenshauch, Seele: garu izlaist, den Geist
aufgeben, fahren lassen; 3) der Geist, die Lebenskraft, der Lebensmut: viņa gars griezās atpakaļ, un viņš
atspirga Rieht. 15, 19. tā lai latvju garu sildām Aus. garu vilkt, das Leben fristen: kam tad man stāvu galu
meklēt, kad vēl kurmēt varu cerēt garu vilkt Etn. 111, 15. tiem pietiktu, kuo vilkt garu A. XX, 530; 4) der
Geist, das Vorstellungsverm gen, Erkenntnisverm gen, der Verstand: kad garā redzēji tautas likteni asu...
Aus. tam glītuot vlenmēr būs garu Aus. tiem, kas sirdī kūtri, garā akli, tiem daba rāda jauku priekšzīmi
Aus.; 5) der Geist, die Gesinnung, Gem t: muļķītis lēnā garā pacietīs visa LP. 111, 89. saimnieks lēnā garā
(ruhig, in aller Gem tsruhe) paņem mēdu V, 175. viņam bijis tāds naudas gars Upīte Medn. laiki 177. kas
var zināt, kāda gara bērns viņš; 6) der Geist, das Wesen, die Eigent mlichkeit: kristīgas ticības, latviešu
valuodas, laika gars. šis tautas gars mūs visus krāj un saista Aus.; 7) der Geist, der Sinn, der Inhalt: tur
savāds gars Iz mēmām burtu zīmēm raisās Aus.; 8) der Geist (personifiziert): viņš liels gars, er ist ein
grosser Geist; 9) der Geist, berirdisches Wesen, so namentlich die Seele eines Verstorbenen, das Gespenst:
bijis tāds neredzams gariņš LP. VI, 1, 54. visi gājuši dievbijīgi pie darba, labuos gariņus pieminēdami Etn.
I, 91. rudenī nuo Miķeļiem līdz Mārtiņiem ēdināja garus; tādēļ šuo laikmetu arī sauca par garu laiku LP.
VII, 306; pa gariem, zur Zeit, wo die Seelen gespeist werden U. garu mēnesis, der Oktober, weil in diesem
Monate die Seelen gespeist werden, mājas gars, ein Hausgeist LP. VII, 329. Garu diena, aller Seelen Tag U.
svētais gars, der heilige Geist; nešķīstais od. ļaunais gars, der b se Geist; 10) der Geruch: nelabs gars
atsitas U, A. XII, 848. [Nebst garēties 11, garuoza, aizguore, garme und (?) dzirkstele I zu apr. garrewingi
„br nstig", goro „Feuerstand, slav. gorěti „brennen", ksl. жеравъ „gl hend", ai. hárah „Glut", arm. jer, ir.
gor „W rme" u. a., s. Berneker Wrtb. I, 234, Walde Wrtb. 308 f. unter formus, Boisacq Dict. 341,
Trautmann Wrtb. 79.] (ME LVV 1953-1955, 1: 603-604).
‘pārdabiska
būtne,
kurai
nav
ķermeniska
veidola;
arī
spoks’
(MLVV
2003-2008

http://www.tezaurs.lv/mlvv/ ).
Gari nākuši istabā ar, un mājnieki jau zinājuši, pa kuru logu viņi nāks. Ja nu gribējuši, lai gari nenāk, tad
salikuši izkaptis krustām (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
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К: Mitināšanās vieta: viņpasaulē, parādās cilvēkam visdažādākajās vietās, parasti pļavā, mežā u.c.
neapdzīvotās vietās vai mazstaigātās vietās, piem., tumšā vietā vēlā vakarā, bieži kapsētā vai netālu
no tās, vai arī kādā nelaimīgā vietā, piem., kur notika slepkavība vai pašnāvība.
Ja gadās braukt pa tādu vietu, kur kāds nogalinājies, tad bieži zirgs apstājas un vairs negrib iet uz
priekšu. tad tik vajaga paskatīties caur loka riņķi un spoks jeb gars, kas nelaiž braukt, tūliņ pazūd
(LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: neredzams vai arī tvaika veidā, dažos tekstos līdzīgs cilvēkam, dažreiz neparasti lielā
augumā vai arī ģērbts baltos tērpos.
Mednieks vakarā, no slokām nākdams, ierauga par gabalu uguni kurinājam. Pie ugunskura danācis,
redz tur lielu vīru stāvam. <…> "Tu tiešām mans jaunākais brālis," viņš atbild, "jo mūsu māte vēl ir
dzīva; kad es piedzimu, tad viņa mani nožņaudza, mana dvēsele gan tika vellam... (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr06/0600501.htm ).
Funkcijas un darbības: brīdina dzīvus radiniekus par nelaimi vai svarīgo uzdevumu, kas ir jāpaveic
dzīves gaitā, noteiktā gada laikā atnāk pie dzīviem radiniekiem, pierādot dzīvo un mirušo saistību
(piem., laiks no Miķeļiem līdz Mārtiņiem), garu mielošana, zīlēšana un prātošana ar garu palīdzību,
dažreiz biedē cilvēkus, kuri sastop garu savā ceļā, spokojas.
Garu dienās nomirušie nākuši uz to māju, kur viņi agrāki dzīvājuši un nomiruši. Tais dienās
saimnieks izkurinājis riju, uz krāsns salicis ēdamo un dzeramo. Nu gari nākuši, ēduši un sildījušies uz rijas krāsns (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: varbūt labvēlīgs un nelabvēlīgs cilvēkam pēc situācijas, ļaunie gari parasti ir bīstami
cilvēkiem.
Ja ļaunais gars piesities, tad tam cilvēkam esot bijis drudzis un nelabi sapņi; bet ja labais gars, tad
veselība un jauki sapņi (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: gari atnāk uz garu dienu, gari
spokojas, gars pudelē, mirušā gars parādās savam brālim (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: garu dienas: rudens vidū, pēc tautas
kalendāra posmā no Miķeļiem līdz Mārtiņiem.
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: spoks, ļaunais (-ie) gars (-i), mājas gars, meža
gars, ūdens gars.
V.: veļi, vecīši, iļģi, pauri, urguči, leļi .
Dial.: gàrs (Puze, Kalncempji, Kalniena, Saikava, Līvāni, Aknīste, Vecpiebalga, Galēni, Kalupe), gars
(Vainiži, Bauska, Dundaga, Džūkste, Kandava), gòrs (Palsmane, Varakļāni, Pļaviņas), gers (Bērzaune,
Lubāna, Prauliena), g r (Limbaži, Mērsrags), gāeri (Tūja) (Apv.: gars).
MLV: ‘mitoloģiska būtne ar pārdabiskām īpašībām, dvēsele, arī velis’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘reliģijā, mitoloģijā - pārdabiska, nemateriāla būtne’ (LVV 2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=gars ), ‘pārdabiska būtne, kurai nav ķermeniska veidola; arī spoks’
(MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Gausu māte, s.; -es; Tikai vsk. Tikai s.
* No gauss + māte.2
gauss [gaūss], lš. gausùs ‘liels (skaita), bagāts, pārpilns, auglīgs’. Tās pašas cilmes kā gūt (sk.). Pamatā ide.
*gouɘ- : *gū- ‘roka; satvert’ ar s paplašinājumā; b. *gausus Izzūdot u-celma adjektīviem, la. *gausus aizstāja
formas gauss un gaušs (apv.). Nozīme ‘lēns’ ir samērā jauna. Vārda senākā noz. ‘tāds (bagatīgs krājums), ar
ko ilgi var iztikt’  ‘sātīgs’ ‘lēni izsīkstošs, lēns’.
Noz. ‘sātīgs’ parādās apv. lietojumā «gausa maize» (sātīga maize). Pāreju uz noz. ‘lēns’ parāda tdz.: «Cep,
2

Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli velna māte.
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māmiņa, auzu maizi, Tā man bija gausa ēst. Viegla nest mugurā» (RKr IX 110).
Subst. gausa, gauss, no kā mitol. Gausu māte, Gausa māte. Ar šo semantiku saistās atv. negausis (negauša =
bezsātis, Lj 76), negausīgs, negausība (retāk gausis, gausīgs, gausība).
Verbs gausināt (kauz.) blakus mūsdienu liter. nozīmei ‘padarīt lēnāku’ izloksnēs un folklorā saglabājis arī
senāku noz., ‘padarīt bagātu, briedināt, vairot, padarīt pilnīgāku’: «Gausini, Laimiņa, Māsiņas pūru!» (M E I
612), «Dieviņ, gausini, kūpini, briedini jaunu rudzu maizīti!» (turpat), «Dievs tev maģumu gausinās, ka tev
būs iztikt» (Mane). Blakus gausināt arī gausīt, gausēt ‘padarīt sātīgu': «Dievs gausina!» vai «Dievs gausi!»
(U 1 73).
В II 424, EF 2 141, M-E 1 612 (Karulis 1992, 1: 296).
gauss (li. g usus Jušk. 701 od.] gausùs „reichlich"), 1) verschlagsam, langsam zu Ende gehend, lange
dauernd: cep, māmiņa, auzu maizi; tā man bija gausa ēst RKr. IX, 110; langsam: slinks gan viņš nav, bet
gauss, viņš nāca gausiem suoliem Vēr. II, 140. tas gauss maksātājs Aps. puisis gausi strādā, iet. tas bērns
gausi ņem valuodas U., lernt langsam reden. — Von der Bed. „langedauernd” gelangt man einerseits zur
Bed. „langsam”, andrerseits zur Bed. „verschlagsam, reichlich”. Weitere Beziehungen unsicher; vgl. Persson
Beitr. 7501, Būga KZ. LII, 94, Prellwitz ВВ. XXI, 163, Berneker Wrtb. I., 339.] (ME LVV 1953-1955, 1:
612-613).
‘sieviešu kārtas auglības gars, kas ar nelielu daudzumu izejvielu (parasti – miltu) var pabarot daudzus
cilvēkus, šo miltu pietiek neierobežoti ilgam laikam’ (Kursīte 1999: 48).
Saimniece, izvilkusi maizi no krāsns, nolika to uz grīdu un sauca: „Gaus’ māmiņa, Gaus’ māmiņa, apgaus’
manu baltmaizīti!” (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13L0101.htm ).
К: Mitināšanās vieta: mājas virtuvē zem grīdas, aizkrāsnē, pagrabā, klētī, rijā.
Reiz dzīvoja saimniece, kurai visa kā bija diezgan. Kad tā izvilka maizi no krāsns, tad ātrāki neviens
nedrīkstēja maizes aizskart, kamēr nebija viņa likusi Gausas mātei maizi aptecēt. <...> Puisis
nolūkoja un redzēja, ka no aizkrāsnes izlīda liels krupis, kas apčāpoja maizi (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13L0102.htm ).
Izskats: parādās dažādu dzīvnieku izskatā: kā krupis, varde, melna vista, pele, čūska, zalktis.
Reiz puisis novērojis, ka saimniece, pirms liek maizi krāsnī, kliegusi: «Gausā māt, gausā māt,
apdanco manu maizi!» Un tūdaļ lēkusi melna vista pār maizes abru (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13L0103.htm ).
Funkcijas un darbības: nodrošina saimniekam pietiekamu daudzumu miltu, graudu, maizes u.c.,
pavairo pārtikas vai pārtikas izejvielu (miltu, graudu u.c.) daudzumu, dažos tekstos padara pārtiku par
neēdamu.
Kāda saimniece cepusi gājējiem tik sliktu, savādu maizi, ka nemaz nevarējuši ēst. <...> Kad viņa
saimniece] izvilkusi maizi no krāsns, tad iesaukusies: «Nāc nu, vecīti, aplēkā!» Tūliņ arī pielēcis
kaupiņš
un
sācis
nadzīgi
pa
kukuļiem
lēkāt
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13L0105.htm ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīgs savam saimniekam.
Reiz vienai saimniecei ļoti reti vajadzējis cept maizi. Nemaz nevarējuši apēst. Kalpi brīnījušies, kādēļ
to maizi nevar apēst, bet viņai pūķis Gausu māte] palīdzējis (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13L0103.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Gausu māte palīdz pavairot
pārtikas daudzumu, Gausu māte padara maizi par neēdamu, Gausu mātes mielošana (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13L00.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: pūķis, vilce, rudzu ruņģis, rudzu runcis.
V.:
Gausas
māte,
Gausa
māte,
dieviņš,
gariņš
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13L00.htm ).
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Jāņa diena, s.; -as; dsk. – Jāņa dienas, Jāņa dienu.
Baltu: Jonin s, Rasos, Rasa, Rasos švent , Kupol s, Saul s, Kreš s, Vidurvasaris (liet.).
* No personas vārda Jānis + diena.
Ieviešot Latvijā kristīgo ticību, Bībeles leģendu personu Johanānu (ebr. Jochanān 'Dievs ir žēlīgs') > v.
Johan, Johannes tulkojumos pārdēvēja par Jāni (Jani). Pirmajos tulkojumos (no vācu valodas) atdarināts
vārda vāciskais rakstījums, bet G. Mancelis sāka šo vārdu pielīdzināt la. Jānim. G. Manceļa sprediķu
grāmatā (1654) pirmajās nodaļās vēl nav šā pielīdzinājuma pašā tekstā, bet tikai marginālijās, piem., «Kad
Johannes, cietumā būdams..» (lappuses malā iespiests: Jānis)·, «...atsakaita Johanni atkal, ko jūs redzat»
(malā: Jaņam; Manc 4 26). Grāmatas otrajā daļā tekstā konsekventi Jānis, piem.: «...tam būs Jāņam
nosauktam būt» (Manc 42 41) J. Reitera tulkojumā Jānis, G. Elgera — nekonsekventi Janis, Jānis un
Joannes. E. Glika Bībeles tulkojumā konsekventi lietots vārds Jānis, piem., «Tur bija Jānis, tuksnesī
kristīdams un sludinādams...» (G1 4 69). Kopš šā Bībeles tulkojuma visā turpmākajā reliģiskajā literatūrā
lietots vārds Jānis (Karulis 1992, 1: 350).
‘ latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežos, dienā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena’
Jāņa diena ir vasaras vidus (LTT 1991-1993: Jāņa diena http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Apraksts: vasaras saulgriežu svētki, kas ietver Zāļu dienu, Jāņu vakaru un pašu Jāņu dienu (ELVV
2011-2014: Jāņi http://epupa.valoda.lv/meklet ).
Jāņa dienas vakarā dedzina lielu uguni, pie kuras tad dzied, dej un šūpojas. Dažos apgabalos ļaudis
iet ap muižas laukiem dziedādami, par ko kungi tos pacienā (LTT 1991-1993: Jāņa diena
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: plūc jāņuzāles, rotā māju un sētu, vij Jāņu vainagus, dedzina Jāņuguni,
dzied Jāņu dziesmas un dejo, nodarbojas ar buršanu un zīlēšanu, meklē papardes ziedu, Jāņu naktī
meklē aprakto naudu, veic veselības un auglības rituālus (piem., mazgāšanas avotā Jāņu rītā u.c.).
Jāņa dienas naktī naudas sargi salasās pirtī apspriesties par naudas glabāšanu, un tur viņi arī
peras. Ja grib noklausīties un izzināt, kur nauda noglabāta, tad vajaga apmaukt aramās sakas ap
kaklu,
uzkāpt
uz
pirtsaugšas
un
klausīties
(LTT
1991-1993:
Jāņa
diena
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem: ragana vai burvis Jāņu naktī, naudas racējs Jāņu naktī, papardes
zieda meklēšana Jāņu naktī, burvja spēku iegūšana Jāņu naktī (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Jāņa dienas līgošana un pušķošana,

Jāņa dienas sakars ar sauli, Jāņa dienas sakars ar skaistumu, papardes ziedēšana un laimes
meklēšana, Jāņa dienas sakars ar aprakto naudu, Jāņa dienas sakars ar labību, Jāņa dienas
sakars ar lopiem, Jāņa dienas sakars ar zirgiem, Jāņa dienas sakars ar bitēm, Jāņa dienas
sakars ar mušām, dunduriem un odiem, Jāņu dienas sakars ar vilku, raganām un buršanu,
precību
zīlēšana,
Jāņa
dienas
vispārīga
nākamības
zīlēšana,
Jāņa diena laika zīlēšanā, Jāņa dienas sakars ar dažādām zālēm un slimību dziedēšanu (LTT
1991-1993: Jāņa diena http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
V.: Jāņi, Jāņu diena, Jāņudiena, Līgosvētki, Līgo (Tilde LSED 2008-2014: Jāņi).
MLV: ‘līgosvētki; vasaras saulgriežu svētki, ievērojamākie latviešu svētki; atzīmē Līgovakaru 23. VI un
Jāņu dienu 24. VI; norises galv. sastāvdaļas: zāļu plūkšana, ozolzaru un ziedu vainagu pīšana, pagalmu, ēku,
lopu pušķošana, jāņuguns dedzināšana, līgo dziesmu dziedāšana; rituāla cienasts — siers, miežu alus’ (SV
2009-2014: http://www.tezaurs.lv/sv/?w=J%C4%81%C5%86i ), ‘vasaras saulgriežu svētki – 24. jūnijs,
kurus sāk svinēt jau iepriekšējā vakarā’ (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/), ‘vasaras
saulgriežu
svētki
(24.
jūnijs,
arī
kopā
ar
iepriekšējo
vakaru)’
(LVV
2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=J%C4%81%C5%86i ).
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Jumis, v.; -ja; dsk. - jumji, jumju.
*si. am h ‘dvīnis’, ūnam ‘saite’. Pamatā ide. *ieu- : *iū ‘siet’ ar m saknes paplašinājumā, no kā arī jumt.
Tātad jumis sākotnēji ‘sasietais’  ‘saistītais’. P. Šmits uzskata, ka dabā jumis vispirms nozīmējis divkāršu
vārpu. Jaunākie pētījumi, jo sevišķi ide. salīdzinājumā mitoloģijā, rāda, ka saistītie augļi un citu augļu daļas
ir seno mitoloģisko priekšstatu simbols, atspoguļojums dabā (Ivanovs, Toporovs). Ar jumi (un personificēti
Jumi) saistītās bagātīgās latviešu etniskās tradīcijas sakņojas ide. galvenajā mītā un tā fragmentā par
dievišķajiem dvīņiem.
Atvasinājums jumala, kas nozīmes ziņā atbilst jumim (piem., “līnu jumala”), tautas etimoloģijā ir jumja
sieva; vārda apv. nozīme ‘resna meitene, resna govs’. Par vārda formu un nozīmi salīdziniet si. yamala
‘sapārots, divkāršs’, prākrita yamala- ‘dvīnis’.
No saknes jum- laikam atvasināts upes nosaukums Jumara (Gaujas pieteka) un senais Vidzemes novads
Jumara (Imera; Indriķa hronikā Ymera): nosaukumi izveidojušies no upju satekas. Par formu salīdziniet ave.
Yima- ‘kāds teiku karalis’ (  ‘dvīnis’), kafiru Imrā, Imɘra, Yumrā ‘Rīta zvaigzne’ ( ‘dvīņu zvaigznes’).
(Karulis 1992, 1: 361).
‘pa pārim saauguši augi’, ‘pļavu dieva personificējums’: auch juma, jume [Gr.-Buschhof], l) zwei zu einer
Einheit verbundene, zusammengewachsene Dinge, etwas Vereinigtes, Zusammengewachsenes:
saimniekam šitādi jumji nepatīk Blaum. jumu: jumu vārpas aūga, jūmī jauni cilvēciņi BW. 28536. So
namentlich die Doppelfrucht, Doppel hre, zusammengewachsene Kartoffeln, Äpfel: ja rieksta čaumalā divi
kuodūoli, tad tuo sauc riekstu jumi Etn. 11, 115. Jumis esuot uz viena stuobra auguošas vārpas Etn. 11, 114.
uolas, kam divi dzeltenumi, ir arī jumītī Etn. 11, 115. jumēs saaugušus linus lasīja linu plūcējas, talcinieces,
pēc pabeigta darba darināja nuo tiem jumes kruoni, kuo likt galvā talkas mātei Gr.-Sessau. nāc ārā, talkas
māte, kuo es tev parādīšu: es tev duošu jumju kruoni par launaga nesumiņu BW. 28551; 28552; 2) der
Diphthong St.: abi vokāļi... saplūduši vienū jumī RKr. XVI, 67; 3) jumītis, der eckige Zirkumflex zur
Bezeichnung (in der alten Orthographie) des Lokativs Wolm. (gew. jumtiņš); 4) jumi saņemt, die letzte
Garbe m hen, das letzte Flachsb ndel raufen, die Feldarbeit beendigen L s, Fehteln, was mit besonderen
Zeremonien fr her verbunden war Etn. 11, 117; jumi dzīt, eine Doppel hre suchen Mag. IV, 2,119; den
Wendungen jumi saņemt, jumi dzīt od. ķert liegt eine alte mythologische Anschauung zu Grunde, den 5)
jumis ist eine segenspendende Feldgottheit, ein Feldd mon, der dem deutschen alten Erntemann, Roggen-,
Weizenmann, Getreidebock, Habergeiss entspricht. Im VL. wird ein rudzū, miežu, auzu, linu jumis BW.
28354,9 genannt: kur tu brauci, rudzu jumi, seši bēri kumeliņi? laūkā braucu ziemu mist apakš zaļa
velēniņa BW. 28544. mieža jumis skūpstījās ar apiņa cekuliņu 28541. mieža jumis nuokliedzās, kalniņā
stāvēdams; ieraudzīja auzu jumi zem pajumta līguojuot 28551, wo jumis als Personifikation der Gerste und
des Hafers erscheint. Wenn man die Ernte beendet, so ergreift man in der letzten Garbe den jumis, den
Alten: eita visi nu uz lauku jumja ķert tīrumā; kas saķers rudzu jumi, tam būs laime citu gadu 28523. visu
dienu jumi dzinu pa lieluo tīrumiņu; nu sadzinu, nu panācu tīrumiņa galiņā 28558. lai nāk pati
saimeniece jūmi ņemt tīrumā; ja nenāca saimeniece, lai līguoja tīrumā 28545. Der Sitz des jumis ist im
Sommer auf dem Felde, im Winter in der Kornkammer: jumītis bēdza runiņā, nuo runiņas gubiņā, nuo
gubiņas klētiņā, nuo klētiņas apcirknī 28531. jumītis piešus kaldināja tīrumā uz akmeņa, ka varēja stalši
braukt nuo rijiņas klētiņā 28534. bēdz, jumīti, bēdz, jumīti, meitas dzina pakaļā! ja nevari citur bēgt, bēdz
gubiņas galiņā, bēdz, jumīti, bēdz, jumīti, puiši dzina pakaļā! ja nevari citur bēgt, bēdz klētiņas cekulā BW.
28521. ej, jumīti, nu uz lauku, garu ziemu izgulējis; sāci jaunu vasariņu, svētī mūsu labībiņu BW. 28524.
Im VL. kommt jumīte, jumja māte vor, wohl die Kornmutter: kas piesēja bēru zirgu pie bāliņa klēts durvīm?
Jumja māte piesējuse, sēklas dzina klētiņā BW. 28538. jūmīšam kreklu devu, jumja mātei paladziņu 28530.
pusistabas vien dziedāja, vai idrai kāzas dzēra? dziedat visa istabiņa, jamītei kāzas dzēra Etn. 11, 29. Vgl.
jumala. [Gew hnlich, so z. B. von Bezzenberger GGA. 1896, 968, Fick Wrtb. 14,I4, 112 und 292, Pedersen
Vergi. Gr. d. kelt. Spr. I, 175, Trautmann Wrtb. 110, G ntert Der ar. Weltk n. 334, 338 und 364, zu ai.
amä-h „gepaart; Zwilling” und mir. emuin „Zwillinge" gestellt. Aber urspr nglich scheint das le. Wort
etwas Verbundenes bedeutet zu haben, w hrend Zwillinge nur ausnahmsweise zusammengewachsen sind;
und auch phonetisch ist die Zusammenstellung nicht ber allen Zweifel erhaben, solange keine Wurzelform
iom- mit Sicherheit nachgewiesen ist, aus der durch Schw chung das le. Jumentstanden sein k nnte.
Vielleicht geh rt also le. jumis eher, woran schon Pott KZ. XXVI, 153 gedacht hat, zu ai. yuvati „bindet an”,
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yuti-h „Verbindung" u. a. (wozu auch le. jaut, jūtis); vgl. auch jumt] (ME LVV 1953-1955, 1: 117-118).
‘dubultauglis, dubultvārpa, pa pārim saauguši stiebri, koki; auglības personificējums; tam nozīme dažādās
ražas novākšanas talkās sakarā ar darba beigšanas ieražām, kurās meklē jumi (jumja vārpu), pārved mājās,
uzglabā līdz sējai vai nākamai ražai’ (FLV: http://lfk.lv/index.php?m=26#J )
Ir arī riekstu jumis: ar diviem kodoliem. Ja tādu atrod, tad viens kodols jāēd pašam un otrs jādod draugam,
jo tad, mežā aizmaldoties, ļaudis dzirdēšot saucienu un atbildēšot (LTT 1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: tīrumā, labībā.
Pēc seno latviešu domām, Jumis dzīvoja tikai labībā, un tam saimniekam, kuŗa labībā viņš mājoja,
auga braša maize (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13S0101.htm ).
Izskats: pa pārim saauguši augi, augļi, rieksti, sēnes u.c.
Par jumi sauc divas vārpas uz viena salma, divus riekstus vienā čaumalā, tāpat divas saaugušas
sēnes, ogas, ābolus un citas līdzīgas lietas. Kas jumi atrod, tam ir laime (LTT 1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: auglības dievība.
Jumi izrauj, nes mājā vai noliek pie statiem. Viņu paglabā klētī, tad rodas svētība, pilna klēts labības
(LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīgs cilvēkam, jo gādā par ražu un ietekmē auglību.
To pēdīgo kopīnu nu ar visu Jumi nesuši istabā un aizsprauduši aiz vārceles. Ka nu tāda kopīna ar
visu Jumi bīsi istabā, tam saimniekam nākusi laime pa logim un pa durim iekšā (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13S0102.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: jumis tīrumā (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Miķēļa dienā saimnieks sasauca visus
mājas ļaudis, arī tos, kas nebija viņa maizē. Pats sēdēja galda galā ar vārpu vaiņagu galvā, ko
meitas viņam bija uzlikušas. <...> Pirmo šņabi palēja zem galda, tāpat arī pa kumosam gaļas un
plāceņa – Jumim (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: jumala.
V.: juma, jume (ME LVV 1953-1955, 1: 117).
Dial.: jù (Nautrēni, Kalupe, Šķilbēni), jùms (Kalncempji, Kalniena, Karva, Tūja), jùims (Saikava), jums
(Ivande), j m (Strazde) (Apv.: jumis).
dem. jumiķis (Galķi), jumic (Strazde) (Apv.: jumis).
MLV: ‘dubultauglis, dubultvārpa, pa pārim kopā saauguši augi; druvu auglības dievība’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘auga stiebru, lapu, augļu saaugums (divas vai vairākas kopā saaugušas vārpas,
saknes, ogas, divi riekstu kodoli vienā čaulā u.c.), kas seno latviešu mitoloģijā ir auglības spēka simbols’
(LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=jumis), ‘auglības spēka iemiesojums seno latviešu mitoloģijā
– stiebru, lapu, augļu saaugums (piem., divas kopā saaugušas vārpas)’, īpašv. ‘druvu auglības dievība seno
latviešu mitoloģijā’ (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Laime, s.; -es. Tikai vsk., tikai s.
* laime [la me]; lš. l ime 't. p.', pr. laeims [laims] 'bagāts', laimiskan (ak.) 'bagātīgu'. Atv. no verba laist
(sk.) saknes: *laid-mē- > laime (Endzelīns, Blese). Vārdam laist ir arī nozīme 'dot, piešķirt' («laist par
puscenu»). No šās nozīmes laime (apv. laima) sākumā varēja būt 'dotais, piešķirtais', kas varēja būt kā
pozitīvs, tā negatīvs, tātad atbilstot jēdzieniem 'gadījums', 'liktenis' Piem., G. Mancelis, runājot par to, ka

18

cilvēki senāk nav sekojuši praviešu mācībām, piebilst: «Tāda laime Pestītajam vēl šodien» (Manc I 79). Arī
vairākās tautasdziesmās laime lietota ar noz. 'liktenis', piem., «Raud uz laimes, tautu meit(a), Uz mani(m) tu
neraud (i): Es ja(u) tevis neieņemtu, Kaut [ja] laimīte nevēlētu» (Palcm 191), «Bēdzin bēdze tautu meita,
Dzirdēj' mani runājot: Bēdz, meitiņ, laimes savas, Nebēdz manu augumiņ'!» (Palcm 192).
A. J. Stenders, rakstīdams par to, ka latvieši kūtri pērk grāmatas, ieminas: «Bet vai tad man ar savu grāmatu
labāka laime būs?» (St А 1 127). Savienojums laba laime (kas vēl mūsdienu valodā) norāda, ka bijusi
iespējama arī slikta laime, resp. nelabvēlīgs liktenis. Sal. tdz.: «Divi laimes mūžiņā, Viena laba, otra ļauna.
Abas divi jādzīvo, i laba, i ļauna» (LD 9174 var.). No nozīmes 'liktenis, piešķīrums'  'labs liktenis, labs
piešķīrums' (bez apzīmētāja minēšanas). Par šādu nozīmes attīstību sal. lat. fortūna 'gadījums, liktenis' 
'laime, nelaime'  laime'.
Verba laist nozīme 'radīt' («Še viss kā laists, lai varētu labi izpeldēties», E-H I 714) līdz ar nozīmi 'piešķirt'
atspoguļojas mitoloģiskajā Laimē (Laimā). Šis vārds tautasdziesmās tieši saistīts ar verbu laist un tā atv.
iem. «Paldies devu Laimiņai, Ka lustīgu mani laide» (LD 5288), «Ai Laimiņ, laidējiņ» (LD 4961, 1), «Kādu
gribu, tādu loku Savu sīku valodiņu; Augumiņu nevarēju Par Laimiņas laiduminu» (par laidumiņu
'laidumiņa dēļ''; LD 331, 1).
Pēc cita uzskata (Mazulis), vārda laime pamatā ide. *lēi- 'liet, tecēt, pilēt', no kā laime ar sākotnējo noz.
'bagātība, pārpilnībā'. Vēl pēc cita uzskata (A. Greims, pievienojas V. Toporovs), laime atvasinājums no
vārda lemt saknes, jo Laime ir liktens lēmēja. Fonētiski tomēr grūti abus vārdus saistīt.
Pr. laeims [laims] 'bagāts' nozīmes pārnesumā ziņā salīdzināms ar lat. beātus 'laimīgs; bagāts, pārticis'.
Sk. arī: laimēt.
B1 6 230, Buck 1097, D Bula — Vēstis 1986 10 84 -88, E IV2 249, EF 2 333, H-S 3 133, Mažiulis 6 291, ME II 407, Pok 665, W-H I 534, To 22 548 (Karulis 1992, 1: 490-491).
la ma gew. la me (li. l ima, l im „Gl ck"), 1) das Gl ck: a) mit Adjektiven: liela, pilna, pārliecīgā laime,
grosses, volles, berm ssiges Gl ck. augsta laime tam! hoch soli er leben! nesasniedzama Lej put rijas
laime, unerreichbares Gl ck, wie man es nur im Schlaraffenlande findet; b) als Subj.: redzēs, kā laime
katram sviedīsies Kaudz. M. kam dievs, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš, kam laime, tam ir vērsis teļu
dzemdē, viņam tāda laime kā kungam: nuo divi cūkām trīs puses, katram sava laime, kaķim sava, sunim
sava, ne ar vienu laima smaida, laime drīz uotru pusi rāda. vienas mātēs bērni, ne visi viena sluota pērti, ne
visiem viena laime, atnāca laime, pietrūka naudas, sagt man, wenn man g nstige Gelegenheit nicht
ausnutzen kann, namentlich aberbeim Kartenspiel, wenn man keinen Trumpi hat, mit dem man eine
ausgespielte Karte stechen k nnte; c) als Obj.: laimi baudīt, just, saņemt, vēlēt, Glūck geniessen, f hlen,
entgegennehmen, w nschen. dieviņš pats laimi šķir, teilt zu Ltd. 1756. laimes, kam uzdzert, auf jemands
Wohl trinken: uzdzēra jaunajiem laimes BW. III, S. 41; pirmās laimes, den ersten Toast ausbringen: kāznieki
uzdzer jaunajam pārim pirmās laimes III,
1, 14. laimes (laimi) lasīt, in der Weihnachts- oder
Neujahrsnacht wird auf Geratewohl eine Seite im Gesangbuch aufgeschlagen, ein Vers gelesen, der dann die
Zukunft desjenigen, der die betreffende Seite aufgeschlagen hat, verk nden soli Etn. II, 141. laimes (auch
laimi RKr. XI, 81) liet, Gl ck giessen, d. h. am Neujahrsabend geschmolzenes Zinn in ein mit Wasser
gef lltes Gef ss giessen und nach den im Wasser angenommenen Formen des Zinnes die Zukunft, das Gl ck
des Menschen prophezeien; d) mit vorangehendem Genitiv, welcher angibt, worauf sich das Gl ck bezieht:
medniekam putnu laime, der J ger hat Gl ck beim Vogelfang LP. VII, 237. katram cilvēkam savāda laime:
vienam bišu laime, tam paduodas bites; uotram uz zirgiem laime, viņam paduodas zirgi; trešajam māju
laime, viņš tanīs mājas dzīvuo pārticis LP. VI, 49. (ME LVV 1953-1955, 2: 407-408).
‘dieviete, kam ir laba mūža likšanas funkcija, Nelaimes pretstats’
Viņš redz, ka viens vīrs ar izkāpti rokā skraida pa lauku, un šis nu skrēja pakaļ un noķēra to rādams: "Kāpēc
tu nobradā manam brālim labību?" Vīrs atbildēja: "Esmu tava brāļa Laime. Ja es te neskraidītu, tad tavam
brālim nekas neaugtu!" (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902402.htm ).
К: Mitināšanās vieta: atnāk pie cilvēkiem, palīdz lauku u.c. darbos.
Tad nabaga brālis sacīja: "Kur tad ir mana laime? Kādēļ tā nemaz neskraida pa maniem laukiem? Man nekā neaug." "Tava laime apgulusies tur aiz tava lauka apakš liela ozola. Ej, roc tur, tad tu viņu
atradīsi!" (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902402.htm ).
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Izskats: parasti cilvēkveidīga, sieviete vai vīrietis.
Šis guļ, guļ-izvalstās uz vienu pusi, otru-nemaz aizmigt: ar nabadzības domām kaudamies, miegs ne
prātā. Te paveŗ acis - kas tas? - mēnesnīcā ierauga baltu sievu nogrābstītā rugājā vārpačojam.
Patlaban arī sieva atsteidzas ar klēpi pie rudzu gubas iespraust salasītas vārpas kūliņos. Gulētājs
nevar vairs nociesties: satveŗ balto pie rokas noprasīt: ko viņa te meklējot? "Vārpačoju, vārpačoju!
Esmu tava brāļa Laima - savācu ir niecīgāko vārpiņu, viņa laukā izbiras neciešu " (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902405.htm ).
Funkcijas un darbības: laba likteņa likšanas funkcija.
Vienreiz svētdienas vakaru nabags staigāja gar laukiem un ieraudzīja bagātā laukā vienu pļaujam.
Piegāja klāt un prasīja: "Kā tad tu svētā dienā strādā? Kas tu tāds esi?" "Esmu bagātā saimnieka
Laima un man viņam jāiepļauj svētība, iekāms viņš pats vēl nav pļāvis." (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902406.htm ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīga cilvēkiem.
Iegājis iekšā, piedauzījis aizdurvē ar balto spieķīti un - patiesi - ieraudzījis savu Laimu tupot kaktā.
Saimnieks uzsaucis viņai: "Ko tad tu. te tupi, sliņķe, ka nelasi vārpas manā tīrumā kā kaimiņa Laima,
kas lasa viņa tīrumā?" Viņa atteikusi: "Par zemkopi būdams, tu tikpat nepaliksi bagāts; paliec labāk
par uzpircēju, tad jo drīzi tiksi pie mantas." Saimnieks teicis, ka neesot naudas, ko iesākt. Laima tam
iedevusi vērdiņu, sacīdama: "Mājās iedams, nopērc par šo vērdiņu to lopiņu, kuŗu tu pirmo satiec;
tad nokauj savas piecas raibās govis un uztaisi no viņu ādām lielu ori, bet ādas raibo pusi liec uz āru
un, orē aizjūdzis visus četrus zirgus, ved lopiņus uz Jelgavu pārdot. Tā tu iedzīvosies naudā." (LTTP
1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902401.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: vīrs satiek sava brāļa Laimi,
Laime stāsta, kā uzlabot dzīvi, Laime palīdz kļūt bagātam (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/09/09024.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Dievs, Māra, Laima, Dēkla, Kārta.
V.: Laima.
MLV: 1. ‘psihisks (emocionāls) stāvoklis, ko izraisa saskaņa starp cilvēka vēlēšanos, mērķiem, darbību un
īstenību, darbības rezultātu’, 2. ‘ļoti labvēlīgu apstākļu kopums, kuri parasti sagadās nejauši; arī veiksme’, 3.
‘zīlēšanā (parasti Jaungada naktī) - nejaušas formas veidojums, kas rodas, ja ielej izkausētu metālu (parasti
svinu, alvu) ūdenī’, 4. ‘ceriņu zieds, kam ir vairāk nekā četras vainaglapas, āboliņa lapa, kam ir vairāk nekā
trīs lapiņas un kas - pēc tautas ticējumiem - to atradējam nes veiksmi’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), 1. ‘psihisks (emocionāls) stāvoklis, ko izraisa saskaņa starp cilvēka vēlēšanos,
mērķiem un īstenību’, 2. ‘ļoti labvēlīgu apstākļu kopums, kas parasti gadās nejauši; veiksme’, 3. ‘zīlēšanā
(parasti Ziemassvētkos, Jaungada naktī) – nejaušas formas veidojums, kas rodas, ja izkausētu vielu (piem.,
alvu) ielej aukstā ūdenī’, 4. ‘ceriņu zieds ar vairāk nekā četrām lapiņām vai āboliņa lapa ar vairāk nekā trim
lapiņām, kas pēc tautas ticējumiem to atradējam nes veiksmi’ (MLVV 2003-2008:
http://www.tezaurs.lv/mlvv/), 1. ‘dziļa apmierinātības un prieka izjūta; apstākļi, stāvoklis, kas to izraisa’, 2.
‘veiksme, izdošanās, panākumi’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=laime ).

Lauma, s.; -as; dsk. - laumas, laumu. Tikai s.
* lauma [lauma], apv. laume lš. laum 'mitoloģiska būtne, kas parasti dara ko ļaunu'. Prūsijas vietv.
Laumtygarbis («Laumas kalns») rāda, ka arī prūšiem bijis atbilstošs mitoloģiskas būtnes nosaukums.
Narevas baltu (jātvingu?) izloksnē łauma 'laime'. Ar baltu vārdiem saistāms oset. r wa 'velns, mājas gars',
afg. r wai 'velns', rǝve 'ragana' (< *lau-). Latviešu tautas tradīcijās lauma figurē gan kā pārdabiska būtne,
gan burve, pūšļotāja. «Latviešu folklorā ir izzudusi starpība starp raganu, laumu un spīganu. Ticējumos
raganas, laumas un spīganas ir sieviešu dvēseles, kas, atšķīrušās no miesas, apmeklē kaimiņus, lai tiem

20

kaitētu — pienu atņemtu, kustoņus maitātu» (LBV II 562). «Lauma ir tāda burvene, kas izlien no savas ādas
un pataisās par mušu, žagatu jeb par kādu citu putnu vai kustoni un tad skrien pa gaisu apspļaudīt citu lopu
ganīkļus» (turpat, 563). «Lauma ... cēla krusu un tāpēc allaž rādījās vētrainos gaisos. Kad saule spīdēja, tad
tā sukāja savus matus, kad sniga, tad purināja gultu, tā kā spalvas putēja» (turpat, 626). Dažās tradīcijās
laumai ir bijusi arī pozitīva loma: «tā gādājuse par liniem un ņēmuse vērpējas savā zināšanā (D. Ozoliņš —
DL Piel 1892 1 26), tā bijusi arī lopu audzētāja blakus Govju Mārai (turpat, 1893 X 153).
Laumu salīdzina ar gr. Eleutheros (= romiešu veģetācijas dievs Liber; Gāters) un dzemdību dievi Eleuthyia
(Frenkels), kuru nosaukumu pamatā laikam ir ide. *leudh- 'augt (garuma, augstumā)', no kā arī la. ļaudis
(sk.). Ide. *loudh-mēļmā > b. * laumē, * laumā (Gāters).
Narev. lauma 'laime' rāda, ka saplūduši jēdzieni 'lauma' un 'laime'; no tā laikam laumas pozitīvais raksturs
dažās tradīcijās. Pēc citiem uzskatiem, vārds lauma saistāms ar ļauns, pr. aulāut 'mirt' (Blese) vai кг. ловить
'ķert, tvarstīt, medīt' (Zolmsens), vai arī ar la. veļi, velns, lš. lavonas 'līķis' (Mikola). (K) B1 6 231, Buck
1500, EF 2 345, HF I 455, Gaters — KZ 73 52, KK 29 195, M E II 428. Рок 684, 5m 5 65, Zinkevicius 1 14.
2 75, Абаев II 405, Ив То 3 191 ,To V 156 (Karulis 1992, 1: 509).
lau ma [auch Tr., Suhrs, Ruj.], laume [Tr.] (Ii. laumB), 1) fliegende Zauberin Elv, Manz., Hexe; [nach MSil.
fliege die lauma in der Gestalt eines feurigen Streifens aus dem Giebelende heraus]; dažuos viduos raganas
sauc par laumām, dažuos par spīganam Etn. III, 21. pieci burvji, sešas laumas, māsiņ, ceļa maliņā vgl. BW.
18182. Vęntspils apriņķī stāsta, ka raganas, laumas (burvekles) mēdzuot žagatas izskatā apkārt blandīties.
laumas atraujuot pienu (uotrās mājās) un savam guovīm tuo tiesu, kuo atrāvušas, pielaižuot LP. V, 1; 2) =
pūšļuotāju bei Manz.: tāds vęlna kalps un laume kļūst cienīti un ar lielām dāvanām apdāvināti; 3) die
Erdg ttin der heidnischen Letten. Lauma soll es f r bel nehmen, wenn man am Donnerstag spinnt Manz.
Lauma bij gaisu dieviete, kas... сēla krusu un tāpēc allaž rādījas vętrainuos gaisuos. kad saule spīdēja, tad
tā sukāja savus matus, kad sniga, tad purināja gultu tā, ka spalvas putēja (eine offenbare Entlehnung der
germanischen Mythologie von Frau Holle) ... Lauma ęsuot pārdabiska sieviete .... Lauma ęsuot kāds gars ...
Laumas ęsuot asinskārīgi gari bijuši un tīkuojuot cilvękus samaitāt Etn. III, 76. Nach anderen Sagen ist
Lauma ein guter, den Menschen wohlwollender Geist: Lauma bijuse ne vien gaisuos darbīga, bet arī zemes
virsū. tā gādājuse par liniem un ņęmuse vērpējas savā zināšanā ... Lauma ik piektdienas aplūkuoja meitu
vērpekli... tāpēc piektdienām arī neviena meita nevērpa Etn. II, 26. Lai raganu ļaunos darbus aizturētu, nuo
tām aizsargātuos, tad mēdz par palīgu piesaukt luopu audzinātāju Laumi Etn. III, 153; 4) laumas sluota,
wilder Spargel L., U.; Spargel (asparagus officinalis L.) RKr. II, 67; nach anderen = vēja sluota (S. sluota)
Etn. III, 77. [Da die Urbedeutung unklar bleibt, so ist auch die Etymologie unsicher (nach Solmsen KZ.
XXXIV, 553 f. zu slav. loviti „jagen, fangen"; nach Mikkola ВВ. XXI, 223 f. zu apr. aul ut „sterben", Ii.
liäutis „aufh ren").] (ME LVV 1953-1955, 2: 427-428).
‘gars sievietes izskatā, kas spēj ietekmēt cilvēka dzīvi’, ‘meža gars sievietes izskatā’, ‘ragana’. (LLVV 19721996, 6.2: 274).
Spīganas, laumas un raganas var tā pazīt un nostrāpēt. Ņem viņu mēslus un iemet tos krāsnī. Trešā dienā
pēc tā spīgana nāks un lūgsies dzert vai pīpi iepīpēt, bet nevajaga nekā dot, jo tikko dos kaut ko, tad tā atkal
kā zivs ūdenī [FEB: raganas, 1.turpinājums http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
К: Mitināšanās vieta: ar gaisa stihiju saistīts gars, meža lauma mīt mežā, lauma ‘ragana’ – starp parastiem
cilvēkiem [FEB: raganas http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Kad uzej laumas mēslus, tad salasi tos, ka lai nekas pāri neatliek. Pēc tā novelc no ass riteni
(vislabāki kreiso), ieliec vēmekļus rumbā un liec riteņus atpakaļ, bet ačgārniski (vislabāk to izdarīt
svētdienas rītā) un brauc [FEB: raganas, 1. turpinājums http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Izskats: nav īpašu ārēju atšķirību.
Ja kāds dzert lūgtu, tad viņam nevajaga dot, bet, ja viņš dabū dzert no kaut kāda trauka tavā mājā,
tad viņš ir glābts; bez atļaušanas atnācējs nevar dzert. Ja tavā mājā dzert nedabū, tad laumai nāve
[FEB: raganas, 1. turpinājums http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Funkcijas un darbības: uzsūta kaites cilvēkiem vai lopiem, kaitē augiem un produktiem, izsauc stihiskas
nelaimes.
Lauma bija gaisu dieviete, kas ar Postieni cēla krusu un tāpēc allaž rādījās vētrainos gaisos. Kad
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saule spīdēja, tad tā sukāja savus matus, kad sniga, tad purināja gultu tā, ka spalvas putēja; kad maz
mākoņu pie debess rādījās, tad tā izdzina savu ganāmu pulku [FEB: raganas, 3. turpinājums
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Attieksme pret cilvēku: var būt gan noderīga, gan bīstama cilvēkam.
Citi man stāstīja, ka laumas esot asinskārīgi gari bijuši un tīkojot cilvēkus samaitāt. Viņām esot tādi
mati bijuši kā lini [FEB: raganas, 3. turpinājums http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: ragana, meža gars.
V.: burve (LLVV 1972-1996, 2: 146-147), ragana (LLVV 1972-1996, 6.2: 274), spīgana (LLVV 19721996, 7.2: 115), (LVSV 2002: 327), zavatniece, zavētāja (Tilde LSED 2008-2014: lauma), zinteniece
(LLVV 1972-1996, 8: 647), (LVSV 2002: 278).
MLV: ‘pārdabiska sievišķa būtne, kas spēj ietekmēt cilvēka dzīvi, darbību’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘latviešu un lietuviešu mitoloģijā, folklorā - meža gars sievietes izskatā; arī
burve, ragana’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=lauma ), ‘baltu mitoloģijā – meža gars
sievietes izskatā; arī burve, ragana’ (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Lietuvēns, v.; -a, dsk. - lietuvēni, lietuvēnu. Tikai v.
Baltu: slogutis (liet.) (LLKŽ 2003: 383), sl g le, košmaras (liet.) (SŽ 2002: 442).
* lietuvēns [C., Serbigal, PS., Arrasch, Trik., N.-Peb., Wolm., liêtuvēns Wohlf., Lis., liêtuvēns2 Bauske, Ruj.,
Selg., liêtuvēns2 Lautb., lìetuvēns2 Kl.], lietvainis LP. VII, 438, derAlp,Mahr: lietuvēns jāj, māc, spiež
cilvēkus un luopus, der Alp dr ckt. lietuvēns, pēc latviešu māņticības ir ļauns gars, kas gulētāju miegā spiež,
kad luopus lietuvēns jādelē, tad luopiem jāuzsien uz muguras izkapts vai linu suka, kur lietuvēns sizdamies
sagriezīsies vai sadursies, pret lietuvēnu lietuoja lietuvēnu krustu, das Pentagramm. tas man kâ lietuvēns gul
uz krūtīm Blaum. tuo lietuvēns apsēdis (ME LVV 1953-1955, 2: 508).
‘gars, kas naktīs moka cilvēkus un mājdzīvniekus’ (LLVV 1972-1996 http://www.tezaurs.lv/llvv/ ).
Lietuvēns moka aizmigušus cilvēkus (LTT 1991-1993: Lietuvēns http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: parādās cilvēku mājās: istabā, kur guļ cilvēki, vai arī ēkās, kur mīt
mājdzīvnieki; dažos tekstos lietuvēns parādās vietās, kas ir saistītas ar vardarbīgu nāvi.
Ja nu gadās tai vietā gulēt jeb ap pusnakti garām iet, kur tāds cilvēks izlaidis savu garu, tad gars
uzbrūk gulētājam vai gājējam dažādu kustoņu jeb cilvēka veidā un gulētāju moca kā lietuvēns (LTT
1991-1993: Lietuvēns http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: spēj mainīt izskatu, dažreiz parādās cilvēka izskatā vai arī kā maza auguma cilvēciņš,
skaistas sievietes izskatā, maza, melna zvēriņa veidā, vai arī kā amorfs gars.
Lietuvēns esot neliels gars, kas uzmācoties cilvēkiem un lopiem. Cilvēks, kam lietuvēns uzbrucis, jūtot
stipru
nelabumu,
svīstot
un
nevarot
kustēties
(LTT
1991-1993:
Lietuvēns
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: naktīs moka cilvēkus un mājdzīvniekus, žņaudzot gulošo cilvēku vai arī
kustoni, naktīs nojāj zirgus vai govis, spokojas.
Citi ļaudis arī bija izdzirdējuši durvis vārstam, tādēļ aizdedzinājuši uguni skatīties, kas tur ir.
Ieraudzījuši puisi pa gultu mokāmies un staipāmies. Vaicājuši, kas kaišot, bet puisis ne vārda atteikt.
Te kāda vecenīte ieminējusies: vai tikai puisi nemokot lietuvēns? (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr14/14E0107.htm ).
Attieksme pret cilvēku: nelabvēlīgs cilvēkiem.
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Viens saimnieks reiz aizgājis uz šķūni gulēt. Kā nu aizmidzis, tā viņam kas spalvains uzvēlies uz
krūtim un sācis to briesmīgi spiest un žņaugt. Saimnieks nevarējis ne pakustēties, ne parunāt. Beidzot
ar lielām mokām viņam izdevies piesaukt Dieva vārdu un tad spalvainais pazudis (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr14/14E0110.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: lietuvēns moka cilvēkus un
mājdzīvniekus, lietuvēni rodas no nomirušiem burvjiem, raganām, nekristītiem bērniem, cilvēkiem,
kuri miruši vardarbīgā vai nedabiskā nāvē, aizsargāšanās no lietuvēna, puisis apprecē lietuvēnu
meitu, lietuvēns nenoteiktā veidā, lietuvēns cilvēka izskatā, velis par lietuvēnu, velns par lietuvēnu,
pērkons nosper lietuvēnu (LTT 1991-1993: Lietuvēns http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ),
(LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: gars, spoks, vadātājs, veļi.
V.: bieds, baids, ķēms, murgs, maneklis, māns, mānis, mažs, rēgs.
Dial.: l etavens (Kosa), lietavāns (Galgauska, Sinole), lietuv ns (Kalncempji, Kalniena), liêtuvēns, liêtuvens
(Nīkrāce, Džūkste, Jaunpils, Grobiņa, Svētciems, Īvande, Saldus, Allaži, Vecpiebalga), lietuvens (Līvi,
Vaive), liêt ens (Puze), lietens (Pope), lietuvânc (Sausnēja), liêtuvenc (Vainiži), lietuvenc (Rūjiena),
liêtuvenc (Geri), lietuvenc (Vildoga), liêtuvens (Kuldīga), l etuônc (Nereta), l tūn s (Nautrēni) (Apv.:
lietuvēns).
MLV: ‘būtne, kas, parasti naktīs moka cilvēkus un mājdzīvniekus’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘tautas ticējumos - ļauns radījums, kas naktī moka aizmigušus cilvēkus, jādelē
lopus’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=lietuv%C4%93ns), ‘būtne, kas, pēc tautas ticējumiem,
ir miruša cilvēka gars vai dēmons un naktīs moka cilvēkus un mājdzīvniekus’ (MLVV 2003-2008:
http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Maldu uguns, v.; -s; dsk. – maldu ugunis, maldu uguņu. Tikai v.
* No verba maldināt + uguns3.
maldināt [m ldin t, maldin t]; lš. m ldinti 'likt malt'. Pamatā ide. *mel- '(sa)grūst, (sa)berzt, sist, malt';
skaņumijā b. *mal-, no kā arī malt (sk.). No verba malt atvasināts iter., kauz. maldīt ar sazarotu semantiku,
diferencējot vārda formu ar intonācijas maiņu: maldit 'malt; liki malt; grozīties', màldīt 'maldīties' («Kā tik
dižu mežs var maldīt?», Plūdonis, Eža kažociņš.— Raksti, II, 1975 348) un 'maldināt' («jeb manas acis
malda?» M E II 557).
No verba maldīt kauz. maldināt: «Es atradu sav' māsiņu Dzelzu dzie(r)nas maldinām» (LD 13709,5; var.:
«Svētu rītu maldinām»), kas ar pārnesumu ieguvis noz. 'grūti strādināt': «Strādniekus maldina caurām
dienām» (E-H I 780).
Liter. valodā parastākais ir no màldīt atvasinātais verbs màldināt. Тā semantika saistās ar dažāda virziena
kustībām, kas saistījusies ar mānīšanu par ceļa virzienu; sākotnēji laikam raksturīga bija riņķveida kustība,
kas atbilda malšanai («maldināt ceļiniekus pa mežu»). Ar pārnesumu un vispārinājumu màldināt ieguvis
noz. 'manīt, krāpt'.
No maldīt refl. maldīties iet vai braukt dažādos, arī nepareizos virzienos' («maldīties pa mežu»), pārn. būt ar
nepareiziem uzskatiem' («maldīties domās, uzskatos») Arī šīs nozīmes izveidojušās no riņķveida kustības kā
saknes *mel- semantikas raksturīga elementa.
No tās pašas saknes subst. maldi (vsk. malds), adj. maldīgs.
Lš. maldìnti, mald ti 'mierināt, remdināt; mazināt" nozīmes pamatā laikam ide. *mel- '(sa)smalcināt' 
'padarīt sīku, mazu, niecīgu'  'padarīt maigu, mierīgu'.
Buck 1186, E II 74, EF 2 430 un 432, Jeg 1 29, M E II 557, Schmalstieg 2 268 (Karulis 1992, 1: 564).
m ld t -u, - ju, 1) intr., irren, fehlen L., St.: tie, kas tuksnesī maldīja Psalm 107, 4.] kālab velti lai mans
gars bezgalībā malda (gew. maldās)? JR. V, 16; 2) tr., irre f hren, t uschen: jeb mani acis malda? Apsk.
Refl. -tiês, irren, sich verirren: dēls maldījās visu dienu pa mežu. es esmu maldījies savās duomās. prātiņš
tāļi maldījās BW. 9944. Subst. maldīšana, das Irref hren, T uschen; màldîšanâs, das Irren, Fehlen;
màldîtajs, wer irre f hrt; màldîtajiês, wer irrt, den Weg nicht finden kann LP. VII, 942. [Wohl zu meli (s.
3
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dies), mèlst, gr. μέλεος „vergeblich, nichtig", arm. molor „irrend", ir. mellaim “betr ge”, av. mairya„betr gerisch", s. Walde Wrtb.2 457 und Pantzerhielm Thomas Festskrift til Prof. Alf Torp, S. 151.] (ME
LVV 1953-1955, 2: 557).
‘uguns dzirksteles vai nelielas uguns liesmas, kas parādās purvā vai mežā’
Kur
purvos
spīd
uguns,
tur
glabājas
nauda
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: purvā, mežā, dažreiz pļavā.

(LTT

1991-1993:

Maldu

uguns

Es vēl biju bērna gados, kad mēs ar kādu kalpu pavēlā vakarā braucām uz māju. Labi patālu dega
divi
gaišas
ugunis
ganīklas
krūmos
(LTT
1991-1993:
Maldu
uguns
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: līdzīgs uguns liesmai vai dzirkstelei.
Viens zvejs izgājis nuo zvejības redz: viena ugne deg
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: norāda uz vietu, kur noslēpta nauda.

(LTT 1991-1993: Maldu uguns

Kad nauda luobijusi degt un kad paredz, vajag iemest; ja iemet, tad uz viersu paliek, bet ja
krūpķi (jaku), vemšķi (vamžus) iemet, tad tik dziļi nuoiet (LTT 1991-1993: Maldu uguns
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: var būt par veiksmes vēstnieku, ja ar maldu uguns palīdzību atrod noslēptu naudu
vai dārgumus.
Kad uozmet mučk (cepuri), tad nauda dziļi gruntā, kad nuo kāju, kuo uozmet šlukas
(tupeles), tad nauda guļ uz virs. Zvejs piegājis netāļi klāten, ieguvis laimes, ir paskrējis (LTT 19911993: Maldu uguns http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: maldu uguns norāda uz noslēpto
naudu, maldu uguns parādās vietā, kur pūķis žāvē naudu, noslēptas naudas iegūšana (LTT 19911993: Maldu uguns http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
MLV: ‘neliela, bāli zilgana liesma (purvainās vietās), kas rodas, degot purva gāzēm’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), ‘neliela, bāli zilgana liesma (purvainās vietās, degot purva gāzēm), kas naktī
spīd nelielā augstumā virs zemes’ (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/), ‘gaismas parādība vājš spīdums, liesmas, kas plīvo nedaudz virs zemes (tumsā purvainās vietās, kapsētās)’ (LVV 2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=malduguns ).

Mājķekatas, dsk.; -u. Tikai dsk.
* No māja4 + ķekatas.
ķekatas [ķekatas], vsk. ķekata, apv. ķekata [ē], ķekats. Pamatā ide. *kek- 'liekt, līks', no kā arī ķekars (sk.).
No šās saknes izveidojušies vairāki latviešu valodas homonīmi.
1. Saknes semantikas tiešais reflekss ir apv. ķekata (ar formas variantiem) 'gara koka kāja ar atzaru, kur
uzstāties': «jāstaigā kā uz ķekatām» (M-E II 361), kas atvasināts no ķeks [e], ķeka 'kruķis'; sal. lš. kek 'zars'.
Par formu sal. la. ļeka : ļekata 'kāja'. Uz nozīmes pārnesumu 'līks zars, koks ar atzaru'  'kruķis'  'gara
koka kāja ar atzaru' norāda vārds ķeksis, kam vēsturiski bijušas visas šīs trīs nozīmes (St I 105).
2.Ar noz. 'līks, līkumots' saistās arī apv. ķekata, ķekata [ē] 'saķērušos cilvēku rinda': «visi saķērās vienā
ķekatā», «ķērušies viņai klāt cits pēc cita, kalēt beigās saķērusēs lielā ķēkata» (M-E II 361). Par nozīmi sal.
4
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lš. kek 'ķekars, (apv.) 'bars', kekutas, keketa 'bars'.
3.Biežāk sastopama vārda noz. 'budēlis, budēļu rinda' («ķekatas atbrauca ar vezumīnu», «ķekat's ielēc
dūmistabe», FBR II 17), senāk arī 'maģiskas izdarības, kur piedalās budēļi; šo izdarību laiks': «ķekatas sakas
Pelnu dienas priekšvakarā» (DL Piel 1893 IX 141). Šajā nozīme vārds saistās ar arh. ķeks [e] 'jokdaris, nerrs,
ģeķis; ķekatnieks',· kam pamatā saknes noz. 'liekt, liks'  'liekties, locīties'. Sal. apv. ķekāt, kekāties,
kekoties [u ] 'aušoties, jokoties; ģeķoties' (U I 107) un 'iet ķekatās' (M-E II 361), ar ieskaņas variāciju apv.
cekoties [ceku ti s] 'alēties, būt izlaidīgam, cīkstēties, plūkties' (M E I 368). Ar nozīmes niansi apv.
kekāties, kekoties [u ] 'ķircināties, plosīties': «puiši ķekuojas ar meitām» (M-E II 361). Šīs dažādās nozīmes
atspoguļojās arī vārda ķekata 'budēlis' semantikā un ķekatnieku izdarībās. Tā kā ķekatas raksturo straujas
kustības (ķekatās iet, skrien, lec), iespējams, ka runātāju apziņā vārds saistījās arī ar verbu tekt 'ātri iet,
skriet' (sk. tecēt), no kā varēja būt *tekata > ķekata. Par formu sal. lecu, lēkt : lekata, ļekata 'lēcējs'. Šie
vārdi saistīti folklorā: «Ķekata, lekata, Kur liki pīrāgus?» (LD 33412).
4. Ticējumos ķekata arī 'mājas gars', gan labs un palīdzīgs («ķekatas ir māju labie gari, kas it īpaši palīdz
saimniecēm», DL Piel 1893 IX 141), gan arī bubulis, ar ko baida bērnus. Arī te nozīmes pamatā var būt 'līks'
 (subst.) 'kas līks, salicis, sagumis', saistīts ar maģiskam, mistiskām īpašībām.
Kontaminācijā ar maikata (sk. māja) izveidojas mājkekata: «šie mājķekatas ir mājas gari, kas mīt tumšās
vietās mājas pažobelēs, pirtīs un šķūņos; tie izskatās pēc putnubiedēkļiem» (Jansons 1 35).
Vārds ķekatas ar paralēlformām ir zemgaliskas cilmes: tas sastopams g. k. Zemgalē un Kurzemes
zemgalisko izlokšņu novadā, no kurienes pārņemts arī dažās vietās pārējā Kurzemē un Vidzemē (Jansons).
Pēc cita uzskata (Endzelīns), vārds laikam aizgūts no lietuviešu valodas (< lš. keketa), un tā īpašo nozīmi
ietekmējis verbs kekoties 'aušoties' (Hauzenberga-Šturma). Vēl pēc cita uzskata (Becenbergers, Bernekers),
tas saistāms ar lat. caterva 'bars'.
Izteikts arī uzskats (Ketunens ar ?), ka ķekata no lib. käkkà 'vastlāvju jokdaris'. (K)
EF 2 236, H-Š 3 131, Jansons 1 35—36. Ket 176, M-E II 361, W-H I 181, Sab 16 108, Zeps 1 133 (Karulis
1992, 1: 457-458).
I ķekata, ķēkata Behnen, L., St.,
1.ķēkats U., die Stelze: jāstaigā kā uz ķekatām (ķēkatām A. XV, 399). ķēkatuos lēkt U., auf Stelzen gehen.
marksisms nuocēlis varuoņus nuo augstajām ķēkatām Duomas II, 1393;
2. der Stiefel (im ver chtl. Sinne): zaldāts raudzīja iet suoļuos ar savām abām ķēkatām, kuru lejas galā
rēguojās ārā kaili pirkstu gali Druva I, 985.
ķekata, ķēkata, 1) ein Haufe, eine Menge sich aneinander reihender Menschen [ķekatas MSil.]: visi
saķērās vienā ķekatā Frauenb. ķērušies viņai klāt cits pie cita, kalēt beigās sakērusēs liela ķekata JK. V, 5;
2) ķekata, der Fastnachtsnarr, einer, der ķekatās iet: maskuotie viesi saucās par budēļiem, ķekatām, čigāniem
BW. V, S. 165; 3) ķekatās, [ķekatuos Gold.], ķekatās iet, lēkt, skriet, Fastnacht laufen. ķēkatas ir māju labie
gari, kas it īpaši palīdz saimniecēm, tagad ķekatās lec tikai kādas retas sievietes... kas grib lēkt ķekatās,
izpušķuo galvu ar dažādi izgraizītiem papīriem... katrā mājā dzied ķekatu dziesmas: neba ķekatas gaļas dēļ
lēca: liniņu labad, balt u] avetiņu Etn. III, 141. ķekatas jeb aitu diena n. Etn. II, 121 der 25. November; n.
U. Fastnacht, in Ekau Weihnachten; in O.-Bartau — Neujahr Konv.; 4) ķekatas U., Narrenspossen. — [Die
Bed. 2—4 beruhen wohl auf der Bed. 1; in dieser Bed. wohl aus li. keketa „толпа".] (ME LVV 1953-1955,
2: 361).
‘mājas gari, kas dzīvo rijās, bēniņos, pirtīs, šķūņos un citās tumšās vietās’
К: Mitināšanās vieta: mīt rijās, bēniņos, pirtīs, šķūņos un citās tumšās vietās.
Mājķekatas jeb mājķekati ir māju gari, kas dzīvo rijās, bēniņos, pirtīs, šķūņos un citās tumšās vietās
(LTT 1991-1993: Mājķekatas http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: izskātās līdzīgi bubuļiem.
Viņi izskatā līdzīgi bubuļiem, mazi, pelēki un pliki (LTT
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: mājas gari, palīdz vai kaitē saimniecēm.

1991-1993:

Mājķekatas

Attieksme pret cilvēku: varbūt gan labvēlīga, gan arī nelabvēlīga.
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Viņus nevajag kaitināt un traucēt, citādi tie atriebjas (LTT 1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: garu mielošana.

Mājķekatas

Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: mājas gars, bubulis, gars.
Mēness, v.; -s, dsk. – Mēneši, Mēnešu.Tikai v.
Baltu: m nulis (liet.) [BRMŠ 1996, 1: 545-566].
* mēness [mēness]; lš. menuo (< "mēnōt) 'menesis, (sar.) mēness', pr. menig 'meness' (Becenbergers: jālasa
mēnins; Arumā: menīs) , kr. месяц (ssl. mêsecь < *mēs-n-ko) 'mēnesis, mēness'," senīru mi 'mēnesis', go.
mena 'mēness', menops 'mēnesis', sav. māno, ssk. māni, sa. mōna, v. Mond 'mēness', sav. mānōd, v. Monat
'menesis', he. me ur 'laiks', si. mās, ave. māh- 'mēness, menesis', toh. A man 'menesis', В mene 't. p. ', mem
'meness'. Pamatā ide. *mē- 'mērīt' (sk. merīt), no kā ar paplašinātu sakni *mēn- ide. *mēnōt, ģen. *mēneses
'mēness'— senas laika mērīšanas pamats. Reducēta ģen. forma *mēnes- bijusi izejas forma vārda veidošanai
dažās valodās, arī latviešu valodā. No vārda mēness atv. mēnesis. 17 gs. abās nozīmēs lietots vārds mēness
(Maric I 126, Lj 151). 18. gs. G. F Stenderam vārdnīcā formas konsekventi šķirtas (St I 159, II 417), bet
forma mēness ir siev. dz. Stendera tekstos debess ķermeņa apzīmēšanai parasti ir mēness (siev.), bet arī
mēness, -is (vir.); šis vīr. formas arī laika vienības izteikšanai.
Izteikts arī uzskats (Serers), ka no saknes *mē- vispirms atvasināts subst. *mēno-s 'mērs' un, formu variējot,
no tā atvasināts *mēnot- 'laika mērītājs'  'debess ķermenis, mēness'.
Buck 54 un 1010, E IV2 259, Eckert 9 193, EF 1 39, 2 438, Euler 1 237, Fei 354, Kl 486, M 4 53 Mažfulis 6
288, M-E II 616, P 412, Роk 731 (732), A Scherer — Ant ind 190, T 179, Zev 2 431, Д. Брозович — Balt
XIX 10, Гам-Ив 3 648, Ив — Эт 1977 148, 1979 130, Tp 12 5, Ф II 608, Ц 263 (Karulis 1992, 1: 582).
mēnesis (li. dial. menesis), mēness, -s [gen. s. mēness bei Gl ck I K n. 12, 32, Jerem. 52, 6, I Makkab. 7,
43; ein nom. pl. mēnesis Lukas 1, 24, Joh. 4, 35 u. a.], Demin. mēnesniņš, mēnestiņš, mēnesītis, mēnesnītis
BW. 5226, mēnestiņa 6834, mēnestīte 4573, 1) der Mond: mēnesis uzlec, mirdz, spīd; aug, dilst od. zūd,
nimmt zu, nimmt ab. esi tik žigls kā mēness pie debess! Tr. IV, 585. auguošs, jauns, pilns, dilstuošs, vecs,
tukšs mēnesis, zunehmender Mond, Neu-, Vollmond, abnehmender Mond; Altlicht. ja grib, lai labībai labas
vārpas, tad vajaga sēt tādā metā, kad mēnesis līks — vai nu jauns, vai vecs Tr. IV, 529. mēness ir maitāta
(von einer Mondfinsternis) L.] veci ļaudis vēl arvienu rēķina pēc mēnešiem, vis'pirms pēc tā, vai kāds darbs
padarīts jeb vai padarāms auguošā vai vecā mēnesī Konv.2 2150. mēnesis jaunā galā, der Mond im ersten
Viertel, m. vecā galā, der M. im letzten Viertel; 2) der Monat; die alten, jetzt in Vergessenheit geratenen
Benennungen der Monate: ziemas mēnesis, Januar L., sveču m. L., Februar, sērsnu jeb baluožu m. L.,
Einhorn, Mārz; sulu m., April Einhorn, L.; lapu, sējas (sēju L.) m., Mai; papuves, ziedu m. L., Juni; siena m.
od. liepu m. (Etn. IV, 90), Juli; rudzu L., labības m. Launitz, August; silu m. L., silu, virsāju, auch vesalu m.
Etn. IV, 100, September; rudens, zemliku, veļu m., Oktober L.; salnas m., November L.; vilku m. L.,
Dezember. L., St. u. Biel. II, 51 unterscheiden mēness, -s, der Mond, von mēnesis, der Monat, wobei n. L.,
St. und U. mēness weiblichen, jetzt wohl nur m nnlichen Geschlechts ist. Dieser Unterschied ist jetzt
verwischt; das weibliche Geschlecht ist nur noch in dem Deminutiv mēnestiņa, mēnestīte in der Bedeutung
„Mond", und der konsonantische Stamm in dem Genitiv mēness „des Mondes" (mēness [gew. mēneša] un
zvaigžņu neredzi) und in den Zusammensetzungen, z. B. mēnessgrieži, mēness gruoži od. gruožas in Fest.],
daf r jedoch jetzt gew. mēnešgrieži der Mondwechsel. Zu li. menuo (gen. menesies), [apr. menins, got.
mēna „Mond", la. mēnsis, gr. μήν „Monat" u. a., s. Walde Wrtb. 2 476 f„ Berneker Wrtb. II, 51] (ME LVV
1953-1955, 2: 616).
‘vīriešu kārtas debess dievs, Saules vīrs vai līgavainis, dažos tekstos arī Saules meitu līgavainis; Mēness un
nakts gaismas personifikācija’ [EM 2009-2014: http://www.pantheon.org/articles/m/meness.html ].
Senos laikos saule precējusi mēnesi
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: debess valsts.

un

dzemdējusi zvaigznes

(LTT

1991-1993:

Saule
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Mēness ņēma Saules meitu, Pērkons jāj precībās; Iejādams pa vārtiem, Nosper zelta ozoliņ... [FEB:
Mēness http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Izskats: cilvēkveidīgs vai arī debess ķermenis.
Mēness sācis, pa naktīm apkārt staigādams, pie meitām iet. Saule esot teikusi, lai viņš vairs tā
nedarot; bet šis nelicis neko lāgā un tūliņ nākošu nakti atkal gājis (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13C0105.htm ).
Funkcijas un darbības: Saules (arī Saules meitas) vīrs vai līgavainis, karavīru un ceļinieku
aizstāvētājs, nakts gaismas avots, skaita zvaigznes, atrod pazudušo Ausekli, zog Ausekļa līgavu [EM
2009-2014:
http://www.pantheon.org/articles/m/meness.html
],
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13C00.htm ).
Reiz Mēness sacīja uz Sauli: «...Es daudz vairāk daru... Pēc manis visi skatās, visi aplūko mani.
Vecītis, naktī pa ceļu iedams, vēl palūkojas uz mani, pret ceļa nūju atspiezdamies. Bet ja man galva
stāv uz augšu, kājas un mugura augšpēdu, tad tam jāmirst (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13C0106.htm ).
Attieksme pret cilvēku: palīdz tiem cilvēkiem, kuri prot Mēnesi lūgt, taču var arī sodīt par nepieļaujamo
uzvedību.
Mēnesim nedrīkst rādīt mēli un pliku pakaļu, jo tas rādītāju uzraunot pie sevis (LTT 1991-1993:
Mēness http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Mēness apprecē Sauli, Mēness
palicis neuzticīgs Saulei, Saule sašķēla Mēnesi gabalos, Mēness atriebjas nerātnai meitenei (puisim),
Mēness iemīlējis zemes meiteni un paņēmis to pie sevis debesīs, brāļi sūta jaunāko brāli pie Mēness
dzīvot,
cilvēki
lūdz
Mēnesim
atsūtīt
uz
Zemi
lietus
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13C00.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Mēness sakars ar laika u.c. ieražām,
zilēšana ar Mēness palīdzību (LTT 1991-1993: Mēness http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
V.: Mēnesniņš, Mēnestiņš, Mēnesītis, Mēnesnītis (ME LVV 1953-1955, 2: 616).
MLV: 1. ‘zemes dabiskais pavadonis’, 2. ‘planētas dabiskais pavadonis’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), ‘zemes dabiskais pavadonis, kas naktī atspoguļo saules gaismu’ (MLVV 20032008:
http://www.tezaurs.lv/mlvv/),
‘planēta,
Zemes
dabiskais
pavadonis’
(LVV
2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=m%C4%93ness ).

Mēris, v.; -a. Tikai vsk., tikai v.
* mēris [mēris], apv. [ē2]; lš. māras, kr. мор (ssl. mоrъ), ukr. мip, bulg. морът, č. mor, р. mór 't. р.', si.
mārakah 'mera sērga', mārah 'nāve, mēris'. Pamatā ide. *mer 'mirt', no kā arī la. mirt (sk.). No šās saknes
bijis verbs *mert (sal. kr. мереть, psl. *merti 'mirt'), no kā subst. mēris ar sākotnējo noz. 'miršana, nāve'.
(Sal. mušmire apv. mušmere ) Atv. mērēt (apv.) 'ciest badu', kauz. mērdēt, mērdināt.
В II 407, 468 un 481, EF 2 409, Euler 1 55, L II 145, Mach 373, M E II 619, MM II 696 Zev 2 354, Ф II
651, Гам-Ив 3 947 (Karulis 1992, 1: 582).

m ris [auch Wolm., Serbigal, AP., Neuenb., mêris2 Līn., Salis, Ruj., mèris2 Kl., Preiļi, Nerft], die Pest,
Seuche: mēŗa laiki, die Zeit der letzten Pest von 1710. velkas kā mēris, kriecht wie ein Krepierling RKr. VI,
985. mēŗa zāle U. od. puķe Gold., Schafgarbe.] Zu mirt. (ME LVV 1953-1955, 2: 619).
‘personificēta slimība’

27

Mēris mēra laikā braucot apkārt kā cilvēks (LTT 1991-1993: Mēris http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
).
К: Mitināšanās vieta: parādās vietās, kur dzīvo cilvēki, pilsētās vai ciemos.
Pie Blomes Kangaru kalniņa mērim vāģi salūzuši, pēc tam cilvēki vairs nemiruši, bet mēris sacījis, ka
pēc tūkstoš gadiem nākšot atpakaļ (LTT 1991-1993: Mēris http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: spēj mainīt izskatu, mēdz būt cilvēkveidīgs vai zoomorfs, arī pārvēršas par kādu lietu.
Kad mēris plosījies, tad viņš visa - visādi izmeties; gan par dzīparu kamoltiņu, gan par valdziņu, gan
par citu kādu lietiņu. Kurš šādu lietu paņēmis, tam bijis mēris klāt, bet, kurš izsargājies un neņēmis,
tas palicis vesels (LTT 1991-1993: Mēris http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: sūta cilvēkiem mēri.
Kad mēris tuvumā, tad stipri jākvēpē istabā uz pannas vecas ādas, saku silksnis utt. un tad jāskaita:
"Mēra Indriķi! Nenāc manā mājā, man ir divi melni suņi, divi melni kaķi, tie tevi ēdīs, tie tevi plēsīs,
tie tavus kauliņus skrubinās." (LTT 1991-1993: Mēris http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: bīstams cilvēkiem.
Mēŗa laikā Palsmanes pagastā apmiruši daudz cilvēku. Visi tie mērī apmirušie cilvēki aprakti
Palsmanes muižas tīrumos, un vēl tagad tur ir lērums cilvēku kaulu. (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15G0804.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Mēris spēj mainīt izskatu, rituāli
aizsargāšanai no Mēra, Mērim salūzuši vāģi, Mēra prom dzīšana, ārstēšanās no mēra, ciemata sieviete
glābajusies
no
mēra,
mēra
izbeigšanas
(LTT
1991-1993:
Mēris
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
),
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/15/15G08.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: rituāli un lūgšanas pret mēri.
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: sirotāji.
V.: Mēra Indriķis, mērītis Indrikītis.
MLV: ‘sevišķi bīstama akūta infekcijas slimība, kam raksturīga organisma vispārēja intoksikācija, iekaisuma
procesi ādā, limfmezglos, plaušās un citur un ko izraisa cilvēkam vai dažādu sugu dzīvniekiem specifiski
vīrusi’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), ‘ļoti bīstama infekcijas slimība, ko izraisa
specifisks mikroorganisms un kuras raksturīgi simptomi ir drudzis, murgi, strutaini augoņi (buboni); akūta
dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimība, ko katras sugas dzīvniekiem ierosina specifisks vīruss’ (MLVV
2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/), ‘ļoti bīstama akūta infekcijas slimība, kam raksturīga organisma
vispārēja intoksikācija’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=m%C4%93ris ).

Meža māte, s.; -es; dsk. – meža mātes, meža māšu. Tikai s.
* No mežs + māte5.
mežs; lš. mēdis 'koks', apv. medžias 'koks, mežs', pr. median 'mežs', narev. mejdo (< *medo) 'koks',
kr. межа (psl. *media) 'eža, robeža, (apv.) mežinš', между 'starp, starpā', bkr., ukr. межа 'eža, robeža,
līnija', bulg. межд , č. mez, p. miedza 'eža, robeža' vidusīru mide 'vidus', go. midjis, sav. mitti 'vidējais', v.
Mitte, a. middle 'vidus', gr., m s(s)os, lat. medius 'vidējais'. Pamatā ide. *medhi-, *medhio- 'vidējais; tas,
kas atrodas vidū, starpā'. Ide. *medhio-m > b. *media-n ar pāreju vīr. dzimtē *media-s > la. mežas > mežs.
Arī no paralēlas latviešu formas *medis citu locījumu iespaidā (ģen. meža) izveidojies nom. mežs. Pēc E.
Frenkela domām, la. mežs un lš. medžias (tāpat kā pr. median) senāk bijuši nеk. dzimtes vārdi ar noz. 'mežs',
bet ar noz. 'koks' šie vārdi (arī la. *medis, lš. medis) jau agrāk bijuši vīr. dzimtē, turpretim B. Jegers
uzskata, ka noz. 'koks' ir izveidojusies sekundāri no 'mežs'.
5

Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli „velna māte”.

28

No nek. dsk. *media (kopības nozīme) pēc substantīvu nek. dzimtes izzušanas izveidojās ab. siev.
*miediā- > *medē-, no kā lš. apv. (žemaišu) medē '(liels) mežs'. Arī Latvijā bijis mede mežs', no kā laikam
pēdas vietvārdos, piem., Medspurvs Alsungā, mežs ar upīti Medsvalki Padurē, Medupīte Nīgrandē, upe
Medupis Dunikā, Medaļa Sarkanmuižā un Vārvē (visi ar [e]), Kārtmedes un Kutmedes mežs Vaiņodē.
Raksturīgi, ka šie nosaukumi ir Kurzemes rietumos; arī lš. mēde ir tikai Lietuvas pašos ziemeļrietumos,
iespējams, ka *mede kuršu valodā blakus parastajam meža nosaukumam dzira (dzira; lš. girià) apzīmēja
lielu mežu. Mūsdienu apv. mede 'medības'.
Baltu vārdu nozīmes pamatā ir 'tas, kas atrodas vidū, starpā', attiecinot šos vārdus uz vidi, kas atrodas
starp diviem novadiem vai ciemiem. Tā ka apdzīvotās vietās senatnē bija kā saliņas lielajos mežu masīvos,
bieži saplūda apzīmējuma nozīme 'vidējais, starpā esošais' ar jēdzienu 'mežs'. Baltu valodās ide. *medhrefleksi sākotnējo nozīmi pilnīgi zaudēja.
Līdzīga parādība ir vērojama ar ide. *uidhu- 'koks' (<-- mežs' 'vidējais, vidus') atvasinājumiem: baltu
valodās tiem ir noz. 'vidus' (sk. vidus), bet ģermāņu valodās dominē noz. 'koks, mežs' (piem., sa. widu, a.
wood, sav. witu 'mežs, koks, koksne').
Abu šo sakņu refleksu cieša korelācija pievērsusi arī domām, ka ide. *medh- un *uidh varētu būt
kopēja cilme (ar m- un u- miju saknes ieskaņā; uzskata, ka abas šis fonēmas izveidojušas no vienas ide.
arhifonēmas).
Atv. medīt ir sens — tas veidojies vēl tad, kad latviešu valodā meža apzīmējumā bija nepārveidotā
sakne *med-. Šāds raksturs ir arī dažiem citiem atv-iem, piem., apv. medaga [e] 'lietaskoks' (M E II 589).
Sal. vietv. Kārtmede (mežs Vaiņodē), Kārtmedis (arī mājas).
Sk. arī: medīt, mednis.
B I 546, II 257, Buck 46, E III2 52, IV2 259, 1 368, Eckert— Balt III 62, EF 2 423, Fei 356, Jeg 7 75,
К К 29 195, Этн. ист. 177, L III 6, Lanszweert 176, M-E II 611, Mikola 1 442, Роk 706, H. Schall —
Donum В 453, T 173, Mach 361, Oxf 575, Zinkevičius 1 15, 2 76, Гам Ив 3 485, Мартынов — Эт 1968 14
Ф II 591, Ц 260 (Karulis 1992, 1: 587-588).
mežs [li. medžias „Wald, Baum", apr. median „Wald"], 1) der Wald, das Geh lz: Sprw. mežā būdams meža
meklē, kā lai rqdz mežu, kad kuoki priekšā? mežs bijis, mežs būs. mežam ausis, laukam acis. gan mežs
izmācīs, mežu līst, nuo līst, den Wald roden. vecākais brālis gāja pa mežu mežiem, durch grosse, weite
W lder Dicm. pas. v. I, 52. gavilē viena meža meita (Bewohnerin des Waldes, eig. Waldm dchen), visi
meži nuoskanēja BW. 386, 9. — mežā braukt, gew. (in den Wald) nach Holz fahren. kungs mežu neduod,
der Herr gibt uns kein Holz, gestattet uns keine Holzung U. — mežā iet, seine Notdurft verrichten U.; 2) von
einem dichten, dem Waldesdickicht hnlichen Gewimmel, Gedr nge: pie pils sapulcējušies ļaudis ka mežs
JK. III, 70. vārnas kā mežs apkārt LP. VI, 792; 3) in genitivischen Verbindungen mit Tier-, Vogel- und
Pflanzennamen bezeichnet mežs ailes, was im Deutschen mit ''wild" im Gegensatz zum Zahmen bezeichnet
wird, z. B. meža pīle, cūka, zuoss, zirgs; meža gailis, der Auerhahn, meža suns, der Wolf (eig.: der wilde
Hund) Br. 438. meža vērsis, der Auerochs. Sprw.: skrien kā meža zvērs, wie ein wildes Tier; 4) in andern
genitivischen Verbindungen: meža ceļš, der Holzweg U.; meža gaitas, Wildprett St.; meža uzraugs od. meža
vagaris, der Waldaufseher Sassm.; meža vīrs, eigentl. ein Waldmensch, bedeutet aber gew hnlich den
Wolf, wie denn berhaupt, da sein eigentlicher Name aus Aberglauben nicht genannt wird, noch manche
hnl. Bezeichnungen f r ihn bestehen, z. B. meža putns, m. kungs, [m. dievs L.], m. zvērs, m. luņķis u. s.
w. U.; meža zaglis, der Wilddieb Dond. [Vgl. auch den Ortsnamen Vidmede (ein Wald) Lvv. II, 10.—Zu r.
межа „Grenze; Waldchen", serb. mēda „Grenze; Geb sch", slowen. mēja „Grenze; Geholz", ai. mädhyah, la. medius, got. midjis „mittlerer", ir. mide „medium" u. a., s. Berneker Wrtb. II, 32, Wiedemann BB.
XXVIII, 79, Torp PBrB. XXI, 428, Walde Wrtb.2472, Trautmann Wrtb. 173.] (ME LVV 1953-1955, 2:
611).
‘gādā par mežu, par meža zvēriem un putniem, palīdz medniekiem, koku cirtējiem un ganiem’
Katru dienu ap pusnakti visi meža zvēri un putni sapulcējās pie lielās liepas, kur Mežamāte viņiem uzdeva
dienas darbu un slinkajiem un nepaklausīgajiem uzlika sodu. Kad mednieks gāja uz medībām, tad viņam
vispirms bija jānes upuris Mežamātei un jālūdz, lai labi izdotos (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13G0101.htm ).
К: Mitināšanās vieta: mežā, meža koka dobumā.
Vecos laikos auga uz viena kalna pie Gaujas, starp Cēsim un Valmieru, ļoti liela liepa, kur
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vidzemnieki senāk nesa upuŗus Mežamātei. Viņa dzīvoja koka dobumā… (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13G0101.htm ).
Izskats: skaista sieviete ar gariem matiem.
Mežamāte ...] bija skaista sieviete ar kupliem gaišiem matiem un greznās drēbēs tērpusies. Tikai
retis kādam izdevās viņu redzēt, jo cilvēkiem viņa retis rādījās (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13G0101.htm ).
Funkcijas un darbības: meža aizgādne, palīdz medniekiem, koku cirtējiem, ganiem u.c., kas lūdz viņas
palīdzību mežā.
Kad mednieks gāja uz medībām, tad viņam vispirms bija jānes upuris Mežamātei un jālūdz, lai labi
izdotos. Labu cilvēku upuri viņa uzņēma žēlīgi, paklausīja viņu lūgumu un piešķīra tiem labas
medības ar zaķiem, stirnām un citiem zvēriem. Ļaunu cilvēku upurus viņa nepieņēma; tādi varēja
klejot pa mežu, cik gribēja, bet neatrada nekādu zvēru (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13G0101.htm ).
Attieksme pret cilvēku: palīdz cilvēkiem, kas lūdz viņas aizgādību mežā.
Kamēr ļaudis nesa Mežamātei upurus, medniekiem nekad netrūka medījuma un zvēri nepostīja laužu
īpašumu (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13G0101.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Meža māte gādā par zvēriem un
putniem, Meža māte palīdz medniekiem, Meža māte atriebjas cilvēkiem, kuri izpostā viņas
mitināšanās vietu – svēto koku (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: upuru nešana Meža mātei.

Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: meža gars, Meža tēvs.
V.: Mežamāte.
MLV: ‘Meža māte’ (mit.) (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/), (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/ ).

Milzis, v.; -ža, dsk. – milži, milžu. Tikai v.
Baltu: milžinas (liet.). (LRKŽ 2001: 416).
* milzis [milzis], apv. [il]: lš. milžinas ''t.p.' Atv. no verba milzt 'tūkt' (lš. mìlžtis 't. p.'). Pamatā ide. *melgh'tūkt' no saknes *mel- 'liels, stiprs' (no kā la. apv. milns 'ļoti daudz', gr m la 'loti'). Ide. *melgh- > b. *melž> la. melz-, no kā tag. (es) melzu [melzu] (apv.); zudumpakāpē *ml h- > b. *milž > la. milz-, no kā milzt,
milzis.
E I 729, EF 2 453, HF II 165, L III 12, M-E II 628 un 629, Роk 720 un 723, Чекман 126 (Karulis 1992, 1:
596-597).

mil zis [auch Kl., Wplm., PS., Lis,., Drosth., J rg., Serbigal, AP., Nerft, milzis2 Līn., Salis, Ruj., Dond.,
Bauske, milzis Bl., Nigr., bei Gl ck dat. pl. milziem V Mos. 2, 11; Josuus 13, 12], auch milzu vīrs U., f.
milzine LP. VI, 1, 28 (aus Ober-Bartau), der Riese (bibl. auch: der Tyrann): resni kuoku milži JR. IV, 29. —
Der Gen. milža zur Bezeicnungvon etwas sehr Grossem, Riesigem: milža ķēve LP. I, 89. kaķis nuoturējis
vilku par milža peli III, 98. [Auf einen nom. s. milzs (s. auch Le. Gru 51) deuten auch Verbindungen wie
milža mežs J rg., Arrasch, milzu kuoki PS. (neben daudz milžu!), milzu priede LPV V, 412, milzu čūska und
der Name Milzu kalns (auch nach Lautb. nom. milzis, gen. milža). Nebst li. milžinas „ein Riese" wohl zu le.
milzt „schwellen" (s. dies und Wiedemann BB. XIII, 305); vgl. auch milns I.] (ME LVV 1953-1955, 2: 628).
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‘ļoti liela auguma cilvēkveidīga būtne’
Vecu vecos laikos Džūkstes apgabalā bijis tāds milzis, kāds reti redzēts. Reiz plosījies kaŗš. Milzim nu bijis
uzdots, ienaidniekus atsargāt no jūras puses un viņš to arī apiņēmies (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15E0202.htm ).
К: Mitināšanās vieta: meža biezoknī, milžu ciematā, arī starp parastiem cilvēkiem.
Kuldīgas pilsētu esot dibinājuši milži, vispirms uzceldami sudmalas. Ja tāds milzis mēdzis pēc
dziedra koka iet, tad, koku nocirtis, saņēmis baļķi pa plecu, uz māju projām (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15E0203.htm ).
Izskats: līdzīgs cilvēkam, taču ļoti liela auguma.
Reiz vienu svētdienu milži gājuši ripot, ripas kaut. Ripu vietā viņiem bijuši tādi akmeņi kā siena
tupeši (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15E0203.htm ).
Funkcijas un darbības: ir cilvēkiem līdzīgā dzīvē, cēla pilsētas vai veidojā neparasti lielus dabas
objektus, kalnus, uzkalnus, klintis, atnes kādā vietā ļoti lielus akmeņus utt., dāžos tekstos karo ar
cilvēkiem vai citiem senas zemes iemītniekiem, piem., sumpurņiem.
Senos laikos dzīvoja austrumos milzīgi liels vīrs. <...> Putras vārīšanai viņš katru reiz nesa lielu
nastu sāls no Rīgas. Nonākušam gandrīz pie Ķoderes kroga, viņam patikās atpūsties. Uztaisīja vietu
un gulēja dienvidu. No tā laika to vietu sauc par lielā vīra gultu. Lielā vīra gultai ir pilnīgs gultas
izskats. Abi gali kā jau gultai stāvi, augstāki. Pati gulta ir gluži līdzena, vairāk nekā simtu soļu gara
un
četradesmit
soļu
plata
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15E0205.htm ).
Attieksme pret cilvēku: dažreiz bīstams cilvēkiem.
Pēc diendusas gājis tālāk un turpat mežā saticis malkas cirtēju. Šo iebāzis sava cimda īkšķī un
aiznesis uz Kurzemi vecākiem rādīt, teikdams: «Rau, māt, kādu kukaini es atradu: tas grauž mežā
kokus.» Bet māte atteikusi: «Nē, dēls, tas nav kukainis; tas tāds pats cilvēks kā mēs, kauču nu gan
labu tiesu mazāks.» (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15E0204.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: cilvēku bērni pie milžiem un
citiem cilvēku ēdājiem, triju milžu brīnuma lietas, milzis karā, milži dibina pilsētu, milža gulta,
milzis-laupītājs (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: cilvēkēdājs, sumpurnis.
V.: milzonis, milzenis (Tilde LSED 2008-2014: milzis), liels vīrs (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/15/15E02.htm ).
MLV: 1. ‘ļoti liela auguma, pārdabiski spēcīga būtne’, 2. ‘ļoti liela auguma cilvēks. Gigants (1), milzenis
(2)’, 3. ‘tas (piemēram, priekšmets, celtne), kas ir ļoti liels’, 4. (astr.) ‘ļoti liela zvaigzne ar lielu absolūto
spožumu’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), 1. ‘ļoti liela auguma cilvēkveidīga būtne
(folklorā un mitoloģijā)’, ‘ļoti liels objekts (priekšmets, dzīvnieks, koks u.tml.)’ (MLVV 2003-2008:
http://www.tezaurs.lv/mlvv/), 1. ‘folklorā - pārdabiski liela un spēcīga cilvēkam līdzīga būtne’, 2. ‘tas, kam
ir ļoti liels augstums, apjoms’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=milzis ).

Nāve, s.; -es, dsk. – nāves, nāvju.Tikai s.
Baltu: mirtis (liet.) [BRMŠ 1996, 1: 49, 78, 111, 118, 124, 265, 359, 369, 458, 465, 512-514].
* nāve [nāve], apv. nāvs (ģen -s) [ ]; lš. novis 't. p.', nov 'iznīcināšana, nonāvēšana; nezināma slimība; jūgs,
spaidi', pr. nowis 'rumpis, ķermenis, miesa', kr. apv. навей, навь, навье 'līķis, mironis', sč. nav 'kaps, elle,
viņpasaule', go. naus (ģen. nawis) 'mironis', nawis 'miris, nedzīvs', bretoņu naoun 'bads' (ķeltu *novis).
Pamatā ide. *nāu- atv. *nāuis, no kā la. *nāvis (i-celms), kas pārveidojies par ē-celma vārdu.
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Ide. *nāu(s) arī 'laiva, kuģis' ( 'izdobts koka stumbrs'), no kā si. nāuh, ave., skitu nāv- 'laiva, kuģis',
tadžiku nova 'rene', norv. nō 'abra, mulda (no izdobta koka)'. Iespējams, ka hom. saknes ir kopējas cilmes un
to pamatā ir noz. 'koks'; sal. metatēzē si. van- 'koks', v nam 'koks, mežs'. Tādā gadījumā nozīmes attīstība
bijusi divos virzienos:
1. 'koks'  '(koka) stumbrs'  'sile, laiva, kuģis';
2. 'koks'  '(koka) stumbrs'  'cilvēka rumpis, ķermenis' (par nozīmju sakaru sal. v. Rumpf 'rumpis,
ķermenis' '(nocirsts) koka stumbrs')  'līķis' (par nozīmju sakaru sal. kr. труп 'līķis' < skr. трупъ '(nocirsts)
koka stumbrs; līķis'; vlv. krop 'izaugums'  'rumpis'  'līķis'; go. leik 'ķermenis, miesa un 'līķis')  'nāve'
(par nozīmi sal go. dauϸa 'mironis': dauϸus 'nāve') Atv. nāvēt [nāvēt]. Apv. nāvīt 'nāvēt, iznicināt, nāvīties
'(no)mocīties'.
(K)
Buck 286, E III, 117, 1V2 268, Eckert 9 30, EF 2 509, E-H 11 9, Euler 1 78 un 164, Kl 614, L III 29,
Mažiulis 6 285, M-E II 703, MM III 138, Роk 756, Stang 3 39, W-H II 148, Гам Ив 3 419 un 825, В.И.
Дыбо — ВСЯ 1961 V 13 un 25, Ив — Б-сл иссл 1985 9, Ив-То 2 68, Ф III 35, IV 109, Д. И. Эдельман —
В Я 1982 I 44 (Karulis 1992, 1: 620-621).
nāve, 1) der Tod; a) mit vorangehendem Attribut: jauka, laimīga, mierīga, viegla nāve, ein sch ner, seliger,
ruhiger, sanfter Tod; briesmīga, piepeša, rūgta n., ein schrecklicher, pl tzlicher, bittrer Tod; likta od.
dabiska, nelikta od. nelaba od. nedabiska n., nat rlicher, unnat rlicher Tod; melnā nāve, der Schwarze
Tod, die Seuche; garīga, laicīga nāve, geistiger, leiblicher Tod; muocekļu n., der M rtyrertod; muoku n.,
qualvoller Tod; krusta staba nāve, der Kreuzestod; b) als Subj.: nāve nāk, tuvuojas, uzbrūk, nāve jau
zuobuos [oder zuobu gala U.], der Tod sitzt schon auf der Zunge. nāve nāk negaidāma, viņš plijas kā rūgta
nāve virsū, man tas Kaspars nepatīk kā rūgta nāve Kaudz. M. nāve tuvāk kā krekls, nāve zuobuos neskatās
od. nāve neprasa pēc gadiem; c) als Obj.: nāvi gaidīt, meklēt; nāvi darīt, jemand den Tod antun: lai viņai
nāvi daruot JK.; sev pašam nāvi darīt, sich entleiben; d) im Lok.: vieglā, piepešā nāvē mirt oder aiziet, eines
sanften, pl tzlichen Todes sterben. kaut viņa nelaimīgā nāvē nuomirtu! LP. IV, 217. biju kā nāvē piemirsis,
ich habe das in den Tod hinein (vollst ndig) vergessen Vīt.; e) abh ngig von Pr p.: ar nāvi cīnīties, mit
dem Tode ringen; nuosuodīt cilvēku ar (uz LP. II, 60) nāvi, zum Tode verurteilen: vecais tēvs licis gudruos
brāļus nuosuodīt ar nāvi LP. IV, 205; VI, 653. bez nāves ir uods nemirs, nebīsties nāves dēļ! ellē rūmes
diezgan, uzticīgs līdz nāvei, treu bis in den Tod Aus. I, 23. līdz nāvei nuoskumis, bis zum Tode betr bt; līdz
nāvei ienīsts, bis in den Tod verhasst. nuo nāves baidīties, bēgt, sich vor dem Tode f rchten, fliehen. pie
nāves, zu Tode, aufs ausserste: citādi velns muocuot pie nāves LP. VII, 1116. saimnieks mani kultu pie
nāves VII, 1139. tēvs pie nāves slims, der Vater ist zu Tode erkrankt, ist totkrank V, 359. medinieks pie
nāves nuokusis, todm de VI, 286; pie nāves od. pie dzīvās nāves, od. auch pie nāves suoda piekuodināt,
nuoteikt, bei Todesstrafe, aufs usserste einsch rfen: piekuodinādami pie nāves, lai meita sakuot tēvam
LP. VI, 549. nuoteikusi pie dzīvas nāves, lai stāvētu kā sasaluse III, 70. nuoteicis pie nāves suoda saviem
ļaudīm par tuo gādāt, ka kuģis negrimtu V, 115. kāds ķēniņš guļ uz nāvi slims, ein K nig liegt am Tode, ist
todkrank VI, 309. uz dzīvību un nāvi cīnīties, auf Tod und Leben k mpfen; [f) genitivische Verbindungen: uz
nāves gultas od. uz nāves cisām U., auf dem Sterbebette; nāves zāles, Gift; nāves celiņš, die blaue Ader
ber der Nase bei Kindern, welche ein fatales Zeichen sein soli U.]; 2) kaņepju nāve, Orobanche. [Nebst
nāvīties zu li. nowies kauls "навья кость" bei Микуцкiй Извѣст. II, 380, novyti "quālen, toten", apr.
nowis „Rumpi" (wenn es den toten Leib bedeutet), aruss. навь, got. naus „Toter", ačech. unaviti „toten", r.
ныть „dumpf schmerzen; sich ngstigen, schwerm tig werden" u. a., s. Mikkola Urslav. Gramm. 112 f.,
Walde Wrtb.2 512, v. Grienberger Wiener Sitzungsber. CXLII, Abh. VIII, 164, Hoffmann ВВ. XXV, 107,
Pogodin Слѣды 221 f., Trautmann Wrtb. 201 f.] (ME LVV 1953-1955, 2: 703-704).
‘nāves personifikācija’ (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13U00.htm ).
Nāvi tur par sievieti, kas pastāv tikai no kauliem un ir bez miesas, staigā ar izkapti, ar ko nocērt mirējam
galvu (LTT 1991-1993: Nāve http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: atnāk no viņpasaules pie cilvēkiem.
Reiz dzīvojis viens bagāts vīrs, kam no nāves bijis briesmīgi bailes. Kad nu bagātajam vīram jau
tuvojusies beidzamā stunda, tad viņš bēdzis uz vienu tālu salu, aiz jūrām un zemēm, kur dzīvojis viens
bagātā vīra draugs. Bagātais vīrs domājis, ka Nāve tur viņa neatradīšot. Kad nu viņš nonācis tai salā
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un gājis iekšā tai būdiņā, kur dzīvojis viņa draugs, tad tam pretī nācis viens svešs vīrs. Bagātais vīrs
prasījis, kas tas svešais tāds esot. Svešais atbildējis: «Es esmu pati Nāve,» Nu bagātais vīrs tūlīt arī
nomiris (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13U0101.htm ).
Izskats: spēj mainīt izskatu, dažreiz cilvēkveidīgs, piem., sieviete (arī vīrietis) baltās vai melnās
(dažreiz sarkanās) drēbēs, arī jātnieks tumšā zirgā, dažreiz līdzīga skeletam, kuram rokās ir izkapts,
arī zoomorfa, piem., putna veidā.
Nāve allažiņ parādījās maza koša putniņa veidā, kas, jauki dziedādams aizlīgoja cilvēka dvēseli citā
pasaulē (LTT 1991-1993: Nāve http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: atnāk pēc cilvēkiem, lai pavadītu uz viņpasauli, izpilda Dieva gribu, pēc
Dieva pavēles soda cilvēkus (taču dažreiz arī palīdz), ziņo cilvēkiem par nāves stundu.
Viens vīrs iziet naktī laukā un ierauga lielu pelēku jājēju ar pelēku zirgu līdz paspārnei. Vīrs tāpat
saka: «Kur tad nu jāsi, tev jau ēka priekšā! Vai neņemsi mani ar līdz?» «Nē,» jājējs atteic, «pagaidi,
pagaidi, vēl nav laika: šoreiz būs cits līdzjājējs.» Vīrs neko - iet iekšā. No rīta otrai sievai bērniņš
nomiris. Nu tik vīrs atmožas, ka vakar vakarā Nāvi redzējis. Tādēļ vēl šodien saka, ja kāds dikti slims
un tomēr nemirst: «Tam vēl nav laika! Nāve vēl nav atjājusi, atnākusi!» (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13U0102.htm ).
Attieksme pret cilvēku: dažreiz izpilda cilvēku lūgumus, taču veic tos pēc saviem uzskatiem.
Dzeivuoja uz pasauļa vīns bēdīgs bezzemnīks ar sovu sīvu. Juo sīva staiguoja gr uta un dreiži radija
dālu. Veirs ar sovu sīvu beja cīši nalaimīgi par tū, ka jī beja bēdīgi un naz nuoja, ar kū baruot un
izaudzēt dālu. Suoka jī prasīt Dīvu, kab jis pajemta jūs dālu atpakaļ. Atīt Nuove apv lkta lobuos
drēbēs un runoj: "Es dūšu jums daudz naudas, lai dāls dzeivoj un aug.» Suoka muote ar tāvu audzēt
dālu, bet dāls jū leluoks aug, v s taisuos kūds - vīni kauli. V si kaimiņi un sābri runuoja tāvam ar
muoti, ka jū dāls kai Nuovja un kas jū redzēja vokorā, tam juo t ka baisi (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13U0109.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Nāve atnāk pie cilvēka, Nāve
atrod cilvēku, kurš no viņas paslēpies, saruna ar Nāvi, Nāves ierašanās vēsta par nāves stundu,
cilvēks sauc Nāvi, Nāve atnāk pie cilvēkiem, kuri par viņu runā, Nāve izpilda cilvēka lūgumu (LTTP
1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13U00.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: sakars ar zīlēšanas rituāliem, Veļu laiks
(LTT 1991-1993: Nāve, Veļu laiks http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Veļu māte.
V.: baltā sieviete, melnā sieviete, tumšais jātnieks.
MLV: 1. ‘īpaša matērijas eksistēšanas forma, kam raksturīga bioloģisko procesu neatgriezeniska
pārtraukšanās šūnās un olbaltumvielu struktūru sairšana’, 2. ‘dzīvības izbeigšanās (cilvēkam vai
dzīvniekam); mitoloģiska būtne (parasti cilvēka skeleta veidā ar izkapti), kas pārtrauc cilvēka dzīvību’
(LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), 1. ‘dzīvības izbeigšanās’, 2. ‘ķekatu maska – balts tēls ar
izkapti’ (MLVV 2003-2008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/), ‘dzīvas būtnes eksistences, pastāvēšanas
izbeigšanās’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=n%C4%81ve ).

Nelaime, s.; -es. Tikai vsk., tikai s.
* No vārda laime6.
‘dieviete, kam ir slikta mūža likšanas funkcija, Laimes pretstats’

6

Vārda laime etimoloģiju sk. šķirklī „laime”
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Nelaime ir neskaista, līdzinās kaķim vai sunim bez spalvas, uzturas mājas aizkrāsnē. Nelaimi nedrīkst
pieminēt, tad tā var atnākt (LTT 1991-1993: Nelaime http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: atnāk pie cilvēkiem, dažos tekstos mīt mājas aizkrāsnē.
Nelaimi nedrīkst pieminēt (piesaukt), tad tā var
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: ir neglīts izskats, antropomorfs vai zoomorfs.

atnākt

(LTT

1991-1993:

Nelaime

Nabags gāš uz māju priecīgs, ka nu šim ar govs ir. Bet kā nu šis iegāš istabā, tā šim no pakaļas viena
sieviete ar iekšā, lēkā un danco pa istabu, kā negudra. Nabags skatījies un brīnējies, kas gan tā var
būt, un prasīš: "Kas tu tāda esi?" Bet šī atbildēsi: "Es esmu tava Nelaime!" (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902403.htm ).
Funkcijas un darbības: slikta likteņa likšanas funkcija.
Gaŗais atbild: "Kas es esmu, to tu gribi zināt? Es esmu tava Nelaime!" "Ak tu esi tā Nelaime, kas
mani tik ilgi mīcīji! Nu tad es tevi arī pagodīšu gan!" Un saimnieks kā nu grābis gaŗo, tā ar pirkstiem
vien nožņaudzis; tad iebāzis maisā, aizstiepis smilšu kalniņā un apracis savu Nelaimi (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902404.htm ).
Attieksme pret cilvēku: nelabvēlīga cilvēkiem.
Vecītis prasījis, kas šī esot? Uz ko bārbala atbildējusi, ka šī esot Ligna (nelaime) un esot pie viņiem
15 gadi dzīvojusi un viņus bēdās turējusi. Vecītis nu viņu saņēmis, sasējis un pabāzis zem liela tilta.
Kāds kungs pāri braukdams izdzirdis, ka zem tilta viens vaidot un lūdzoties, lai ņemot ratos. Kungs
arī viņu ieņēmis un prasījis, kur šī dzīvojusi. Stāstījusi, ka pie viena saimnieka 15 gadi sadzīvojusi un
tagad saimnieks viņu esot izgrūdis. Kungs aizvedis Lignu savā mājā un viņa pataisījusi kungu īsā
laikā par nabagu, bet nabags vecītis ar savu sievu palikuši bagāti un dzīvojuši laimīgi (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0902407.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: divi brāļi (saimnieki, kaimiņi)
satiek
Nelaimi,
vīrs
pārvar
Nelaimi
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/09/09024.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Dievs, Māra, Laima, Dēkla, Kārta.
V.: Ligna, bēdība.
MLV: 1. ‘notikums, apstāklis, kas izraisa smagus, sāpīgus pārdzīvojumus, lielas bēdas, ciešanas’, 2.
‘notikums, apstāklis, kas saistīts ar lielām grūtībām, lieliem materiāliem zaudējumiem’, 3. ‘traucējums,
kļūme (kā) darbībā, norisē; arī neveiksme’, 4. ‘nevēlams, nepatīkams apstāklis, nevēlama, nepatīkama
parādība’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), 1. ‘notikums, apstāklis, kas izraisa sāpīgus
pārdzīvojumus, lielas bēdas, kas saistīts, piem., ar smagu slimību vai bojāeju’, 2. ‘traucējums, kļūme (kā)
darbībā,
norisē;
nevēlams,
nepatīkams
apstāklis,
nepatikšanas’
(MLVV
2003-2008:
http://www.tezaurs.lv/mlvv/), 1. ‘stāvoklis, ko raksturo ciešanas, bēdas, smagi pārdzīvojumi; arī notikums,
kas rada ciešanas, pārdzīvojumus’, 2. ‘traģisks notikums; katastrofa’ (LVV 2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=nelaime ).

Pūķis, v.; -ķa; dsk. - pūķi, pūķu. Tikai v.
*Aizguvums; no ssk. pūki ‘velns’ (zv. puke ‘mājas gars, pūķis). Pamatā ide. *beu- ‘uzpūst, uztūkt’, no kā arī
la. budzis. Par pūķi rakstījuši autori 17. gs. sākumā (D. Fabricijs, E. Einhorns). 17. gs. sākumā šis vārds
minēts mūsdienu formā (Manc I 49, II 228, Lj 202). G. Eglers p. smok ‘darkons’, lat. draco ‘darkons’ tulko
ar sinonīmiem vells („Waelc”), pūkis, spīgana, skrejons (Elg I 506).
Tautas etimoloģijā vārds varēja saistīties ar verbu pūst, sal.: „pūķis naudu piepūtis” (L-P VI 80); varbūt
*pūtis > pūķis (Kurzemes izloksnēs) (Karulis 1992, 2: 85-86).
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1) der Drache; der Sch tze bringende Hausdrache: Sprw. mantas kâ pūķim; rauš kâ pūķis Etn. I, 108. pūķis
naudu piepūtis LP. VI, 80. tam jau pats pūķis ir pienesis ebenda 72. pūķis vilka rudzu sieku pār bāliņa
pagalmiņu BW. 34074; 2) fig.: miega pūķis, die Schlafm tze; dusmu pūķis, ein W tender, B ser: tautu dēls,
dusmu pūķis, gaŗus matus audzināja BW. 21719, 7. līgaviņa, dusmu pūķis (Var.: pikta pūce), tā vien manis
negaidīja 26882, 3 var.; 3) der Barsch Kurische Nehrung; 4) der Kohlweissling Salis; 5) pūķa galva,
dracocephalum thymiflorum L. Valtermuiža, Druva 111, 733. in der Bed. 3 wohl aus li. pūķis dass. (vgl. le.
pūce II); in der Bed. I—2 am ehesten nebst estn. pūk wohl aus dem Germanischen (vgl. an. p ke „Teufel",
ae. p ca „Kobold" u. a. bei Walde Vergl. Wrtb. 11, 117); oder als ein Kuronismus (vgl. die obige Phrase
pūķis naudu piepūtis) zu pūst (urspr. nom. s. *pūtis, gen. pūķa)? (ME LVV 1953-1955, 3: 446).
‘mitoloģiskā būtne, kas atnes saimniekam materiālo bagātību’
Kam tāds pūķis mājās atrodoties, tam visās malās esot diezgan bagātības; jo pūķis pienesot nevien naudu,
bet
arī
labību
apcirkņos,
pienu
govīm,
treknumu
zirgiem
(LTT
1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: saimnieka mājās, sevišķā telpā, lai pūķi neredzētu kāds svešs cilvēks.
Saimniekam, kas šo pūķi glabā, vajagot izmeklēt tam sevišķu telpu, kas jāturot ļoti tīra. Tur nedrīkstot
arī neviens iet iekšā, kā tik pats saimnieks un kam pēdējais atļauj. To nedrīkst arī katrs zināt (LTT
1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: lido pa gaisu degošā uguns veidā, sarkanā vai gaišā (ar laupījumu) vai arī zilā un melnā
krāsā (tukšs), izskatās arī kā putns vai čūska, uguns liesmiņa vai zvaigzne ar garo asti, dažos tekstos
kā sarkans gailis ar garo ugunīgo asti, spēj arī pārvērsties dažādos dzīvniekos: kāķī, gailī, čūskā u.c.
Stāsta, ka tas un tas redzējis pūķi kā sarkanu gaili, aste tam bijusi gara, gara kā uguns (LTT 19911993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: atnes saimniekam labību, naudas un mantas, zogot to no kaimiņu mājām,
lido pa gaisu, spēj pārvērsties, var nodedzināt māju, ja saimnieks slikti izturas pret pūķi, sargā
bagātību.
Reiz kādam bagātam saimniekam bijuši pūķi, tie gājuši uz kaimiņu rijām un nesuši ārā labību (LTT
1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīgs tikai savam saimniekam, ja saimnieks labi pret viņu izturas, citādi var
atriebties.
Pūķi atnes visādu svētību saimniecībā, it īpaši sviestu un pienu. Ja saimniece grib tos uzturēt labā
prātā, tad tā tos ēdina ar biezu putru, kuru tā ieliek ratu rumbā. Ja kāds cits izēd pūķim nolikto
barību,
tad
pūķis
sadusmojas
un
aizdedzina ēku
(LTT
1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: pūķa iegūšana un darbība, pūķis
apvainots, pūķi ēdina (ar mēsliem), pūķis apturēts, pūķis nosists, pūķa saimnieka nāve (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/03/03015.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Jāņu naktī ap pašu pusnakti zied
papardes ar spožiem zeltītiem ziediņiem. Sadedzinot papardes ziedu, var iegūt pūķi (LTT 1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: vilce, Gausas māte, rudzu ruņģis, rudzu runcis.
V.: vilce, Gausas māte, rudzu ruņģis (luņģitis, runduliņš, rutulītis), rudzu runcis (runcītis).
Dial.: puķis, pu ķ]is (Nīkrāce, Vainiži, Īrande, Dundaga), pùķis (Kalncempji, Kalniena, Sausmēja), pučis,
p uk s (Zasa) (Apv.: pūķis).
MLV: ‘pārdabiska, parasti daudzgalvaina, būtne’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/),
‘mitoloģijā, folklorā - briesmīgs nezvērs, pārdabiska būtne, kas vāc un vairo bagātību’, ‘pārdabiska, parasti
daudzgalvaina, būtne ; (mit.) latviešu mitoloģijā, atspoguļots kā svētības nesējs, bagātības vācējs, kas
nodrošināja sētai labklājību; dažviet saukts par viļķi, vilcēju, ruņģi, luņģi’ (LVV 2006:

35

http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=p%C5%AB%C4%B7is ).

Ragana, s.; -as; dsk. - raganas, raganu. Tikai s.
Baltu: rãgana (liet.) (LRKŽ 2001: 667), b rtinink (liet.) (LRKŽ 2001: 128), ker toja (liet.) (LRKŽ 2001:
343), ž n (liet.) (LRKŽ 2001: 944).
* Atvasināts no vārda redzēt < *regēti (ide.) saknes (skaņumijā *reg- : *rag-). Tātad ragana sākotnēji
‘redzētāja’  ‘pareģe’  ‘sieviete ar pārdabisku spēku, burve’ (Karulis 1992, 2: 321), (ME LVV 19531955, 3: 464).
‘sieviete ar pārdabisku spēku, kura prot burt un parasti ir saistīta ar velnu’ (LLVV 1972-1996, 6.2: 274).
Raganas <…> stāvot sakarā ar velnu, apmeklējot otra lopus un pieburot no tiem visu labumu sev (LTT
1962-1970, 3: 1321).
К: Mitināšanās vieta: starp parastiem cilvēkiem (LTT 1991-1993, 3: 1321-1325), (LTTP 1962-1970,
15: 303-370).
Šeit Skrīveros viena saimniece bijusi izdaudzināta par raganu (LTTP 1962-1970, 15: 367).
Izskats: nav īpašu ārēju atšķirību, spēj mainīt izskatu (LTT 1991-1993, 3: 1321-1325), (LTTP 19621970, 15: 303-370).
Ja ragana par žagatu pa gaisu skrien, tad var tūliņ pazīt, ka tā nav īsta žagata: astes tai trūkst (LTTP
1962-1970, 15: 307).
Funkcijas un darbības: uzsūta kaites cilvēkiem vai lopiem, kaitē augiem un produktiem, izsauc stihiskas
nelaimes, pārvēršas par dzīvnieku, putnu, lido uz raganu dzīrēm (LTT 1991-1993, 3: 1321-1325), (LTTP
1962-1970, 15: 303-370).
Nu tik vedakla sapratusi, ka vīramāte [ragana] ar no govs ņēmusi savu daļu un tāpēc govs tik maz
piena devusi (LTTP 1962-1970, 15: 372).
Attieksme pret cilvēku: var būt gan noderīga, gan bīstama cilvēkam.
Ja gribējuši, lai govis labi dotu pienu <…>, tad zāļu vakarā vajadzējis darīt tā, kā to darījusi kādas
mājas vecāmāte Dārta [ragana] (LTTP 1962-1970, 15: 362).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: ragana noņem kaiti no cilvēkiem;
kaitē cilvēkiem vai lopiem; raganas bojā labību; raganas ceļo; raganas vēmekļi; labvēlīgas raganas;
raganas nāve (Turpat: 303-370), (Straubergs 1939-1941, 2: 574-626).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: veic maģiskas darbības Līgo un Jāņu
svētkos (LTT 1991-1993, 3: 1321-1325), (LTTP 1962-1970, 15: 303-370).
V.: burve (LLVV 1972-1996, 2: 146-147), gaišreģe (LLVV 1972-1996, 3: 36), (LVSV 2002: 278), lauma
(LLVV 1972-1996, 4: 616), pareģe (LLVV 1972-1996, 6.1: 325), (LVSV 2002: 278), pareģone (LLVV
1972-1996, 6.1: 325), (LVSV 2002: 278), pestele (LLVV 1972-1996, 6.1: 619), pūšļotāja (LLVV 19721996, 6.2: 480), spīgana (LLVV 1972-1996, 7.2: 115), (LVSV 2002: 327), vellata (LLVV 1972-1996, 8:
369), (LVSV 2002: 327), zīlniece (LLVV 1972-1996, 8: 636), (LVSV 2002: 278), zinteniece (LLVV 19721996, 8: 647), (LVSV 2002: 278).
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Dial.: bure (Džūkste), bur[v]ene, burvekle (Kaugurciems), bur[v]eklene, burviete (Sloka), čaravnica,
čarauneica, (Sventāja), paraga (Kalupe), raganiņa (Sventāja), raganiete, raganets (Vainiži), rogana
(Kalncempji, Kalniena), rogona (Varakļāni), raganeņa (Varakļāni, Ērgļi), spīgaina, spigana (Laidze,
Kandava), spīganiete, spīgana (Limbaži) (Apv.), vile (Vainiži), zavētāja (LLVV 1972-1996, 8: 588).

MLV: ‘mitoloģijā, arī reliģijā — sieviete, kurai ir pārdabisks spēks, kura prot burt (parasti saistībā ar velnu)’
(LLVV 1972-1996, 6.2: 274), (LVV 2006: 886), (MLVV 2003-2008).

Rūķis, v.; -ķa; dsk. - rūķi, rūķu. Tikai v.
Baltu: gnòmas (liet.) (LRKŽ 2001: 202).
* Šajā vārdā un ar to saistītajā verbā rūķēt ‘nerimtīgi, čakli strādāt; rakņāt, rušināties, raust’ saplūdušas
mantotas cilmes formas ar aizguvumu. Arī mantoto formu pamatā divas hom. ide. saknes: 1) *reu- : rū
‘plēst, plūkt, rakt’ (no kā arī la. raut), 2) *(e)reu- : rū ‘steigties, mesties’ (no kā lat. ruere ‘steigties, mesties;
grūt, gāzt’. Šīm saknēm paplašinājumā formants k.
No rū ‘steigties, mesties’ apv. rūkt ‘skriet’, lš. rūkti ‘skraidīt; plūst uz visām pusēm; (sar.) ātri skriet, braukt,
steigties’ (LKŽ XI 937). Piemēri: „rūc mudri da viņu sētai!” (E-H II 388), „ūdens rūc uz upīti, rūc puojām”
(M-E III 569). Atv. rūkāt, rūkalēt ‘šurp turp skraidīt’: „upē zivis rūkalē” (E-H II 387). No šā rūkt atv. rūce
[ 2] ‘strauts, kas radies no kūstoša sniega’; sal. kr. ручей ‘strauts, straume’, č. ručej ‘straume’ (ruče ‘ātri’).
Homonīms rūkt ‘klusu un čakli strādāt’ („rūca visu rītu”, M-E III 569) saistās ar rūkt ‘vērpt’: „Sprēžam,
meitas, rūcam meitas, Visas kunga pakuliņas!” (LD 6965, 2). Šī verba nozīme balstās gan uz nozīmes
‘skriet’ pārnesumu uz ratiņa griešanos (sal. tecēt : tecila), gan uz sakņu atdarinājumu („ratiņš rūc”).
No izzuduša *rūkt ‘rakt, rakņāt, raust’ arh. rūķis ‘mazs zemes tārps’, senāk laikam ‘racējs, rakņātājs,
rausējs’. Šai nozīmei atbilst rūķēt ‘rakņāt, rašināties, raust’ (sarūķēt ‘saraust’ M-E III 724; arī pērn.: „tas jau
ar darbu vien sarūķējis savu mantu”, E-H II 444)  ‘neremtīgi, čakli strādāt’ (te varbūt arī homonīmu
saknes semantikas ietekme – ‘steigties, mesties’).
Verba rūķēt semantiku verēja ietekmēt arī vlv. rūken ‘rūpēties, pūlēties’ (Endzelīns, Zēvers), bet pamatos
vārda nozīme ir mantota.
Subst. rūķis nozīme ‘racējs, rakņātājs’ ietverta vārdkopā zemes rūķis, ko mūsdienu lietojumā izprot pārnesti:
tas ir neatlaidīgs un ļoti strādīgs zemes (lauku) darbu darītājs. Pēc šā parauga 19. gs. beigās darināts
apzīmējums darba rūķis, tagad parasti saliktenis darbarūķis.
Tautas ticējumu un pasaku tēls rūķis (parasti dem. rūķītis) saturā aizgūts no vācu mitoloģijas un folkloras (v.
Zwerg), bet daļēji tas saplūdis ar pūķi (Šmits – LPT XIII 296 un 300, Johansons I 37). Ar rūķa vārdu tas
saistīts tāpēc, ka arī šī ģermaņu mitoloģiskā un pasaku būtne pēc tradīcijas ir zemes dzīļu bagātību racēja.
(Šādas rūķa nozīmes vēl nav 18. gs. vārdnīcās) (Karulis 1992, 1: 578).

Karls, Salis, Serbigal, AP, C, Līn, Iw, r ķis2 Kl, Prl, Nerft, r ķis2 Ruj, 1) ein arbeitsamer, sparsamer
Mensch U., Nigr.: mans ciemiņš liels rūķis, — viņš labi izticis Nigr. atminu..., kāds rūķa vīrs (was
f r ein arbeitsamer Mann) bij Šiliņš 11. Mājas rūķis, ein Hauskater, der f r alles im Hause sorgsam
bedacht ist U. nakts rūķis U., der auch in der Nacht sich keine Ruhe gibt; einer, der auch den
Schmutz nicht scheut, zemes rūķis, einer, der sein Land selbst bearbeitet: mums jāiztēluo latvietis
par īstuo zemes rūķi Vēr. I, 1437; 2) rūķītis, ein Zwerg, ein guter Geist, der in der Nacht die Arbeit
der Menschen besorgt: atdevis tuo darbu rūķīšiem LP. VI, 186; 3) ein Brummkater, Sauertopf, der
sich von andern zur ckzieht St, Bergm. n. U.; 4) rūķis 81, der Kater
(aus mājas rūķis „Hauskater" abstrahiert?). In den Bedd. 1 u. 2 zu rūķēt „gesch ftig sein"; in der
Bed. 3 zu rùkt (ME LVV 1953-1955, 3: 570).
‘mazi cilvēciņi no garu valsts, kuri pa naktīm palīdz cilvēkiem visādos darbos’
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13M00.htm ).

(LTTP 1962-1970:

Rūķīši ir mazi cilvēciņi - viņi tāpat pliki staigā apkārt. Reiz vienā naktī rūķīši iegājuši pie viena nabaga
saimnieka un strādājuši (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13M0101.htm ).
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К: Mitināšanās vieta: dažos tekstos garu valstī, pazemes valstī vai arī mājas pagrabā.
Veci ļaudis stāsta un arī tic, ka zemes apakšā ir rūķīši jeb zemes cilvēki (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13M0103.htm ).
Izskats: ļoti maza auguma cilvēciņi, vīriņi vai puikas.
Kā nākusi pusnakts, pienācis pilns stallis mazu cilvēciņu, veduši zirgus 1aukā, sajūguši arklos un
sākuši
itin
visi
pagalmā
art
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13M0105.htm ).
Funkcijas un darbības: naktī padara cilvēku darbu, šuj, apstrādā zemi, atnes saimniekam mantas,
naudu vai citus labumus, apmaina bērnu pret savējo, var atriebties par cilvēku ziņkārību vai tad, kad
viņus aiztiek.
Bet tiklīdz zellis nolicies gulēt, sanākuši rūķīši istabā un tā šuvuši, tā šuvuši, ka žvikst vien (LTTP
1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13M0109.htm ).
Attieksme pret cilvēku: parasti ir labvēlīgi cilvēkiem, taču var darīt arī ļaunu.
Tā tūliņ sarga rūķītis izdūris meistaram acis. Palicis uz visu mūžu neredzīgs (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13M0109.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: rūķīši palīdz darbā, rūķis atnes
bagātību, rūķi samaina bērnus, rūķīši strādā laukā un nomoka zirgus, kā arī kopj zirgus (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13M00.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: --Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: pūķis .
V.: rūķīši, darba rūķīši.
Dial.: rùķis, ròuķis (Kalncempji, Kalniena, Nereta, Sausnēja, Rūjiena, Lejasciems), ruķis, ruks (Vainiži,
Dunika, Svētciems, Cirgaļi, Rauna, Īvande, Dundaga) (Apv.: rūķis).
MLV: ‘maza cilvēkveida mitoloģiska būtne, kas dara brīnumus, parasti uzturas pazemē, mežos, koku
dobumos un ir cilvēkiem labvēlīga, retāk ļauna ; rūķītis’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/),
‘tautas ticējumos, pasakās labs gars, kas palīdz cilvēkiem, naktīs padarīdams viņu darbus’ (LVV 2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=r%C5%AB%C4%B7%C4%ABtis ),
‘tautas ticējumos – maza
cilvēkveidīga būtne, kas uzturas pazemē, dažādās slēptās vietās un ir cilvēkam labvēlīga’ (MLVV 20032008: http://www.tezaurs.lv/mlvv/).

Saule, s.; -es.Tikai vsk., tikai s.
Baltu: saul s dievas (liet.) [BRMŠ 1996, 1: 40, 68, 100, 358, 367, 545, 565].
* saule [saule], lš. s ul , pr. saule, narev. sała (*saula), go. sauil, gr. h lios (< *sāueliios), lat. sōl (<
*suol) 't. p.' Pamatā ide. *sāuel- : *suel- 'saule' no saknes *sāu- 'mirdzēt, spīdēt' (Benvenists). Ide. valodās
ir arī forma ar pied. -(e)n- (go. sunnō, sav., ssk. sunna, bet arī sól, v. Sonne) un kontaminētas formas ar -in(kr. солнце no psl. sъlnьce, kas ir dem. no pamatformas *sъlпь). Ar reducētu piedēkli ide. *sāuel- > b. *saul, no kā *saulē- > la. saule. Verbs sauļot [u ].
Sk arī: pasaule, svelme, svilt.
Buck 54, E IV2 299, Eckert 9 180, EF 2 765, Euler 1 81, HF I 631 KK 29 195, Rl 716, Lanszweert 146, M E
III 772, Роk 881, Stang 1 75, T 251, W-H II 553, Zinkevičius 1 17, 2 78, Бенвенист 1 68 un 93, Д.
Брозович — Balt XIX 13, Гам Ив 3 188 un 210 Ф III 710, Ц 440 (Karulis 1992, 2: 160-161).
saule (li. s ul , apr. saule), 1) die Sonne: saule lec od. uzriet(ē) U., die Sonne geht auf; saule nuoiet,
nuoriet (nuorietē U.), grimst (Lāčpl. 6), laižas (U., Mag. XX, 3, 69), brien jūrā, iet pie dieva od. dievā (Mag.
XX, 3, 69, RKr. XIII, 94), iet līksmītē (Mag. XX, 3, 69), die Sonne geht unter. saule atlec, ist in der
Sonnenwende U. saules atlecama diena, die Sommersonnenwende U. saule sviežas uz uotru pusi, ist in der
Wintersonnen- wende U. saule ikdienas kāpj par vistas suoli atpakaļ, die Sonne tritt t glich um einen
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H hnerschritt zur ck U. saule dubļus brien, die Sonne k mpft mit den Wolken Mag. IV, 2, 140, U.
aizbridās saulīte (ging in Wolken unter) A. XXI, 783. saulīte iebrida vakaruos asiņu jūrā Niedrīšu Vidvuds,
saule spiež U., cep, dedzina, die Sonne sticht, sengt. saule vakarā, die Sonne wird bald untergehen:
viesuojās, kamēr buteles bija tukšas un saule jau vakarā BW. III, 1, 61. jau saulīte bruokastā (es ist schon
Fruhst ckszeit; Var.: azaidā, launagā, pusdienā 22592) BW. 6729 var. saule bij jau lielā ... gabalā LP. VII,
1169, die Sonne war hoch, es war sp t am Morgen. saulīt e] mazu gabaliņu (Var.: jau saulīte zemu, zemu)
BW. 28891, die Sonne geht bald unter. laikākis, saulei „vēl labā drusciņā" esuot (wenn die Sonne noch
ziemlich hoch am Himmel steht, d. h. fr h am Abend) met nuo darba mieru Etn. III, 124. jau saulīte tai
laikā, kā vakar atgājām Biel. 860, es ist ebenso sp t, wie gestern, als wir herkamen. vakars bij pienācis un
saule uz iešanu (dem Untergang nahe) Kaudz. M. 118. saul(īt)ē, am hellen, lichten Tage: nevienam tas
nekait, ka es malu saulītē BW. 8041, 1. ka tu, kuņa, nakti brauci, ka nebrauci saulītē? 14405. kā tuo saulīte
varēja saņemt (so lange die Sonne noch nicht untergegangen war) LP. VI, 130. ar sauli izbraucu, ar sauli
pārbraucu, mit Sonnenaufgang fuhr ich aus, mit Sonnenuntergang kam ich zur ck U. gaidu saules
nuoejuot; ja pāriešu ar saulīti (solange noch die Sonne scheint), sūtīs māte guov j]u slaukt BW. 6905 var.
bez saules, die Zeit, da keine Sonne scheint, d. h. fr h morgens od. sp t abends: bez saules, tas ir vai nu
velu vakarā, vai agri rītā Etn. ruozes sēja bez saulītes vakarā BW. 6490 var. bez saules sētas kaņepes putni
neēd Etn. II, 74. bez saules cēlies A. XI, 467. kad tik varam līdz saulei (bis Sonnenaufgang) mežam cauri tikt
LP. IV, 49. — rīta, vakara saule, die Morgen-, Abend- sonne. saule ar zuobiem Kav., Sonnenschein bei
Frostwetter. Sprw.: krāšņai saulītei arī salnas zuobi. — čigānu saule, der Mond (scherzweise) B. Vēstn.
saulīti svētīt, bei Sonnenuntergang die Arbeit aus der Hand legen St. Genitivische Verbindungen: saules
apakša Karls., Wid., Dond. n. FBR. IV, 68 (erschl. aus dem loc. s. soul's- apše), die D mmerung nach
Sonnenuntergang; saules aptumsums, aptumšuošanās, die Sonnenfinsternis; saules diena, ein sonniger Tag:
kādā jaukā saules dienā izgājuši LP. V, 128; saules gaisma, das Sonnenlicht; saules gruoze, Sonnenblume
(helianthus annuus) U.; saules lapa, Wald- Malve (malva sylvestris L.) RKr. II, 74, Karls.; saules lietus,
Regen bei Sonnenschein Wid.; saules mēnesis, der Sonnenmonat Brasche; saules puse, die Sonnnenseite, die
S dseite Karl., Wid.; saules rācenis, gladiolus imbricatus L. Stockm. n. RKr. III, 70; saules riētenis,
sempervivum Karls.; 2) die Welt (gew. pasaūle); šī saule, diese Welt, die Erde; viņa saule, das Jenseits:
laidus[i] ir man[i] Laimiņa šai baltā saulītē BW. 9212, miruoņi vairs nenāk šai saulē LP. VII, 388. viņš
cildina aizgājušā . . . laimīguo dzīvi viņā saulē 382. mīlē man šī saulīte, viņa saule nemīlēja: šī saulīte man
zināma, viņa saule nezināma BW. 27370. stārastam, vagaram šai saulē laba dzīve; jau viņā saulītē elles
durvis virināja 31493. nemira ... labdaris.... bet tik aizgāja citā saulē Niedrīšu Vidvuds, dievi steidzas citā
saulē Aus. I, 3. līdz saulei, bis ans Ende der Welt St. Zu gr. att. ήλιος, hom. ήέλιος, dor. λιος (mit
langem ά-), la. sol, cymr. haul, got. sauil, an. sól, aksl. slъnьce, ai. sūr(y)a-h. "Sonne" u. a., s. Walde Vrgl.
Wrtb. II, 446, Trautmann Wrtb. 251 (ME LVV 1953-1955, 3: 772-773).
‘debess dieviete, saules personificējums, auglības dieviete, kā arī visu atstumto un īpaši bāreņbērnu
aizgādne, dieviete, kura, kā tēlots folkorā spēj aizvietot māti, īpaši, kad runā par labsirdību, vai līgavu, kad
runā
par
skaistumu,
Saule
ir
arī
Saules
meitu
māte’
(EM
2009-2014:
http://www.pantheon.org/articles/s/saule.html ).
Viņos laikos Mēness aprecējis Sauli. Viņi piedzīvojuši daudz bērnu: visas zvaigznes. Bet vienreiz Mēness
palicis neuzticams: sācis mīlināties ar rīta zvaigzni. Nu Saule sanīdusies ar savu vīru un pavēlējusi rīta
zvaigznei
arvien
viņas
tuvumā
uzturēties
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13C0101.htm ).
К: Mitināšanās vieta: debess valstī, debess kalna virsotnē (EM 2009-2014:
http://www.pantheon.org/articles/s/saule.html ).
Vecumvecos laikos mīļā Saulīte apņēmusi spožo Mēnesi. Ilgi sadzīvojuši laimīgi, nešķiŗami: reizē
gājuši gulēt, reizē cēlušies, piedzīvojuši arīdzen daudz bērnu: zvaigznes pie debesim (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13C0102.htm ).
Izskats: parasti saules veidā, arī dieviete ar cilvēka īpašībām, dažreiz arī kāda priekšmeta veidā
(ābola, laivas u.c.).
Mēness sācis, pa naktīm apkārt staigādams, pie meitām iet. Saule esot teikusi, lai viņš vairs tā
nedarot; bet šis nelicis neko lāgā un tūliņ nākošu nakti atkal gājis. Saule saskaitusies un, zobenu
paņēmusi, nocirtusi Mēnesim pus galvas nost. Mēness, tāds nesmuks pataisīts, sūdzējies raudādams

39

savam draugam vilkam. Tas atriebdamies, aiz drauga aizgājis, gribējis Sauli aprīt. Jau pusē bijis
aprijis, tad uznācis Pērkons. Tikko šis šo tālumā pamanījis, tad meties klūdzeņu klūdzeņiem projām,
lai nenosper. Pēcāk esot ir Mēnesim, ir Saulei vātis sadzijušas (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13C0105.htm ).
Funkcijas un darbības: debess dieviete, auglības dieviete, atstumto aizbildne, kopā ar Mēnesi
debess valsts valdniece, silda pasauli.
Reiz Mēness sacīja uz Sauli: «Ko tu te uzpūties, ka sasildot visu pasauli! Es daudz vairāk daru: es
dzemdinu, uzturu, audzinu, nonāvēju. Pēc manis visi skatās, visi aplūko mani (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13C0106.htm ).
Attieksme pret cilvēku: parasti ir labvēlīga cilvēkiem.
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Saule ir Mēneša sieva, Saule
soda Mēnesi par neuzticību, Saule karo ar burvjiem čūskas dēļ, Pērkons glābj Sauli no vilka (LTTP
1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: saules rituāli Jāņa dienas svinēšanā.
V.: Saulīte.
MLV: 1. ‘zvaigzne - mūsu planētu sistēmas centrālais debess ķermenis, šī debess ķermeņa starojuma radītā
gaisma, siltums, ultravioletie stari, Vieta, teritorija, ko apspīd šis debess ķermenis, vide, kurā izplatās tā
starojums, šī debess ķermeņa lēkts vai riets’, 2. ‘zvaigzne, kuras gravitācijas laukā ir planētas’ (LLVV 19721996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), 1. ‘debess ķermenis - zvaigzne, ap kuru riņķo Zeme u.c. planētas; arī
citu debess ķermeņu sistēmu centrālā zvaigzne’, 2. ‘gaisma, siltums, ko izstaro šis debess ķermenis’ (LVV
2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=saule ).

Saules meitas, s., -u.Tikai dsk.
Baltu: Dievo duktole [FEB: Saules meita http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
* No saule + meita.7
‘Saules
dievietes
meitas,
Dieva
dēlu
http://www.pantheon.org/articles/s/saules_meitas.html ).

līgavas’

(EM

2009-2014:

Laima līgojas uz ūdeņa, viņa rāda Saules meitai ik rītiņu spoguli, tātad viņa līdz ar Dieva dēliem palīdz
Saulei uzlēkt (FEB: Saules meitas http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp).
К: Mitināšanās vieta: debess valstī.
...Saules meitas strādā Saules mājokļos. Tiklīdz kā zelta gailis padzied, tām tūliņ jāceļas augšam zīda
diegu šķetināt, logus gaišus mazgāt, liepu galdus berzt baltus (FEB: Saules meitas
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp).
Izskats: jaunas sievietes veidā.
Juonis atguoja uz muojom, nūskaitīja puotorus un atsagula. Reitā pasamūst Juonis un redz, ka ar jū
gu cīši skaista meita. Tei meita beja Saules meita. Pasaver Juonis uz golda un redz, ka uz golda
v saidu ēdīņu un dzērīņu p lns: "Tai luonis ar Saules meitu dzeivuoja ilgus godus (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr04/0404001.htm ).
Funkcijas un darbības: dieva dēla vai Jāņa līgava, atbild par Saules valsts saimniecību, ielaiž
mirušo dvēseli viņpasaulē.

7

Par vārdu saule un meita etimoloģiju sk. šķirkļus Saule un ūdensmeita.
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Laiks guoja, un Juonis, atdīnējis sovus gadus, guoja uz sātu. Īdams uz sātu, Juonis nūpierka vazumu
ladūņa un upurej Dīvam. Atīt engeļs un prosa: "Kū tu te, Juoņ, dori?" – "Dīvam upurēju!" atbildēja
Juonis. "Jau gon, Juonīt, ej uz sātu!" soka engeļs. "Atdūd Saules meitu man par sīvu, tad īšu uz sātu!"
atbildēja Juonis (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr04/0404001.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Saules meita ir nolaupīta, Saules
meitas
un
koku
cirtēji, jauneklis
apprecē
Saules
meitu
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Saules meitas sakars ar Jāni Jāņa dienas
svinēšanas tradīcijā.
MLV: (mit.) ‘ar Sauli saistīta mitoloģiska būtne jaunas sievietes veidolā’ (LLVV 1972-1996: saule
http://www.tezaurs.lv/llvv/ ).

Sekšu māte, s.; -es. Tikai vsk., tikai s.
* No sekšu + māte8.
Sekšu: varētu būt saistāms ar apvidvārdu seks ‘sirpis, izkapts’, ide. *sek- ‘griezt, cirst’. Cits iespējams
skaidrojums – sekšu radniecīgs vārdam sekmes un sekot, kas savukārt nozīmēja ‘dzīt pēdas, meklēt’ (Kursīte
1996: 51).
sēks [sēks] 'sirpis, zāģis' (arh.), apv. seks 'sirpis, izkapts'; lš. įsekti 'iecirst, iedobt', kr. сечь (psl. *sě kti,
tag. *sěk ) 'cirst, kapāt', č. sekati, p. siec 'cirst, sist, kapāt' , lat. secāre '(no-, par-) griezt, šķelt'. Pamatā
ide. *sek- 'griezt', kas var būt ar metatēzi no *kes- 'griezt, kasīt' (Meļņičuks; no šās saknes kasīt, sk.). No
šās saknes ar dažādiem piedēkļiem darinātas vairākas ide. bāzes, no kurām ir daudzi atv.-i latviešu valodā.
Sk. arī: sekste, skābt, šķēps, šķiebt šķiest, šķiets, šķipsna, šķīt, šķobīt.
M E III 814 un 826 Pok 895, T 255, W-H II 504, Мельничук 2 194 Ф III 593 (Karulis 1992, 2: 167).
seks (?), die Sichel, Sense; vgl. sēks «Sichel» (ME LVV 1953-1955, 3: 814).
‘dieviete, kas pārcērt vai pārgriež cilvēka dzīvības pavedienu’ (Kursīte 1999: 51).
К: Mitināšanās vieta: nav zināms, dažos tekstos atnāk istabā, kur sievietes vērpj.
Ka vakaros beidz vērpt, tad šņori nevajag uz ratiņa atstāt, jo citādi Sekšu māte vērpjot un tad
vērpšana vairs nesokas (Kursīte 1999: 51).
Izskats: nav zināms.
Funkcijas un darbības: pārcērt vai pārgriež cilvēka dzīvības pavedienu, ir saistīta ar vērpšanu,
vērpj, kad dzija ir atstāta bez uzraudzības.
Attieksme pret cilvēku: tāpat kā citi likteņa dievi un dievietes pārvalda cilvēku dzīvi un nāvi.

Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Māra, Laima, Dēkla, Kārta.

Spīgana, s.; -as; dsk. - spīganas, spīganu. Tikai s.
8

Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli „velna māte”.
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*No spīguļot. Apv. spīgulot [u ], spiguļot [u ], spigulot [u ]; lš. spingulioti, spinguli oti ‘vāji spīdēt’. Līdz ar
subst. spīgulis [ ] atvasināts no bijuša verba *spīgt, no kā arī iter. spīgot [u ], apv. spīgāt. (Lš. sping ti,
spings ti ‘vāji spīdēt, mirdzēt, zibsnīt’. Pamatverbs spingti ieguvis jaunu nozīmi ‘uzmanīgi skatīties’ laikam no
senākas ‘skatīties uz to, kas mirdz spīd’ no pamatnozīmes ‘mirdzēt, spīdēt’).
Pamatā ide. *sp(h)eng- no saknes *speg- spilgtas gaismas un asu skaņu apzīmēšanai; redukcijas pakāpē b.
*sping- > la. spīg-. Verba *spīgt atvasinājums spīgana ‘malduguns; ragana’, apv. spīgaļa ‘malduguns’.
Citā skaņumijas pakāpē b. *spang- > la. spuog-, no kā apv. spogāt [u ], spogot [u -u ] ‘spīdēt’. Atvasinājumi
spogulas [u 2], spoguļi [u ] ‘spīdumi’, verbs spoguļot, arh. spogulot [u -u ] ‘mirdzēt, spīdēt’.
(Karulis 1992, 2: 263-264).
C, PS, Wolm, Salisb, spīgana2 Prl, spīgana U, Adsel, spīgane Karls, spīgans U, spīgaina Etn. 111, 40; LP. VII,
534, spīganiete, eine Lufterscheinung U.; ein Drache U.; eine Hexe U, Adsel; ein Irrlicht Dr.; eine heidnische
G ttin U.: dažuos viduos raganas . .. sauc par... spīganām Etn. 111, 21. raganām bijušas arī kalpuones —
spīganas LP. VI, 56. spīganiete reiz devuse savam puišam pa gaisu braukt Etn. 111, 76., spīganās (-nuos) iet
(jāt), zur Hexerei ausziehn, hexen: tā sieva iet spīganuos, hat mit Hexerei zu tun U. Jāņuos gājuši ... spīganuos
LP. VII, 534. uz tēva bišu kuoku kuopā jājušas spīganas V, 22. Zu spīgulis, s. Leskien Abi. 345, Prellwitz
Wrtb.2 484, Zupitza Germ. Gutt. 162. (ME LVV 1953-1955, 3: 1002).
1.‘gars, kurš spīd un maldina, vilina cilvēkus’, 2.‘ragana’ (LLVV 1972-1996) http://www.tezaurs.lv/llvv/.
Kad dažkārt mazi uguntiņi purvu virsū rādās, tad saka, ka vells caur tādām svecēm ļaudis gribot pievilt (LTT
1962-1970: spīgainis http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/)
К: Mitināšanās vieta: 1. mežā, purvā, 2. starp parastiem cilvēkiem.
Aizputes Velēngriežos, Pleces purvā dzīvojušas raganas. Apkārtējās saimnieces, kas ar viņām
nedraudzējušās, reti kad no savam govīm dabūjušas pienu: spīganas govis izslaukušas sev barībai
[Atpūta 1929, Nr. 226, 28. lpp.: http://periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/view/indexdev.html#panel:pp|issue:/p_001_atpu1929n226|article:DIVL493|query:SPĪGANASspīganas|issueType:P
].
Izskats: 1. Izskatās kā jauna sieviete, kura spīd tumsā, arī kā spīdīga uguntiņa; 2. Īpaši neatšķīrās no
citām parastām sievietēm, taču spēj pārvērsties, piem., ugunsliesmas veidolā lido pa gaisu, dažos tekstos
pārvēršas par putnu vai kādu dzīvnieku.
Spīganas pa gaisu skrien kā uguns liesma, locīdamās kā čūska asu desmit no zemes augstumā. Kurš
vīrietis vai sieviete par spīganu palicis, tad pats gan mājās atgūlies un gulējis [FEB: ragana
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Funkcijas un darbības: 1. Maldina cilvēkus mežā vai purvā; 2. Funkcijas līdzīgas raganām: lido pa
gaisu, zog govīm pienu, spēj pārvērsties par putnu, čūsku u.c., rada nepatikšanas apkārtējiem cilvēkiem.
Reiz viņa [spīgana] palikuse par vārnu un gājuse vienmēr pie vienas kūts no lopu dzirdinājamās siles
graudus sēnalās knāpt [FEB: ragana http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Attieksme pret cilvēku: nelabvēlīga cilvēkiem.
Raganas un spīganas, sasēdušās uz krāsns kruķiem un slotas kātiem, apjājot laukus un sētas, ieriebtiem
nometot nešļavas [Jaunākās ziņas 1938, Nr. 96, 12. lpp.: http://periodika.lndb.lv/periodika2viewer/view/indexdev.html#panel:pp|issue:/p_001_jazi1938n96|article:DIVL1419|query:spīganas|issueType:P ].
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: spīganas Jāņu naktī, spīganas
atpazīšana, spīganas vēmekļi, spīganas lido, spīganas izslauc govis, spīgana un puisis, spīgana pārvēršas
[FEB: ragana http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Jāņu nakts (Jāņos visvairāk gājuši spīganos
[FEB: ragana http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp], Lapu diena (maija pirmā diena), Raganu nakts
(Vecie latvieši maija pirmo dienu svētījuši kā Lapu dienu, ko ievada burvībām bagātā Raganu nakts, kad
pēc tautas ticējumiem, visas raganas un spīganas, sasēdušās uz krāsns kruķiem un slotas kātiem, apjājot
laukus un sētas [Jaunākās ziņas 1938, Nr. 96, 12. lpp.: http://periodika.lndb.lv/periodika2viewer/view/index-
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dev.html#panel:pp|issue:/p_001_jazi1938n96|article:DIVL1419|query:spīganas|issueType:P ].
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: ragana, vadātājs.
V.: spīgans [FEB: ragana http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Dial.: sp gana, sp gàn(a) (Laidze, Kandava) (Apv.: spīgana).
MLV: ‘mitoloģiska būtne jaunas sievietes veidolā, kura spīd un maldina, vilina cilvēkus; arī ragana’ (LLVV
1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘ragana’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=bubulis).
Spoks, v.; -a; dsk. - spoki, spoku. Tikai v.
Baltu: vaiduoklis (liet.) (LRKŽ 2001: 901).
*Aizguvums; no vlv. spōk vai vh. spooc ‘spoks’ (v. Spuk). Pamatā ide. *speg- : *spog- ‘spīdēt’, no kā arī la.
spīguļot. Salīdziniet la. apv. spoga [uo] ‘spīdums, atspīdums; spoguļattēls’, spogs [uo] ‘spožs’; tā ietekmē
blakus formai spoks arī apv. spogs [u ]. Aizguvums minēts 19. gs. vārdnīcās (V I 123, U 1 274). Agrākās
vārdnīcās šajā nozīmē ķēms (Manc I 75, II 228, St I 283) (Karulis 1992, 2: 268).
Dond, Wandsen, Gr.-Essern, Selg, Kab, Kurs, PS, Ruhtern,Tr, Walk, Wohlfahrt, Iw, spùoks Ermes, spùoks2
Kl, Prl, Kr, Lis, Adleenen, Taurup, Gr.-Buschhof, spuôks C, Wolm, Arrasch, J rg, Schwanb, spuôks2 Ruj,
Schujen, ein Spuk, ein Gespenst Memelshof, U.: spuoks ķēmuojas LP. VII, 444. Ta ir spuoks! der (die) hat
sich harlekinartig gekleidet Mag. XIII, 3, 65. Aus mnd. spōk „Gespenst” (ME LVV 1953-1955, 3: 1035).
‘gars, māņu tēls’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=spoks ).
Spoki visvairāk mēdzot rādīties cilvēkiem no pulksten 11-1, jo to laiku sauc arī par "tukšo laiku" [FEB: par
spokiem un velnu http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
К: Mitināšanās vieta: parādās dažādās vietās, biežāk kapos, vecās pilsdrupās, vecās ēkās, silā.
Priekš spokiem esot īpašas vietas, kur tie parādās cilvēkiem, kā kapos nakts laikā minētās divi
stundās visvairāk, tad vēl vecās kapu vietās, vecās pilsdrupās, vecās ēkās, dažos biezos silos un citur
[FEB: par spokiem un velnu http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Izskats: cilvēkam līdzīgs (dažreiz miglaina veidā vai caurspīdīgs) izskats, ģērbts baltās vai melnās
drēbēs, seja ir līdzīga dzīvam cilvēkam, taču zem drēbēm nav ķermenis vai ir tikai kauli, spēj
pārvērsties par putniem un kustoņiem.
Spoki esot velna kalpi, kuri pēc velna sūtījuma rādoties cilvēkiem visādos izskatos, izņemot, gaiļa un
baloža izskatu [FEB: par spokiem un velnu http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Funkcijas un darbības: spokojas, maina izskatu, biedē cilvēkus.
Viņi domājuši, ka ganiem būs kāds jērs mežā nošķīries no aitu pulka un apmaldījies, tālab gājuši
meklēt. Un, patiesi, atraduši “vallē” baltu jēru, kuŗu arī mājā pārdzinuši, bet jērs tūlīt atkal gadījies
“vallē” un tur ik dienasvidos brēcis. Ļaudis nopratuši, ka tas tikai spoks, un vairs nav drīkstējuši to
iet meklēt [FEB: Naudītes teikas un pasakas http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Attieksme pret cilvēku: parasti nelabvēlīgs cilvēkam, var būt arī neitrāls.
Spoks cilvēkiem nekādu ļaunumu nedarot, ja tikai viņu neaiztiekot, bet, ja aiztiekot, tad tūliņ cilvēku
sadragājot [FEB: par spokiem un velnu http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: spoks parādās neapdzīvotās
vietās (kapos), spoku pārvēršana, spoki kā velna kalpi, dienas un nakts spoki, dieva un velna spoki,
spoks maldina cilvēkus mežā vai ceļā, spoki pazūd gaiļa dziedāšanas laikā, spoks lūdz apglabāt savu
bijušo ķermeni, spoki nāk pie cilvēkiem, jo apbedīšanas ceremonijas laikā bija pielaista kļūda, spoki
atgādina par cilvēku nedarbiem, bijušās līgavas spoks [FEB: Naudītes teikas un pasakas, Nomirušo
gari, Par spokiem un velnu http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp].

43

Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Veļu laiks (no Miķeļiem līdz
Mārtiņiem): No Mīkāļa līdz Mārtiņam mānekļi (māņi Aumeistaros) staigājuši pa ceļiem (LTT 19911993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: gars, vadātājs, veļi,
V.: baidēklis, kēms, kāvi, maneklis, mažs, murgs, māns, maldinātājs, mošķis, rēgs.
Dial.: špùoks (Nereta), špuôks (Svētciems, Limbaži), špuoks (Pērkone, Bauska, Bārta) (Apv.: spoks).
MLV: ‘ar mirušu cilvēku, retāk dzīvnieku saistīts redzes priekšstats, redzes iztēles tēls, ko parasti izraisa
negatīvi sagrozīta īstenības uztvere un kas iedveš bailes ; arī rēgs’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘parādība, māņu tēls (bieži miruša cilvēka izskatā)’ (LVV 2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=spoks ).

Sumpurnis, v.; -ņa; dsk. - sumpurņi, sumpurņu. S. sumpurniene.
* lš. šumburnis, šun(i)burnis, šuniaburnis ‘sumpurnis’. Forma sumpurnis < *sunpurnis. Saliktenis, kura
pirmajā daļā sun(s) un otrajā daļā vārda purns atv. EF 2 1034 L III 102, M-E III 1121 (Karulis 1992, 2: 324).
suns lš. šuō (ģen. šuns), apv. šunis, pr. sunis, narev. kuo, go. hunds (ģerm *hunda- ), ssk. hundr, sav. hunt as. hund, v. Hund, si. vā (ģen. unah), ave. spā (dsk. ģen. sūnam), arm. šun, gr. k ōn, lat. canis, toh. A ku
(locījumā kon) ‘suns’. Pamatā ide. *kuon- : *kun- 'suns’, sākotnēji nom. *k uō(n), ģen. *kunós, no kā ab.
formas *šuo un *šunas (paralēli *šuns) > la. so [suo], suns. Senā nom. forma latviešu valodā saglabājusies
izloksnē (Nīgrande) kā suņa saukšanas vārds so [suo], bet dzīvnieka apzīmējumam vispārināta locījuma
forma.
Par vārda tālāko cilmi ir dažādi uzskati. V. Georgijevs uzskata, ka ide. nosaukuma pamatā ir *kēu- : *kāu-)
'kliegt, kaukt, riet’, no kā *k u-ōn ‘rejošs, kaucošs (dzīvnieks)’ > *kuōn vai *kuōn. Locījumos pirms e
palatalizējies k (> la. s), bet pārējos gadījumos tas palicis nepārveidots, tāpēc no *ku-n-iɘ > la. kuņa. No
formas *keu-kā- > kr. ukr. сука p. suka ‘kuce’.
Vārds suns (resp., tā sākotnējas formas) senatnē nozīmē vilku. Pēc dzīvnieka pieradināšanas tas kļuvis pār
mājdzīvnieku, bet vilkam izveidojies jauns apzīmējums (sk. vilks). Taču dažās valodās, pēc senas tradīcijas,
saglabājies vēl vilka apzīmējums «meža suns»: si. vana- van, vav. walt-hunt (MM III 139). Latviešu senajās
tradīcijās tam atbilst «dieva suns» (kā «dieva zosis» bija meža zosis, sal. kr. дивий, ssl. divij meža, savva|as’;
E III 600).
В II 168, Buck 178, EF 2 1033, Fei 276, Hamp – IF 87 74, HF II 58, KK 29 195, Kl 320, Krahe 2 61, L III
102, Lanszweert 30, M 1 59, M-E III 1122, MM III 402, P 303, Pok 632, Sab 17 101, Sanders 127-134,
Schmalstieg 2 283, – Balt IX 12, Tr III 494, W-H I 152, Zinkevičius 1 14, 2 74, Гам-Ив 1 18, 3 590,
Георгиев 46, Мейе 1 395, Tp 4 5, Ф III 798 (Karulis 1992, 2: 324-325).
purns [purns], apv. [ur], purna; lš. apv. purnis ‘purns, snuķis’, liter. burn (ak. b rna) ‘mute’. Pamatā ide.
*bher- ‘griezt, berzt, šķelt’ (no kā ari berzt, sk.), no kā *bher-n- ‘šķēlums’; sal. vidusīru bern, berna 'aiza,
sprauga’. Ar noz. pārnesumu 'mute’, sal. arm. beran ’mute’.
Skaņumijā *bhrn- > b. *burn-, no kā lš. burn , b rna 'mute’ (bulg. бръна ‘lupa’). Baltu valodās bieža
parādība ir balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu mija, arī šajā gadījumā burn- : purn- (Būga) ar vārda nozīmes
pārveidojumu, pieskaņojoties leksiskajai sistēmai (: mute).
Pēc cita uzskata (Endzelīns) *burn(a)s > purns, var būt tādu nozīmes ziņā tuvu vārdu ietekmē, kas sākas ar
p- (piem., purslas) Iespējams arī, ka notikusi divu sakņu atv-u kontaminācija, saplūstot la. *burna ‘mute’ un
apv. prusnas ‘lūpas, mute’ vai *pur(s)nas ‘purslas’ (vai kādai līdzīgai formai), un vārds ieguvis dzīvnieka
galvas priekšdaļas nozīmi, bet cilvēka sejas daļas apzīmēšanai vispārināts kāds cits vārds – mute.
B I 448, E 1 274, EF 2 66, Karaliunas 4 205, M-E III 418, Pok 133 (135), Tp 6 339 (Karulis 1992, 2: 91).
sumpurnis, f. -ne Etn. III, 127, sumpurnene Pas. III, 491 (aus Ronneb.), sumpuris Allend. n. U., Salisb,
Gl ck Jes. 34,14, Hundsschnauze; ein (fabelhafter) Menschenfresser Wid, Spr, Nigr. Als Schimpfwort Aps.
111, 31. Zu suns + purna; vgl. li. šumburnis Jaunis Gramm. 59 oder šun(i)aburnis Tiž. I, 128 (ME LVV
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1953-1955, 3: 1121).
‘ļauna,
cilvēkēdāja
būtne
ar
cilvēka
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=sumpurnis ).

ķermeni

un

suņa

galvu’

(LVV

2006:

Latvieši
ticējuši,
ka
sumpurņi
esot
izsūkuši
cilvēku
asinis
(LTT
1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: sumpurņu zemē, svešā salā, ko neviens nevar atrast, (seno laiku) mežā, dažos tekstos
sumpurņu zeme ir Zviedrijā (sumpurņi parādījušies pie latviešiem pēc Zviedru kara) vai Kaukazā.
Sumpurņu zemē dzīvojot cilvēki, kuriem ģīmja vietā esot suņa purns. Šai pašā zemē dzīvojot arī tādi
cilvēki, kam esot tik viena acs, viena auss, viena roka un viena kāja (LTT 1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: cilvēkveidīgie ar suņa, putna vai cita dzīvnieka galvu, dažreiz ar vienu aci, ar (lopu) asti, ar
lielo degunu un atpakaļstāvošu pieri, ar garo snuķi, dažreiz skaisti, sevišķi sieviešu kārtas.
Sumpurņi bijuši cilvēku izskatā, bet galvas vietā tiem bijusi kaut kāda kustoņa galva, bez tam vēl
lopu aste (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: zog ļaudis vai cilvēku bērnus un apēd, noķer cilvēku bērnus nobaro tos, bet
pēc tam cep krāsnī, dzer cilvēku asinis, runā kā cilvēki un rej kā suņi, karo ar sumpurņiem no citas
cilts, iet medībās pēc cilvēku upuriem.
Kādai mātei bija skaista, paklausīga meitiņa, kuŗu viņa ļoti mīlēja; bet sumpurņi viņu nozaga,
aizveda uz savu māju, baroja ar tīriem riekstu kodoliem un saldu pienu. Tā viņi to baroja veselu
gadu, un meitene bija nobarojusies mīksta kā plūme: Sumpurņu māte to stāstīja savai sābrienei
(pušelniecei) un, ka meitiņu nu cepšot cepetī; tikai esot slikti, ka viņiem neesot lielas lizes, ar ko
cepeti krāsnī ielaist (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr03/0302103.htm ).
Attieksme pret cilvēku: naidīgs pret cilvēkiem.
Sumpurņi ķēruši cilvēkus, sasējuši un saistītus turējuši pie sevis līdz ēdamam brīdim (LTT 19911993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: sumpurņu zeme, sumpurņi ar
suņa galvu un sumpurņi ar putna galvu, cilvēku bērni pie sumpurņiem, sumpurnis ieraudzīs savu
atspoguļojumu ūdenī (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/03/03021.htm ;
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/15/15E01.htm
),
(LTT
1991-1993:
sumpurņi:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: --Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: cilvēkēdājs, milzis.
Dial.: sumpurnis (Nīkrāce, Ugāle), sumpurns (Lazdona, Prauliena, Ciesvaine, Patmale) (Apv.: sumpurnis).
MLV: ‘ļauna cilvēkveidīga būtne ar suņa galvu’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘latviešu
mitoloģijā ļauna, cilvēkēdāja būtne ar cilvēka ķermeni un suņa (arī putna) galvu’ (LVV 2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=bubulis).

Uguns māte, s.; -es; dsk. – uguns mātes, uguns māšu. Tikai s.
* No uguns + māte9.
uguns; lš. ugn s, apv. gnis, gn , kr., ukr. огонь (skr. огнь, ssl. ognь), bkr. агонь, bulg. огън, č.
ohe , р. ogie , si. agn h , lat. ignis 't. p.' Par vārda pirmformu ir dažādi uzskati, jo valodas ir formas ar
9

Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli „velna māte”.
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atšķirīgiem saknes patskaņiem. Daži valodnieki (Hofmanis, Pokornijs) rekonstruē ide. *egnis : *ognis, no
kā ar e > i latīņu, ar e > a senindiešu forma, bet no о reducēts baltu u. Citi (Sosīrs, Meijā, Pedersens,
Solmsens, Hemps) par pamatu uzskata ide. *n gnis > b-sl. *ungnis > b. *ugnis. Pēc pirmā uzskata, V.
Ivanovs saknes ieskaņu rekonstruē ar t. s. laringāli —*Hogn- > sl. *ogn-, si. *agn, bet no *H o gn- > b.
*ugn-. J. Endzelīns uzskatīja, ka vārdā uguns u- nevarēja fonētiski rasties no o-. Viņš atzina par iespējamu,
ka uguns no szv. ughn 'krāsns' (noraida E. Hauzenberga-Šturma).
Тā ka cieši saistās jēdzieni 'uguns' un 'ūdens', K. Bartolomejs izvirzījis īpatnēju hipotēzi: *ugnis < *agnis
ar u- no *udn- 'ūdens', pamatojot šo domu ar iespējamiem senākās formas *agnis reliktiem, piem., la. agns
'dedzīgs, kaislīgs', lš. agnus 'enerģisks, spēcīgs'. (Šāds saistījums arī Būgam.)
Vairākās ide. valodās uguns apzīmējums ir atvasināts no citas saknes (piem., pr. panno, go. fōn, gr. pyr).
A. Meijē uzskata, ka ide. pirmvalodā ir bijuši divējādi uguns apzīmējumi — sakrāla rakstura (*egnis :
*ognis) un kā parastā dabas parādība (*peu ōr : *pū r, ģen. pū n s), no kuriem atsevišķās valodās
saglabājies tikai viens. No uguns apzīmējuma kulta vajadzībām arī si. Agn h , he. Akniš 'uguns dievs
Agnis'. Kad valodās bija palicis viens uguns apzīmējums, tas bija pakļauts dažādiem tabuēšanas
nosacījumiem — aizstāšanai ar kādu segvārdu vai formas pārveidojumiem. Par šāda veida formas
pārgrozījumu E. Hauzenberga-Šturma uzskata b-sl. *agnis > b. *ugnis, kam vēlāk sekoja la. *ugnis >
uguns un uguns > guns (sākumā Austrumlatvijā)—ar vārda maģiju saistītas parādības.
Forma *ugnis bijusi arī Narevas (jātvingu?) izloksnē, sal. ugne 'ugunskurs, pavards'.
Vārds uguns, ģen. -ns, siev., bet izloksnēs arī vīr. dzimte (arī ģen. ņa). Līdzskaņa celms ir sekundārs, no
senāka i-celma. No formas *ugnis vispirms laikam bijusi i-celma forma ugunis, no kā līdzskaņa celma
uguns. Sal. tautasdziesma: «Nebēdā, tēvs māmiņa, Es jums kaunu nedarīšu: Sardzīš' [sargāšu] savu
augumiņu Kā ugunis dzirkstelīti» (LD 6601) Reducētā forma guns jau 17. gs. arī Kurzemē (Lj 321) un
Zemgalē (Valle, Manc I 59). No uguns atv. verbs uguņot [uo], apv. ugunīt.
Saliktenis ugunsgrēks ir sens; tas fiksēts 17 gs. vārdnīcās (Elg 1 632, Lj 321). Vārda otra daļa -grēks nav
reliģiskā izpratnē: skr. грѣхъ arī 'kaite; nelaime, bēdā, un šādā nozīmē tas ir ne vien saliktenī ugunsgrēks
'uguns nelaime', bet arī arh. ūdensgrēks 'plūdu posts (U I 319), slīkšana'. Sal. grēks folklorā: «Ko tautām
grēka (var.; vainas) dara Mans vizuļu vainadziņš, Ne tas tautu biržu līda, Ne ozolu darināja» (LD 24419).
В II 210, B1 — KZ 75 191, Buck 71, E III 484, III2 373, 1 3 un 79, Eckert 9 52, EF 1 35, 2 1158, E-H II
711, Hamp — Balt VII 103, H-S 4 53, KK 29 195, Lanszweert 46, Mach 410, M-E IV 294, MM I 18 Роk
293, T 334, Ti I 10, W-H I 676, Zinkevičius 1 19, 2 80, Бенвеиист 1 101, Гам Ив 3 257 un 274, Ив 10 80,
Мартынов 2 24, Пр I" 638, Тр 6 327, Ф III 118, ЭСБМ I 74 (Karulis 1992, 2: 451-452).
uguns, -ns [masc. L., St., Arrasch, Memelshof, Stenden, Widdrisch u. a., in Livl. n. U., fem. AP., Bauske,
C., Erlaa, Sessw., gen. comm. n. Biel.] od. -ņa (bei Gl ck auch ein dat.-instr. plur. masc. g. ugunim III Mos.
6, 17), dial. tahm. (z. B. in Dond.) ugiņš, Demin. uguntiņa, uguntiņš, das Feuer (eig. und fig.): Sprw. kas
uguni iet, uguni sadeg RKr. VI, 919. kas uguni ķer, tam pirksti deg Br. sak. v. 1292. uguns ar ūdeni vienā
traukā nestāv 1297. uguns visu aprij RKr. VI, 920. uguns nav puķe Freiziņ. ir ar uguni meklēdams
neatradīsi RKr. VI, 918. vai tu mums uguni atnesi mājā? mums pašiem uguns ir (zu einem Gast gesagt, der
bald aufbricht) Br. sak. v. 1291. kur dūmi, tur uguns Upīte Medn. laiki, skaidri, ka maldu uguns (Irrlicht)
LP. VII, 976. varēja tik'pat labi redzēt kā pie visu gaišākās uguns Dīcm. pas. v. I, 27. uguni degt, Feuer
anz nden. uguni kraut oder sabikstīt, pacikstīt St., Feuer ansch ren. uguni kurt, kurināt, (an)heizen.
uznākuse nakts, gribējuši uguni iekurt LP. IV, 124. uguns nebij kurināta A. v. J. 1898, № 7, 5. 3.
uguns
tiek vaļā St., es entsteht eine Feuerbrunst. uguni šķilt, Feuer anschlagen. viņa iešķil uguni, aizdedzina sveci
LP. IV, 113. uguni pielikt, pielaist, einen Brand stiffen, uguns laidējs, ein Brandstifter U. uguni apslaucīt Br.
601, fegend ausloschen, vernichten. uguni pūst, iepūst, sapūst LP. III, 41, blasend Feuer anfachen. uguni ap, iz-, nuodzēst, Feuer ausloschen. uguni nuoslīkt, im Feuer untergehn, aufbrennen St., U. zila, zaļa uguntiņa
Br. 210. Pētera bārda dega ar ziliem uguņiem BW. 20319. lai sadega zelta nauda ar zilām ugunīm 6568,2.
dzīvas ugunis LP. II, 24. negantīgas ugunis 30. zaldāts devis briežam baltu uguni (einen Schuss) pierē Upīte
Medn. laiki 52. uguns vaļā, es brennt U. uguns ar krusu sajaukts Glūck II Mos. 9, 24. būs tam maksāt, kam
caur luopiem jeb uguni grēks nuoticis II Mos. 22. dievs suodīja tautu dēlu devītajā ugunī BW. 8368. pie
kaimiņa (sc.: teku) uguntiņas (Var.: uguntiņa) 31152, 6.
nedeg labi uguntiņš, kad nav labs kūrējiņš
26888. cimdiņus brālam duošu, kas darīja uguntiņu, lai tas plēsa sausus skalus, lai deg gaiši uguntiņš
7309. kumeliņi... kājām šķila uguntiņu 13646, 8. meža gali uguņiem 26171, 1. māsiņa kā uguņa dzirkstelīte
13611, 3; 21728. mājas bij ar uguni nuogājušas (der Hof war niedergebrannt) Lautb. Austr. kal. 1893, S. 53.
kad zinātu dzēšamuos vārdus, tad... uguns nuoraustītuos vien (w rde verl schen) Kaudz. M. 26. acis šķīla
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sajūsmas uguņus Apsk. v. J. 1903, S. 309. acīs dega pirmās mīlestības ugunīs ebenda. viņš nuoslaucīja
nuosvīdušuo, kā ugunī deguošuo ģīmi Blaum. Pie skala uguns 121. uguns man nevilinās Br. 380. uguns tavā
(skauģa) rīkls (mutē 505)! 504. ugunis spļaut (nuo dusmām Dīcm. pas. v. I, 28) LP. I, 125, sehr zornig sein.
meita atraida kaimiņu, bet nu bij ugunis pakulās, nun war 01 im Feuer LP. II, 38. ja Slēga iedruošinājās
iebilst, tad īsti bija uguns pakulās Aim. Kaislību varā 77. tas bagātajam kā uguns pie pakulām LP. I, 71
( hnlich: IV, 80; VII, 100). uguns pie astes (dirsas, dirša), man ist in der Klemme Kuri., Lind. n. U. —
uguns diena Spr., ein Feiertag. uguņa dievs Br. 614. uguns māte 610. uguns vārdi Br., Besprechungsformel
des Feuers. uguns lēcējs, ein Brandblasen hnlicher Ausschlag Rutzau. — svēts uguns, der kalte Brand U.
uguns zun chst wohl aus *ugņs (s. Būga KSn. I, 186) = li. ugnis (fem. g.; daneben auch ein acc. s. ugn? Lit.
Mitt. II, 32). Da Feuer und Wasser begrifflich oft verbunden werden (s. Bartholomae PBrB. XLI, 273), so
konnte man zun chst denken, ein ur- balt. *agn- „Feuer" (in slav. ognb und [? ?] le. agns, li. agn s „feurig")
sei nach *udn- „Wasser" (in ai. udn-ah „Wassers") zu ugn- umgestaltet. Aber ein udn- ist aus dem
Baltischen nicht belegt. Eher also beruht es wohl mit seinem u- auf aschwed. ughn „Ofen" (: got. a hns
dass.; man beachte, dass wahrscheinlich auch apr. wumpnis „Backofen" aus dem Altschwedischen [umn
„Ofen"] entlehnt ist, s. Walde Vrgl. Wrtb. I, 24); zur Bed. vgl. lat. focus ''Herd" > ital. fuoco „Feuer". Anders
(mit dem u- von li. usnis „Distel") Fay, s. IFA. VIII, 331, und (zu Čech. v he „Feueresse, Schmiede" u. a.)
Il'jinskij PФB. LXXIV, 131 ff. und Loewenthal WuS. XI, 54 (ME LVV 1953-1955, 4: 294-295).
‘uguns personifikācija, mājas pavarda aizgādne’
No grāpja putas noņemot, nedrīkst viņas mest ugunī, jo tad izplucina Uguns mātei acis (LTT 1991-1993:
Uguns māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: mājas krāsnī.
Krāsni kurējot, bieži iznāk par krāsns muti uguns liesma. Viņa pastaigā trīs reizas pa istabu,
un, ja neviens nesaka ne vārda, tā atiet atkal rāmi atpakaļ krāsnī: bet, tiklīdz kāds pateiks vārdu, tā
tūlīt aizdedzina ēku (LTT 1991-1993: Uguns māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: parādas mazas uguntiņas veidā.
Rijas gulētājiem rādoties uguns māte; maza, maza uguntīna dencojot pa sera apukšu, kas-ja to
cilvēks
neuzbilstot-pazūdot
krāsns
bedrē
(LTT
1991-1993:
Uguns
māte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: mājas pavarda saimniece, mājas uguns stihijas pavēlniece, var nodedzināt māju, ja
cilvēki nepareizi izturas pret Uguns māti.
Vecs ubags, gaŗām iedams, teicis uz strādniekiem: «Velti jūsu pūles! šī vietiņa pieder Uguns
māmiņai!» Un tā arī bijis: tikko pirmo seru iesēruši un krāsni aizkūruši, te rija uz reizi viscauri
sākusi
degt
un
nodegusi
līdz
pamatam
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13I0101.htm ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīga cilvēkiem, ja tie ciena Uguns māti.
Ļaudis kāsi godāja un katru rītu to dziedādami sveica. Tādēļ uguns pavardā nekad netrūka, bet ir no
citiem ciemiem pēc uguns nāca. Bet, kad vecie iedzīvotāji izmira, jaunie vairs nemācēja dieva
godināt,
tad
uguns
izdzisa
un
vairs
nedega
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13I0103.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Uguns māte ir mājas pavarda
aizgādne, Uguns māte nodedzina māju, Uguns māte parādas cilvēkiem mazas uguntiņas veidā, cilvēki
godā Uguns māti (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ), (LTT 19911993: Uguns māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Uguns mātes mielošana.

Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: mājas gars, labrencis, vilce, pūķis.
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Ummaks, v.; ummaka, dsk. – ummaki, ummaku. Tikai v.
* No umaka 'spēks, vara'— sk. untums.
untums [untums], apv. [ n2]. Forma no *umtums (Becenbergers), kura pamatā adj. *umts, vienas cilmes ar
apv umas (dsk.) 'strīds par niekiem' (U I 320), ummas [um] 'niknums, dusmas': «Viņam uznāca ummas»
(M-E IV 298), ummacīgs [um] 'tāds, kas par visu vari grib izdabūt savu': «tāds ummacīgs puika (sivēns): lai
citi dabū vai nedabū, bet viņam vajag dabūt!» (E-H II 713), umaka 'spēks, vara; cilvēks, kas uzmācas ar
visu varu' (U I 320, M-E IV 298), adv. umakām 'ar visu spēku, lielā daudzumā; ļoti', umaš 'ļoti', umai
'pēkšņi' (M-E IV 298), verbs umīt 'mudināt, skubināt' (E-H II 713), kas laikam ir pamatverba *umt iter. Sal.
lš. ūmas 'ātrs, pēkšņs, steidzīgs, sparīgs, nevaldams', ūmaī 'piepēži, tūlīt', umyti 'spiest, dzīt, skubināt; dusmoties'. Vārdi ir tās pašas cilmes kā la. aumaļām, auļiem (sk. auļot); sal. apv. aumakam [au] = umakām.
Pamatā ide. *au (e)- *ū - . *u ē- 'vējot, pūst, dvest', no kā arī aurot, vējš; saknes paplašinājumā -m-.
B II 67, EF 2 6 un 1162, M-E IV 300 (Karulis 1992, 2: 453).
‘bērnu biedēklis’
Ummaks, biedēklis, ar ko bērnus baida. Bieži saka: „Neraudi, nāks ummaks” (LTT 1991-1993:
Ummaks http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: nav zināms.

Izskats: baismīgs izskats, precīzi nav zināms.

Funkcijas un darbības: atnāk pie cilvēkiem mājās un aiznes projām nepaklausīgus bērnus.

Attieksme pret cilvēku: nelabvelīgs cilvēkiem, īpaši bērniem.
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: bubulis, baltā mātīte.
MLV:
1.
‘biedēklis,
briesmonis’,
2.
‘briesmīgs,
smags’
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=ummaks ).

(SKV

2009-2014:

Ūdens māte, s.; -es. Tikai vsk, tikai s.
* No ūdens + māte10.
‘ūdeņu pavēlniece’
К: Mitināšanās vieta: upēs, ezeros, dīķos, avotos u.c.
Ja ir slimojis ilgi un nevar izveseļoties, tad tik Lielās piektdienas rītā jāiet pie tāda strautiņa, kas tek
uz rītiem, un priekš saulītes jānomazgājas. Vispirms noskaita tēvareizi; jāpielūdz Dievs, tad
jānomazgājas un jāsaka: „Es tev lūdzu, Ūdens māte, atdod manu veselību!” (LTT 1991-1993:
Ūdens māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: precīzi nav zināms, iespējams cilvēkveidīgs.
Funkcijas un darbības: ūdeņu pavēlniece, palīdz tiem cilvēkiem, kuri prot lūgt un ziedot Ūdens
10

Par vārdu ūdens un māte etimoloģiju sk. šķirkļus „ūdensmeita” un „velna māte”
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mātei, palīdz izveseļoties, var arī sodīt, ieraujot ūdens dziļumā.
Arī citam slimniekam var ūdeni pārnest. Tad tikai jāsaka: "Es tev lūdzu, Ūdens māte, atdod tā un tā
cilvēka veselību!" Mājās nomazgā slimnieku un ūdens jānes atpakaļ. Viss tas jāizdara priekš saules
(LTT 1991-1993: Ūdens māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: parasti labvēlīga cilvēkiem, taču var arī sodīt cilvēku par nepareizu vai necienīgu
uzvedību.
Kad pēc saulītes norietēšanas iet peldēt, tad Ūdens māte ierauj dziļumā (LTT 1991-1993: Ūdens
māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: lūgšana un ziedošana Ūdens
mātei, Ūdens māte palīdz izveseļoties, Ūdens māte ierauj dziļumā (LTT 1991-1993: Ūdens māte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
),
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13F00.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: ziedošana Ūdens mātei.
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: ūdens gars.

Ūdensmeita, s.; -as; dsk. - ūdensmeitas, ūdensmeitu.
Baltu: undin (LRKŽ 2001: 873), vandẽn , vandenin (liet.) (LRKŽ 2001: 907).
* ‘ūdens’ + ‘meita’
ūdens: pamatā ide. *au(e)- ‘aprasināt, mitrināt, tecēt’ atv. *aued- : *aud- : ūd-, no kā heteroklitisks r/ncelma ūdens apzīmējums: vsk. nom. *u dōr, ģen. *udn s, lok. *ud n(i) un paralēlformas ar garu saknes
patskani (Karulis 1992, 2: 449);
meita: 1) atvasināts no ide. *mēi- ‘maigs, mīksts, mīļš’, no kā arī verbs mīlēt. Ar piedēkli -to /-ta atvasināts
adj. *meits, kura sieviešu dzimtes forma substantivēta. Tādā gadījumā meita sākotnēji ‘maigā, mīļā’; 2) otra
cilmes iespēja ir saistīta ar senajām cilšu paražām. Hipotētiski meita ir sens baltu cilmes vārds, kas saistāms
ar verbu mīt ‘mainīt’. Seno cilšu dzīvē parasta bija jaunavu – līgavu maiņa, jaunekļa un jaunavas maiņa vai
arī brāļa un māsas precības ar māsu un brāli no citas cilts (duālā eksogāmā organizācija; Ivanovs), ko varēja
izteikt ar vārdu miets vai mieti ‘maiņa’ (< *meit(a)s, *meit(a)i): „brālis un māsa aizgāja mietuos” (M-E II
656) <...> Ar verbu mīt skaņumijā saistās *miet-, no kā substantivējis divdabis miets ‘maiņa’; sal. apv. mietot
‘mainīt’, mietavas ‘ar maiņu saistīts mielasts’, mietnieks ‘zirgu mijējs’. Verbs *miet- < *meiti , no kā pag.
pas. divd. (siev.) *meitā < meita varēja iegūt subst. nozīmi ‘maiņas veidā precamā jaunava’  ‘precamā
jaunava’ (sal. „tautu meita”)  ‘jauna sieviete’, no kā citas šā vārda nozīmes (Karulis 1992, 1: 578).
‘sieviešu kārtas ūdensgars jaunavas izskatā’
Ūdens meitas ir sieviešu kārtas ļauni gari (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: upēs, ezeros, purvos, jūrā.
[Ūdensmeitas] dzīvo upēs, ezeros un purvos un kalpo ūdens garam (LTT 1991-1993:
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: izskatās kā jauna skaista sieviete ar gariem matiem, dažreiz ar zivs asti, bet arī bez tās.
Viņas [ūdensmeitas] ir ļoti skaistas, ar kupliem gariem matiem, bet kāju vietā viņām esot zivs aste ar
divām spurām (LTT 1991-1993: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: sēž ūdens malā un sukā matus, vij puķu vainagus, dzied, smejas, trako,
šūpojas krastu kokos, sagriež zvejniekiem tīklus, uzsūta krastiem plūdus, ievilina jaunus vīriešus pie
sevis ūdenī un nogalina tos, dažos tekstos iemīlina vīriešus sevī vai lūdz apprecēt.
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Bet vienreiz dēls aizgāja medīt un roku sprādzes bija aizmirsis mājā. Medīja, medīja, piepēži koka
galā ieraudzīja lielu, sarkanu putnu. Šāva pirmo reizi putnam, putns tikai nopurinājās; šāva otrreiz,
putns atkal nopurinājās; trešo reizi kā šāva, tā putns pārvērtās par ūdensmeitu un ierāva dēlu jūŗā
(LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13S0102.htm ).
Attieksme pret cilvēku: var būt kā nelabvēlīga, tā arī labvēlīga cilvēkam, tomēr biežāk ir bīstama.
Medinieks no Aronas malas reiz redzējis mēneša trešā nedēļā Ūdenīti uz akmeņa sēžam un matus
zelta ķemmēm ķemmējot. <...> Dzirdējuši to [mednieku] runājot, karstu mīlestību zvērot, ilgošanos
izsakot; bet neviena neredzējuši, ar ko tas runātu. Tā tas gājis nedēļām; te tas meties Vesetā un vairs
nav redzēts (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13S0102.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: ūdensmeita un jauneklis,
upurēšana
ūdensmeitai,
muzikants
pie
ūdensmeitas
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/03/03015.htm ).
V.: jūras jumprava, nāra, ūdenīte.
MLV: ‘ūdens meita’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/).

Ūsiņš, v.; -ņa. Tikai vsk., tikai v.
* Ūsenis, 1) auch Ūsinis, = Ūsiņš 2: ai, Jurģīti Ūsenīti (Var. Ūsinīti), baruo sirmus kumeliņus! BW.
30053. Ūsens stāvu slaistījās muna staļļa galiņā. ai, Ūsiņ,.. .jāsam abi pieguļā! 30086; 2) der Georgitag
(23. April) Bers.: nuo Ūseņa līdz Miķielīm BW. 14087, 9 (aus Kreuzb.).

Ūsinis, s. Ūsenis.
Ūsiņš, 1) der Bienengott St, (mazais Ūsiņš) Kronw. n. U. (aus Kurland); 2) eine Art Pferdepatron: Ūsiņam
(Var.: Jurīšam) gaili kāvu..., lai tas manus zirgus gana BW. 30057, 1. ei, Ūsiņ, labais vīrs, jāj ar_ mani
pieguļā! 30054. par kalniņu Ūsiņš jāja ar akmiņa kumeliņu 30063; 3) Ūsiņi S dlivland bis Kreuzb. n. U.
und Mag. XVI, 2, 8, Etn. 11, 82, (mit ) Annenhof (bei Mar.), Golg, Kr, Sessw, Ūsiņš Laud, Ūsiņa (mit
Annenhof [bei Mar.], Golg, Sessw.) diena Etn. 11, 82; BW. 111, 1, S. 319, der Georgitag (23. April);
Ūsiņdiena (mit -) Saikava, der Tag vor Georgi: nuo Ūsiņa līdz Mikeļa BW. 14087, 9. atnāca pie mums
Ūsiņuos (zu Georgi) Sessw. v. a. Ūsiņu (mit -) mieži Kalz, Kreuzb. „Georgi- Gerste". Nach L. ist Ūsiņs
(sic!) St. J rgen (Georg). Das hier vorliegende Material spricht f r die Angabe Langes, dass Ūsiņš der
heilige Georg ist. Dass er ein Pferdepatron ist, kommt wohl daher, dass man am Georgitag die Pferde zur
Nachth tung zu bringen anf ngt, s. BW. IV, S. 292. Und falls die Letten den heiligen Georg mit einem
Schnurrbart dargestellt gesehen haben (einen Schnurrbart hat er z. B. bei W. Aver Heiligen — Legende2 S.
228), so d rfte J. M thel Recht behalten, wenn er (s. Mag. XVI,_2, 10 und XX, 3, 5 und 7) Ūsiņš (Usenis,
Ūsainis) als den “Schnurrb rtigen” deutet; zur Bildung vgl. plaukstiņi (plauksteņi, plaukstaiņi).
“Fausthandschuhe” (cimdi ar plaukstām). In diesem Fall muss die Ansicht (s. RKr. XIV, 134 ff.), dass Ūsiņš
auf dem r. Усень beruhe, aufgegeben werden. Wenn in Golg. u. a. Ūsiņš mit - neben sas2. “Schnurrbart”
gesprochen wird, so ist entweder das 2 eine Neuerung f r , oder man hat ehedem *ūsās mit betontem,
akutiertem ū neben *Ūsinīs mit betontem ī gesprochen. Am ehesten ein “Schnurrb rtiger” ist auch der
Gesindename Ūsinš Lvv. I, 67 und 68 (mit ), 11, 6 und 25 (mit 2), I, 79 (mit zi 2), 45 und 71.

Ūsītis, = Ūsiņš 2: ai Jurģīti, ai Ūsīti, baruo labus kumeliņus! BW. 30053 var.
(ME LVV 1953-1955, 4: 409-410).
‘bišu un zirgu auglības, biškopības un zirgkopības veicinātājs’ (FLV: http://lfk.lv/index.php?m=26#U ).
Galgauskas pagastā Ūsiņu tur par bišu dievu. Viņam esot bijis no akmeņa izcirsts tēls, kuru kungs
gribējis aizvest uz muižu, bet vienā naktī viņš pazudis: zemnieki to aprakuši. Vēl tagad tiek rādīts tīrums, kur
Ūsiņš aprakts (LTT 1991-1993: Ūsiņš http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
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К: Mitināšanās vieta: ir sakars ar lauku māju, daudzos tekstos ar stalli.
Katrs mājastēvs mēdza vecos laikos kaut kādu sivēnu un kādu gaili Jurģu rītā «ļaunam garam»
upurēt. Kas nebija tik turīgs, ka varēja kaut abus, tas kāva gaili, jo tā nedrīkstēja trūkt. Pie tam to
darīja tik agri, ka jau priekš saules lēkšanas varētu pamieloties «ļaunais gars» un nesūtītu nelaimi
lopiem, piekam mājasmāte mēdza dziedāt:
«Ai, Jurģīt', Ūsenīt',
Baŗo sirmos kumeliņus:
Sukādams, barodams,
Sēsties siles galiņā!» (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13P0103.htm ).
Izskats: izskats nav zināms.
Funkcijas un darbības: gādā par zirgiem un citiem mājlopiem, arī par bitēm, veicina mājlopu un
bišu auglību.
Pirmajā naktī pieguļā vajadzējis Ūsiņam par godu ēst olas ar gaļu, un, kuŗš vairāk nesis, to viņš
vairāk svētījis. Pirmā naktī pieguļā vajadzējis apaušus svilināt uz pīlādža uguns, tad Ūsiņš neļāvis
lietuvēnam zirgus jāt (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13P0107.htm ).
Attieksme pret cilvēku: noderīgs cilvēkam, jo ir mājlopu aizgādnis.
Mārtiņu vakaru kāva divi gaiļus un izvārīja. Pirmo izvārīto gaili paņēma saimnieks, aizgāja ar
puišiem uz zirgu stalli, grieza no gaiļa trīsdeviņas reizes: no spārnu galiem, nagiem, knābļa u. t. jpr.,
un svieda nogrieztos gabaliņus aiz zirgu silēm, sacīdams ik reizes: «Še tev, Ūsiņ, ēd, ko gribi un
sargā
manus
zirgus
no
vainām,
lāstiem,
burviem!»
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13P0104.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Ūsiņa mielošana (upurēšana,
ziedošana Ūsiņam), Ūsiņa godināšana, Ūsiņa tēls mājās, cilvēks (bērns) atnes mājas Ūsiņam ziedoto
pārtiku (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13P00.htm ), (LTT 1991-1993:
Ūsiņš http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ), (FEB: Asins nozīme kultā un kanibālisms:
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Ūsiņa diena: Ja Ūsiņa naktī tumsā ieiet
kaimiņa kūtī un apcērp aitām galvas vilnu, tad cirpējam jēri labi padodas un tā vilna ir noderīga
dažādiem pesteļiem. Lopus pirmoreiz ganos dzenot, kāds kušķītis šīs vilnas jāpaliek zem kaimiņa kūts
sliekšņa, tad kaimiņa lopi nīkst un govis aprauj pienu (LTT 1991-1993: Ūsiņa diena
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ); Jurģa diena un Lielā piektdiena: Jura dienā un Lielā
piektdienā cits zemnieks kauj gaili un, asinis iztecinājis, ierok zemē. Tad ar zirgiem un lopiem labi
laimējoties, bet kaimiņa zirgiem un lopiem tas būšot par sliktu (LTT 1991-1993: Jurģa diena
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ); Jāņu nakts: Priekš gadiem trīsdesmit mans tēvs pirmās
vasaras svētku dienas pavakarē un Jāņu naktī pēc aplīgojuma - kad kaimiņu līgotāji bija aizgājuši saaicināja visus savus puišus un vīrus un tad kopā ar zirgu ganu (puiku) jāja pieguļā zirgus izganīt.
Ņēma
līdz
alu,
raušus,
gaļu
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13P0113.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Jurģis (Jurģa diena).
V.: Ūsenis, Ūsinis, Ūsainis (ME LVV 1953-1955, 4: 409-410).
Dial.: usiņš (Vainiži) (Apv.: Ūsiņš).

Vadātājs, v.; -a; dsk. - vadātāji, vadātāju. Tikai s.
Baltu: nelabasis, piktoji dvasia, miškinis (liet.).
* vadīt [vadīt]; lš. apv. vad ti 'precēt (sievu)', arī 'nosaukt, aicināt'; кr. водить (ssl. voditi) 'vest, vadāt;
vadīt', bkr. вадзiць, ukr. водити 't. p.', bulg. водя 'vedu, vadāju', č. voditi, p. wodzic 'vest, vadāt; vadīt'. Tās
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pašas cilmes kā vest (sk.), šā vārda iteratīvs, atvasināts ar saknes patskaņa miju: ide. *uedh > b. *ued : *uad> la. ved- : vad-, no kā vadāt. Sk. arī: vads, važas. В II 166, EF 2 1177, Mach 685, M E IV 430, Рок 1115, T
337, ЕСУМ I 363, Ф I 330, ЭСБМ II 95, ЭСРЯ I3 124 (Karulis 1992, 2: 464).
vadāt, -āju, freqn. zu vest, an- f hren L., viel f hren, hin und her f hren U.: vista vada savus cāļus L. varbūt
jūs... vadātājs vadājis Janš. Bandavā I, 82. Refl. -tiês, 1) einander hin- und herf hren; 2) „водиться, якшаться" Spr.; 3) einen Umzug, eine ber- siedlung bewerkstelligen U., Behnen; „разлетаться из гнезда"
Spr.; 4) tragend, tr chtig sein U.; sich begatten (vom Rindvieh vorz glich) U.; kalben Rutzau n. FBR. VIII,
141; Subst. vadātājs, 1) wer wiederholt (hin und her) f hrt: šajās talkās bija... vadātāji..., kuŗi zirgus...
vadāja nuo kūtīm uz tīrumiem Etn. II, 182; 2) der B se Celm., ein b ser Geist, der nachts Reisende irref hrt:
varbūt jūs... vadātājs vadājis un acis jums apmulsinājis Janš. Bandavā I, 82 (ME LVV 1953-1955, 3: 464).
‘mitoloģiska būtne, kas liek cilvēkiem maldīties, novirza tos no pareizā ceļa’.
Veci ļaudis stāsta, ka šur tur uz krustceļiem, mežos un purvos dzīvojot ļauni gari, kas maldinot cilvēkus,
kamēr tie beidzot galu dabūjot. Dažiem gan vēl pusdzīviem izdodoties pārnākt mājā (LTT 1991-1993:
Vadātājs http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: mazstaigājamos ceļos, kur meklē vientuļus gājējus, arī mežā, pļavā u.c. vietās, kur ir
maz cilvēku apkārt.
Līdz tam laikam nelaiķa garam esot jāmaldās pa zemes virsu, tāpēc, tad viņš parādoties cilvēka
miesās un piesoloties tādam par ceļa biedru, kas naktī viens pats kaut kur patālu ejot (LTT 19911993: Vadātājs http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: spēj mainīt izskatu, var parādīties līdzīgs cilvēkam, dzīvniekam, dažreiz arī neredzams (LTT
1991-1993:
Vadātājs
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/),
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/14/14D01.htm ).
Šie vadātāji neesot nekas cits kā nomocītas dvēseles, kas parādoties dažādos veidos – gan kā cilvēki,
gan kā dažādi kustoņi (LTT 1991-1993: Vadātājs http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: maldina un baida cilvēkus, atved kādā bīstamā vietā (purvā, meža biezoknī, pie
dziļas upes krasta utt., no kuras grūti tikt ārā, grib novest savu upuri līdz nāvei (LTT 1991-1993: Vadātājs
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/),
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/14/14D01.htm ).
Vadātāji bieži vien ievedot cilvēku kādā meža biezumā un apmulsinājot prātus, tā ka vairs neatģiedot
laukā tikt un tur bieži dabūjot galu, vai atkal ievilinājot ūdenī, kur cilvēks noslīkst, jo izglābties
neesot iespējams (LTT 1991-1993: Vadātājs http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/).
Attieksme pret cilvēku: bīstams cilvēkam.
Reiz viens naktī braucis uz māju. Tas bijis ziemu. Brauc, brauc - laiks tāds auksts - gribētu taisnāki
tikt pa purvu, bet ceļš maz iebraukts, nekur uz priekšu netiek: riņķī vien, riņķī vien visu laiku griežas.
Reiz pabrauc krūmam jeb, lūk, tam pazīstamam koka stembam gaŗām, bet atkal pienāk no tās pašas
puses otrreiz, trešreiz klāt. Gan krustījies, gan skaitījis lūgšanu - nekā - tā vien izliekas, ka nezin
kādā svešā pusē būtu nobraucis. Tik vien, kad tuvējā mājā gailis pēc pusnakts iedziedājies, viņam kā
zvīņi no acim nokrituši, redzējis, ka tepat bijis pazīstamā vietā, tikai drusku no īstām sliedēm
nomaldījies. Otrreiz pēc pēdām un sliedēm redzējis, ka pa purva gabalu riņķī vien bijis braucis. Tie
visi ir vadātāja darbi! (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr14/14D0106.htm
).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: vadātājs neredzams jeb
nenoteikts, vadātājs cilvēka izskatā, vadātājs dzīvnieka izskatā, velns par vadātāju, velis par vadātāju,
ragana par vadātāju (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: spoks, velis, velns, ragana.
V.: mānis, maldinātājs, ļaunais gars (LTT 1991-1993: Vadātājs http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/).
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MLV: ‘mitoloģiska būtne, kas liek cilvēkiem ilgāku laiku maldīties, novirza tos uz nepareiza ceļa’ (LLVV
1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘mitoloģijā - ļauns gars, kas gājējus, braucējus vadā apkārt,liek tiem
maldīties’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=vad%C4%81t%C4%81js ).

Veca māte, s.; vecas mātes, dsk. – vecas mātes, vecu māšu. Tikai s.
* No vecs + māte11.
‘ietver Lielas pirmmātes vaibstus, darbojās gadskārtu mijās; pasakās Veca māte rādīta kā meža biezoknī
dzīvojoša baismīga paskata cilvēkēdāja, citreiz, tieši otrādi, cilvēkiem labvēlīga vecenīte, kas izglābj viņus
no sava vīra vai dēla kanibāla’ [Kursīte 1999: 69].
Veca māte sēž galdā galā uguntiņai blakus un ēd vakariņas. Griesti būdiņā ir augsti. Šeit dzīvo milzis. Viņš
ēd cilvēkus (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr03/0302201.htm ).
К: Mitināšanās vieta: meža biezoknī, milžu vai cilvēkēdāju ciematā.
Gŗūtdienīši visu dienu maldās dziļā mežā. Naktī meitene sāk gauži raudāt, bet puisēns mierinādams
uzkāpj augstā eglē, lai paskatītos, vai kur uguntiņa nespīdētu. Jā, netālu ir gan maza uguntiņa. <…>
Bērni gan sabaidās, bet domā atkal: lai, lai, paēdīs ātri, kamēr milzis nepārnāk. Vecenīte pie laika
pamanās iegrūst abus sānistabā, kur milža divpadsmit meitas zelta vaiņagiem kopā vienā gultā guļ
(LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr03/0302201.htm ).
Izskats: veca vecenīte, arī baismīga izskata vecene.
Nu muļķītis paņem vecu ķēvi un jāj nopakaļus. Brāļi aizjāj uz kādu būdiņu, kur veca māte ar meitām
dzīvo (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr03/0302202.htm ).
Funkcijas un darbības: milža vai cilvēkēdāja māte, cenšas samaitāt atnākušus viesus, dažreiz palīdz
cilvēkiem glābties no nelaimes.
Ceturtajā dienā, tā ap rīta laiku, sumpurņi vēl nav mājā; bet vecene brīnum pošas. Pienāk pusdiena:
vai! neesot lizas! lai meita aiztekot uz kaimiņiem parunāt, viņai drusku kas jāizcepot (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr03/0302102.htm ).
Attieksme pret cilvēku: var būt gan labvēlīga, gan arī naidīga cilvēkiem.
Tad vecene visus trīs ieridēja tādā kūtī un nu baroja, cik vien pretim ņēma. Pēc kāda laika vecenei
likās,
ka
diezgan
šie
baroti
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr03/0302008.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: sumpurņu māte un cilvēku bērni,
cilvēku bērni pie milžiem (cilvēkēdājiem), brāļi ciemos pie vecenes.
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: ragana.
V.: vecā, vece, vecīte [Tilde LSED 2008-2014: vecene].
MLV: ‘tēva vai mātes māte; veca sieviete’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), ‘tēva vai mātes
māte’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=vecam%C4%81te ).

Vecītis, v.; -ša; dsk. - vecīši, vecīšu. S. vecenīte.
Baltu: senelis, senukas (liet.) (LLKŽ 2003: 764), senolis, senùtis, t vukas, senis (liet.) (SŽ 2002: 423).
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Par vārdu vecs un māte etimoloģiju sk. šķirkļus „vecītis” un „velna māte”.
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* Atvasināts no vārda vecs.
vecs [vecs]; lš. vetušas, apv. večas ‘vecs’, kr., ukr. ветхий ‘vecs, savecējis’ (ssl. vetъxъ ‘vecs, novecojis,
sens’), bulg. вěтъx, č. vetch , p. wiotchy, wiotki ‘vecs’, go. wiprus ‘gadīgs jērs’, he. uitt- (< *uet), si.
vatsarāh, *vātas ‘gads’, vatsāh 'jērs, bērns’ ( 'viengadīgais’), gr tos, dial. u tos ‘gads’, lat. vetus ‘vecs,
sens’. Pamatā ide. *uet- ‘gads’, kam pievienots pied. (e)s-. Sakne ar šā piedēkļa variētu formu lš. vetušas.
Sal. arī si. tri-vats- - ‘trīsgadīgs’, kur -vats- < *-vets-. Baltu forma laikam bijusi diferencēta: *uetusa(Trautmanis; no šās formas lš. vētušas; atbilstoša arī slavu pirmforma, tā ir *vatuša-) un *uetsa-, no kā la.
vecs (< *vecas < *vetsas). Šai formai atbilst ķeltu *uetsi-, no kā vidusīru feis, kormešu guis ‘sivēnmāte’ (
‘gadīgā’).
Pēc cita uzskata (Endzelīns), vecs < *vets un с no nominatīva vispārināts paradigmā (tātad -s galotne, ne
piedēklis).
Vārds ir sens adjektivēts substantīvs ar sākotnējo noz. ‘gadīgais’ (pretstatā tikko vai nesen dzimušam).
Iespējams, ka noz. ‘agrākais, ne tagadējais’ piemitusi jau saknei *uet- un noz. ‘gadīgais’ ir atvasināta, piem.,
savienojumā «agrākais (pērnais) jērs»  «gadīgais jērs» Par šādu nozīmes attīstību sal. gr. h nos (< *senos)
‘vecs, pirmais’ : di-enos ‘divgadīgs’.
Atv. verbi vecēt, vecot [u ], apv. vēcināt ‘dēvēt par vecu’, subst. vecis (-ene), vecaine, apv. vecuksnis ‘vecs
mežs’.
Sk. arī: vecāki.
Buck 958 un 1012, E 1 162, EF 1 108, 2 1210 un 1233, Euler 1 212, Fei 571, HF I 583, K1 856, L III 122,
Lanszvveert 100, Mach 686, M-E IV 517, MM III 132, Pok 1175, T 356, W-H II 776, ЕСУМ I 366, Ив II
147, ЭСРЯ I3 80 (Karulis 1992, 2: 497-498).
vecs (li. vetušas oder večas bei Geitler Lit. Stud. 120, slav. vetъхъ „alt"), alt, (betagt; abgenutzt); vormalig,
ehemalig IL: Sprw. vecs kâ sprâdzen[i]s Etn. IV, 4. jauns slinkuo, vecs muocies RKr. VI, 270. jau vecs, bet
kumeļa prāts 956. lai ir vecs, kad tik labi lec 957. vecam maza bērna prāts Br. sak. v. 1349. vecie visi
nuoplātās, jaunie izdara A. v. J. 1892, S. 143. vīriņš bijis stipri vecs LP. 111, 91. deviņi gadus vecs gailis
VI, 59. nezināsi, cik vecs esi Sadz. viļņi 156. atšķīdīs ... ceļi; vai es tuos ar savām vecām kājām ... izbridīšu?
R. Sk. 11, 137. kas masai maizi duos vecajās dieniņās (in den alten Tagen, im Alter) BW. 13730, 29. nuo
vecām dienām, von alters her U. pēc vecas ticības, nach alter Weise, alter Mode U. pēc vecu veca ieraduma
Aus. I, 105. vecu vecais (der von alters her gewohnte) ceļš uz kruodziņu Aps. 111, 3. veca paziņa (eine alte
Bekannte) Kaudz. M. 14. uz vecu pusi (altbekannte Gegend) iedams 12. Sprw.: vecais dievs vēl dzīvuo RKr.
VI, 153. vecais tēvs baras (rājas Frauenb.), es donnert U. vecs paduoms, Vorrat an Speise Manz. Lettus.
vecais mācītājs, der vormalige Pastor, der dem jetzigen vorangegangen, vecs mēnesis, Altmond,
abnehmender Mond: vecā mēnesī saderējušies paliekuot ātri veci BW. 111, 1, S. 25. iznīksti ... kā vecs
mēnesis! Br. 48. — pa vecam, nach dem alten, nach alter Art, wie gewesen: viss atkal tâpat pa vecam A. XI,
5. lai atstātu visu pa vecam Latvju tauta XI, 1, 16. še dzīvuos viņi . . . pa vecam taļāk Apsk. v. J. 1903, S.
193. — vecais, der Alte; der Wirt Wid.; der Vorgesetzte Wid. meža vecais JR. VII, 148. vecajuos iet, (aus
Alter) betteln gehn Biel. n. U. vecie BW. V, S. 156; Plūd. Liv. 192, = veļi, die Geister der Verstorbenen: par
vecajiem tie dēvē mirušu cilvēku dvēseles LP. VII, 284; mājas veci (?), die Hausg tter U. (unter māja). —
Subst. vecums, 1) das Alter: Sprw. kuo jaunumā nepadarīsi, tas vecumā būs jādara JK. 11, 200. kaķis iet
vecumā, nagi asumā RKr. VII, 1092 (R tsel), liels, sirms vecums, hohes Alter, pilnīgā vecumā ienācis,
m ndig Mag. IV, 2, 155. sasniegs lielu vecumu LP. VII, 415. sarukt nuo liela vecuma 111, 40. akls nuo liela
vecuma 11, 15. abas .. . bija vienāda vecuma (in gleichem Alter, gleich alt) A. v. J. 1899, S. 103. mēs esam
vecumā vienā (gleich alt) D nsb. Od. 3, 28. varēja būt gadu
vecumā Šiliņš 6. prāts... kā retam zēnam šinī
vecumā Lautb. Lomi 2. manā vecuma daudz vairs nebūs, von meinem Alter werden nicht mehr viele Leute
am Leben sein Stuhrhof n. Mag. XIII, 8. uzminēšuot viņa vecumu LP. V, 136. vecums virsū spiežas Frauenb.
vilks vecumu nuodzīvuoja...; puis[i]s vecumu piedzīvuoja BW. 13168. vecuma dienas, die alten Tage, das
Alter: jāietaupa kaut kas uz vecuma dienām Ahs. vecuma galā (im Alter) burvis saslima LP. VII, 133.
katram mūža vecumam (jedes Alter) ir sava ... nuoskaņa A. XI, 492. kad tik diena vakarā un mūžs vecumā!
106. gaļai, kāpuostiem var būt vecuma garša, smaka N tk. viņa pie paša vecuma, sie ist hoch schwanger
Salwen Mag. IV, 2, 155 und n. U.; 2) ein alter Wald Wolm., ein alter Laubwald Gr.-Buschh, ein grosser,
alter, dichter Tannenwald, wo auch Laubb ume wachsen Druw. n. RKr. XVII, 85; „vecs, pielūzis egļu mežs”
Kreis Illuxt; eine Stelle, wo vor einiger Zeit ein Wald ausgehauen ist Wohlfahrt; (vecumi) Stellen im Walde,
wo die B ume schon alt sind und ausgehauen werden m ssen Gr nwald; ein Brachfeld: te tik sili vien, bet
lejas mežā ir vecumi — tur visādi kuoki aug: lazdas, kļāvi, liepas, uozuoli Gr. - Buschh. vecumā laba zeme:
tur aug zâle ebenda, lai stāv zeme vecumā (Var.: atmatā) BW. 11994 var. — Vgl. Die W ldernamen Vecums
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Lvv. I, 98, 11, 53, 137, 183, Vindas vecums 11, 49, Vecumiņi 11, 56, die Wiesennamen Vecums I, 74, 94,
Kāles vecums 11, 61, Rijas vecums 11, 174, Vecumi 11, 64, 68, 69, 112, 125, 177, die Gesindenamen Vecums
I, 75; 11, 48, 167, Vecumi 11, 49, 99, 111, 115 (2X), 118, 120, 140, 150, 151 und Vecuma viensēta 11, 174;
3) eine Kinderkrankheit, bei der das kranke Kind abmagert, an Schlaflosigkeit leidet und viel schreit und die
nach dem Volksglauben dann entsteht, wenn eine schwangere Frau od. insbesondere ein solches M dchen
das Kind auf die Arme genommen hat; Plur. vecumi, eine Kinderkrankheit, bei der der K rper des Kindes
schlaff wie ein Lappen wird Ulanowska Lotysze 98; 4) vecumi N tk. „was schon zu alt geworden ist". Zu
lat. vetus(tus) „alt", ai. vats -h „J hrling", alb. vjet „Jahr", got. wiprus „j hriges Lamm” u. a, s. Pedersen IF.
V, 35 und Walde Vrgl. Wrtb. I, 251 (ME LVV 1953-1955, 4: 517-518).
‘dieva vai gara-padomnieka personifikācija’, ‘mājas gars’, vecīši ‘mirušo dvēseles’.
...par vecajiem tie dēvē mirušu cilvēku dvēseles (ME LVV 1953-1955, 4: 518).
К: Mitināšanās vieta: starp parastiem cilvēkiem, arī mežā, kalnā.
Nabadzīte iegājusi mežā, tur uzgājusi vienu mājiņu. Mājiņā dzīvojis vecītis; bet tas pašu laiku nebijis
mājā, kad šī iegājusi (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0502401.htm ).
Izskats: vecs sirms vecītis, dažreiz maza auguma.
Pie bagātā saimnieka atnāk vecs vīriņš un lūdz naktsmājas. Bagātais nedod - saka: "Ko es ar tevi
iesākšu, ko tev došu? Ej tur pie mana pušnieka, tas tevi uzņems vislabāki!" (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0903403.htm ).
Funkcijas un darbības: veic cilvēkiem pārbaudījumus, palīdz nabadzīgiem un nelaimīgiem, soda
bagātus, lepnus, necienīgus.
Meitene] uzcēlusi, apģērbusi, paēdinājusi, un tad vecītis gājis projām. aicinādams: "Meitiņ,
meitiņ, nāc man līdz." Gājusi līdz, vecītis ievedis zelta dārzā, tur sācis līt zelta lietus un meitiņa
nolijusi viscaur ar zeltu (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr05/0502401.htm
).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīgs pret labiem cilvēkiem, taču ļaunie tiek sodīti.
Reiz pie skopās sievietes atnāca brīnumu vecītis. Viņš prasīja naktsmāju, bet skopā sieva teica, ka
pie viņas neesot nekāds krogs. Vecītis aizgāja pie labās sievietes un tur prasīja naktsmāju. Labā
sieviete pamieloja vecīti, ar ko vien varēja. No rīta vecītis pateicās labai sievietei un teica: "Šodien
pirmā
darbā
tev
būs
liela
laime."
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr09/0903405.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: vecītis palīdz bārenītei, vecītis
soda skopu (ļaunu) cilvēku, vecītis palīdz labsirdīgam cilvēkam (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Veļu laiks: Gariņu jeb vecīšu laiks
iesācies deviņas dienas priekš Miķēļiem un beidzies deviņas dienas priekš Mārtiņiem (LTT 19911993: Veļu laiks http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Dievs, gars, mājas gars.
Dial.: vec tis (Lubāna), vecîtis (Kalncempji, Kalniena) (Apv.: vecītis).
MLV: ‘vecs vīrietis’, ‘vecāki’, ‘vīrietis’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘vecis’,
‘sirmgalvis’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=vec%C4%ABtis ).

Velna māte, s.; -es; dsk. – velna mātes, velna māšu. Tikai s.
* velns + māte.
velns [velns], apv. vells; lš. v lnias, apv. v ls ‘velns’. Tās pašas cilmes kā velis (sk. veļi), atv. no šā vārda
saknes. Sal. lš. velinas > *vel nas > v lnias ‘velns’: apv. v l s ‘mirušais’. Latviešu un lietuviešu mitoloģijā
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velns ir pretstats Pērkonam — tas ir pazemes (mirušo valsts) valdnieks. (K- Kasparsons: velns = Veļutēvs).
Tā kā veļu valsti iedomājas kā ganības, folklorā velns bieži saistīts ar lopiem, tam ir ragi.
Iespējams, ka vārda formas veidošanu ietekmējis arī vārds melns (lš. m l nas ‘zils’, ‘tumšs’); abi vārdi
saistīti vairākos stabilos savienojumos, piem., «melns kā velns».
B I 516 II 375, Bielenstein — Mag XIII 3 35, Buck 1487 un 1489, E 1 72, EF 2 1218, M-E IV 532, Pok
1144, Sm 5 62 T 348, Zev 2 332, Н. Велюс — Б-CJI ИCCJI 1980 268, Ив 13 176, Ив-Tо 2 66 un 78. To 11
56 — Б-CJI ИCCJI 1985 261 (Karulis 1992, 2: 504).
māte [māte]; lš. mót ‘sieva, sieviete’, apv. ’māte’, móteris ‘sieviete’, sar. ‘sieva’, mótina ‘māte’, pr. mūti,
muti, mothe, narev. ate (< *māte), kr. мать (ģen. мaтери, ssl. mati, ģen. matere), bkr. маць, ukr. мати,
bulg. мати, матер, č. m ti, p. arh. ma , ssak. mōdar, a-s. mōdor, a. mother, ssk. mōdir, sav. muoter, v.
Mutter (< ģerm. *mōder), si. mātā (māt r-), ave. mātā, gr. mētēr (dor. mātēr), lat. māter ‘māte’ . Pamatā ide.
*māt r- ‘māte’, kas izveidojies no *mā- bērnu runā mātes apzīmēšanai. Saknes zilbei pievienots pied. -ter-,
kas raksturīgs radniecības apzīmējumiem, sal. ide. *pɘtēr- ‘tēvs’ (no kā lat. pāter), *bhrāter- ‘brālis’ (sk.
brālis). (Semereņji: ide. *māters > *māterr > mātēr).
Latviešu valodā vārdam reducēta forma, pārveidojoties no līdzskaņa celma par ē-celma vārdu. Ar saknes
*mā- reduplikāciju izveidojies cits vārds mātes apzīmēšanai (g. k. bērnu runā)—māma [māma], biežāk dem.
māmiņa, māmuļa; sal. lš. mamà, māma, kr. мама, v. Mam < ir. maman ‘mama’. Šīm vārdam ir
paralēlforma ar īsu saknes patskani apv. mama, parastāka ir forma ar līdzskaņa garinājumu zilbju sadurā:
mamma. Vairākkārt izteikti uzskati, ka šis vārds (variētas formas) var būt aizg. no kaimiņtautu valodām.
Taču neatkarīgi no vecāku valodas jebkura maza bērna pirmās runas iemaņas noteiktā attīstības posmā ir
zilbju ma, pa, ba, ta atkārtojums. Patskanis šajās zilbēs parasti gan ir neartikulēts — kāda skaņa starp a un e,
un šā patskaņa kvalitāte izveidojusies vecāku runas ietekmē (sal. papa un tēte). Tātad vārds mamma (ar
variantiem) dabiski varēja izveidoties pašā latviešu valodā. Līdzīgi vārdi ir arī antīkajās valodās: gr. m mmē
(izveidojies no vok. mamma), lat. mamma. Šajās valodās vārds apzīmē ne tikai māti, bet arī mātēs krūti, kas
zīdainim ir viens un tas pats.
Bērtulis — Kont pēt 38—62, Buck 103, Eckert 9 119, E III 608, IV2 263 EF 2 404 un 465, Euler I 252, HF II
168 un 232, KK 29 195, K1 497, L II 129, Lanszweert 88, Mag XX3 142, M-E . II 587, MM II 619, Pok 694
un 700, Seebold 181, Sum 161, W H II 21 un 49, Zinkevičius 19 2 69, Абаев 3 295, Гам-Ив 3 77 un 765, Л.
А. Гиндин — Эт 1963 69, Мейе I 391, Нерознак 77, 'Гр 3 30, Ф И 565 un 583, Ц 259 (Karulis 1992, 1:
571-572).
velns (> dial. vells), 1) Demin. ver chtl. velnens, der Teufel: Sprw. visi velni vienādi JK. II, 654. viens velns
nav labāks par uotru 656. duod velnam pirkstu, viņš tev paņems visu ruoku RKr. VI, 967. bīstas kâ velns nuo
krusta Br. sak. v. 1377. velns labāks nekâ velna kalps 1382. gaida kâ velns uz vērša ādas Ka v. zils kâ velns
Br. 536. viņš ir velnam rada RKr. VI, 969. velns mani apmānīja 976. viens velns, divi sātani Kav. latvietis
latvieša velns Plūd. Llv. II, 236. tikkuo ļaudis sāk gulēt, te velns kājās JK. III, 74. velnu ķēniņš ar saviem
velnēniem LP. VII, 787. tikkuo taurējis velna tauri, tūliņ saskrējuši velnēni VI, 526. ja velnēni stiprāki, tad
tie dieva saimi izrauj pa durvīm ārā BW. V, S. 231. lai (ka ) tevi deviņi velni! dass dich neun Teufel!
Mag. XX, 3, 35. lai velns tevi parauj! hol dich der Teufel! rauj viņu velns! Kav. lai velns rautu tavu sirdi
Biel. 1454. lai tad ar iet uz velna paraušanu! lasst uns mit der grossten Energie ans Werk gehn! Frauenb.
velna sajāts, krank, siech, verstimmt Frauenb.: šuodien es esmu tāds kā velna sajāts, kāds velns tevi atnesis?
Kav., welcher Teufel bringt dich her? woher kommst du? iegrūdīšuot . . . aunu ... stiprā sālī un nepazišuot
ne velns (kein Teufel, keiner wird ihn erkennen) Kaudz. M. 47. velns viņu sazin (weiss der Teufel)! 37. ja tik
visi esat, tad deviņu vajaga būt, lai vai velns tuop par stenderi! 46. ja... ieies mācītāja ausīs, tad esam tīrā
velnā (dann sind wir in der Klemme) Kaudz. Izjurieši 40. tā velna malšana (das verfluchte Mahlen), tā man
netika BW. 7972. kažuociņ..., tev tā velna grabēšana 20451, 1. pie velna, zum Teufel: kur, pie velna, jaunas
meitas? BW. 824. jauns teicās tautu dēls, kas velns (wer, zum Teufel!) tevi jaunu deva! 22089 var. kuo, tēvs,
teici savu dēlu? kas velns viņu nezināja! 15602, 3 var. kas velns tevi viru ceļa? 6177 var. kas, velns, man
ilksi izrāvis? LP. V, 387. kas, velns, lai tik ilgi gaida! Aps. VII, 14. kuo nu, velna, prasi (was, zum Teufel,
fragst du)? A. v. J. 1892, S. 396. kuo, velna, jūs te dauzāties? 397. māte raud, meita raud, kuo tās velna abas
raud? BW. 12042, 2 var. vedējiņi sabraukuši; kuo jūs velnu vedīsiet (wen, zum Teufel, werdet ihr f hren)?
16283, 1 var. kuo šī tur velnu dara (was, zum Teufel, macht sie da)? Kav. lieli nāca lūkuoties; kāda velna
(wozu, zum Teufel) mazi nāca? BW. 11927. sievas jāja vedībās; kādu velnu (Var.: kāda velna) meitas jāja?
16320. va velnu, cik lielīgs! Purap. Hum. 44. vai velns! kā braukšu..., tā izmainīšu (sc.: zirgu) kā velnu
Kaudz. M. 37. velna māte Br. 378, die Mutter des Teufels, die Teufelin Spr. veļu māte ar laiku palika par
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velna māti Pūrs I, 115. velna puika (Teufelsjunge)! Kaudz. M. 27. velna diedelnieks! ebenda. velna zinātājs
L., wer mit dem Bosen Verst ndnis hat. velna bērns LP. VII, 160. velna dzēriens, Branntwein Frauenb.: tu
nedzer tuo velna dzērienu, izdegs vel iekšas! velna pulveris, ein boser, j hzorniger Mensch Frauenb.: ar tādu
nevar vis iesākt: tas ir gatavs velna pulveris; 2) in Pflanzenbezeichnungen: velna ābuols, datura Wid.; v.
bārzda, Brunnenkresse (nasturtium R. Br.) RKr. II, 74; v. burkāns U., Mag. IV, 2, 155, = v. rutks; v. kuostiņi,
Teufelsabbiss (scabiosa succisa) Mag. IV, 2, 26 und 76; v. ķepa „ = čūskenāji“ Wid.; v. rutks,
Wasserschierling (cicuta virosa) L., U., Brasche; v. sūds, assa foetida Wid.; 3) = velis I Etn. I, 48: velna
mēnesis, laiks, die Geisterzeit U. Nebst li. vēlinas > vel nas (z. B. bei Bystron 32 und 52) > velnias
„Teufel" zu velis I (ME LVV 1953-1955, 4: 532-533).
‘velna māte’
Meitenes, to redzēdamas, ātri piesvieda krāsns duris, aizbultēja tās cieti, un vella māte sadega. Par kādu
stundu pēc tam dēls pārnāca. Iegājis prasīja, kur māte un kā ar raušu cepšanu ejot (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr11/1102601.htm ).
К: Mitināšanās vieta: pazemē, arī mežā.
Viena atraikne rudens dienā sūtījusi savas abas meitas mežā ogot un sēņot. Bet meitenes
apmaldījušās un naktī aizkūlušās uz svešu māju - tur uguns spīdējusi. Rītā, kad velns bija aizgājis
atkal pasaulē, milzine [velna māte] pacēla meitenes, lai nākot brokastī! (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr11/1102601.htm ).
Izskats: dažos tekstos izskatās kā milzene.
Šīs papumpinājušās pie durvim, iznākusi liela sievišķe, milzine, ievedusi bērnus iekšā un vaicājusi,
kādus darbus šīs mākot darīt, vai rasi esot redzējušas, kā raušus cep? (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr11/1102601.htm ).
Funkcijas un darbības: uztur velna māju un saimniecību, atnākot cilvēku pasaulē, samaina bērnus.
Vella māte zogot kristīgu ļaužu bērnus nost un dodot savus vietā (LTT 1991-1993: Velna māte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: cilvēkiem kaitīga.
Velna māte pārmainot bērnus. Pārmainītam bērnam esot liela galva un ģīmis tāds jocīgs; viņam
nevedoties augt, viņš paliekot maziņš tā kā tāds krupis (LTT 1991-1993: Velna māte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: velna māte samaina (arī zog)
cilvēku bērnus, dumjais Ancis nošauj velna māti, velna māte krāsnī iebāzta (LTT 1991-1993: Velna
māte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
),
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Dial.: vellamāte (Stende), velamate (Kandava, Laidze) (Apv.: velna māte).

Velis, v.; -ļa; dsk. - veļi, veļu. Tikai v.
Baltu: v le (liet.) (LLKŽ 2003: 769), dvasia (liet.) (SŽ 2002: 551).
* veļi, vsk. velis; lš. vel s, vel s, vsk. v le, vele ‘velis’, veliónis ‘mirušais’, ssk. valr ‘kritušie kaujas laukā’,
valholl ‘kritušo karotāju mītne’, valkyrja ‘Valkīra’(kas varoņu dvēseles no kaujas lauka aizveda pie Odina),
sav. wal ‘kaujas lauks’ (‘nāves jeb mirušo lauks’; germ. *wala- ‘miris’), toh. A wäl ‘mirt’ walu ‘mirušais’.
Pamatā ide. *uel- ‘raut, laupīt; ievainot, nonāvēt’, no kā b. *uelia- *ueliā-, no kā la. velis, lš. vele ar
variantiem.
Ide. aizkapa dzīve bija iedomātā kā ganības, latviešu folklorā mirušie gana veļu govis, slāvu lopu patrons ir
Veless (Voloss). A. Pumpurs: «Šinī laikā [veļu laikā] nedrīkstēja lopus nekur vest iz mājas, tāpat arī ne pirkt,
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ne pārdot» (Tēvijā (1890), 1980, 25). Šāds paradums saistīts ar ide. mītisko priekšstatu par dzīvnieku ciešo
saistību ar pazemes valsti. Не. uellu- ‘aizsaule’ ir atvasināts no *uel-nu- (Puhvels) vai *uel-su- < *ues-lu(Čops), kur *ues- ‘ganības’.
Blakus vispārējām apzīmējumam velis un individualizētajam personāžam velns (kura jēgums pārveidojies
kristīgo dogmu ietekmē) bijusi arī *vela ‘mirušo valsts, aizsaule, aizsaules valdniece’, pēdējā vēlāk parasti
Veļu māte (Toporovs, forma varēja būt arī *veļa vai *vele, sal lš. vele). Blakus formai veļi folklora velēnieši.
Pēc cita uzskata (Hemps) bijušas trīs atšķirīgas ide. saknes *uel-, kas tieši vai netieši saistītas ar veļiem: 1)
‘mirt, nāve’: ‘velis, velns’, 2) *uelH ‘plosīt, kropļot, bojāt’, 3) ‘valdīt’.
Sk. arī: velns, vilks, vilkt.
В 1 106, 516 un 582, II 375, Bl 6 230, Buck 1502, EF 2 1218, Hamp — Balt XII 63 64, KK 30 204, К
Kasparsons — Pūrs I 113, K1 834, M-E IV 530, Рок 1144, Stang 3 62, Sm 5 56, T 348, Vr 642, Гам-Ив 3
824, Ив-То 2 52, 68 un 72, 4 15, То 11 55, 21 539-544, 23 49 59, Б-сл иссл 1985 17, Ф I 287 (Karulis
1992, 2: 506).

velis Wid., gew. der Plur. veļi U.; Karls., die Geister der Verstorbenen, die Zeit von Michaelis bis Mārtiņi,
jedenfalls im Oktober, wo das Volk meint, dass die Geister der Verstorbenen umgehen und Opfer
empfangen m ssen U.: tas baltais esuot bijis velis LP. VI, 45. parādās ... velis, jādams uz vērša VII, 55. veļi
veļas kâ kamuoli 24. kas . . . gavilēja kapu kalna galiņā? mūs u] māsiņa gavilēja veļu guovis ganīdama BW.
10. veļu laiks U., die Geisterzeit. laiks uz veļiem nāk, die Geisterzeit n hert sich U., Pūrs I, 105. veļu mēnesis
LP. VII, 25, der Geistermonat. veļu drūzma, das Totenheer, die wilde Jagd Pūrs I,111. veļu kungs LP. VII,
24. veļu (veļa U., Spr.) māte LP. VII, 25, Karls., die Gottin des Jenseits Spr.: citai dievs, Laima taisa (sc.:
vietu), citai taisa veļu māte BW. 9246. — veļu kauls (velis Dond.), veļa kauli Frauenb., ein Überbein Nerft n.
U., Talsen und Siuxt n. LP. VII, 1255; veļu vaina, ein Bruch (hernia) Bergm. n. U. Nebst velēnieši, velns,
veļānieši, vēli u. a. zu li. vel s oder vel s „die geisterhaften Gestalten der Verstorbenen” und vielleicht (nach
Mikkola BB. XXI, 223 f. und Trautmann Wrtb. 348) zu an. valr „Leichen auf dem Schlachtfeld” u. a. —
Anders (als „die Holden” zu vēlēt „g nnen”) Bezzenberger BB. XXVI, 187; s. auch Būga RS1. VI, 23 f.,
Walde Vrgl. Wrtb. I, 305 und Br ckner KZ. L, 180 f. (ME LVV 1953-1955, 4: 530-531).
‘gars, nomiruša cilvēka dvēsele’ (LLVV 1972-1996) http://www.tezaurs.lv/llvv/.
Veļi paši esot miroņu dvēseles, kuras melnā kamolā satinušās veļoties tumšās naktīs gājējiem uz kājām (LTT
1991-1993: Veļi http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: aizsaule, taču dažreiz atnāk pie dzīvajiem cilvēkiem (piem., pie radiniekiem Veļu
laikā), var satikt arī tumšās, neapdzīvotās vietās, kapsētā vai netālu no tās, arī vietās, kas ir saistītas ar kāda
cilvēka vardarbīgu (nedabisku) nāvi.
Veļi katru gadu veļu laikā sapulcējoties zemes apakšā un apspriežot, kas pagājušā gadā darīts un kas
nākamā gadā darāms (LTT 1991-1993: Veļi http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: cilvēkveidīgs izskats, spēj mainīt izskatu (piem., parādīties melna kamola veidā), dažreiz
amorfi, arī neredzami.
Nomira vienai saimniecei Žeimes apgabalā krustmeita, bārenīte, kas pie viņas dzīvoja. Vienu dienu,
kad saimniece pirmās asaras labās krustmeitas dēļ jau bija izraudājusi, atnāk krustmeita pie viņas,
ģērbusies tanīs pašās baltajās drānās, kurās viņu apbedīja, un izskatās tīri kā dzīva, pat sārtiem
vaigiem (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr14/14B0501.htm ).
Funkcijas un darbības: atnāk pie dzīvajiem radiniekiem, dod padomus dzīvajiem, lūdz izpildīt kādu
lūgumu, spokojas, moka (nogalina) cilvēkus, apsargā apraktus dārgumus.
Veļi rādoties īpaši pie kapsētām, bet arī dažās citās vietās, ja cilvēks kāds ap pusnakti viens pats iet
jeb brauc. Tā reiz viena māte pusnaktī braukusi kapsētai gaŗām. Tad miroņi nākuši laukā un sākuši
ķēmoties. Viņai palicis bail - sākusi tēvareizi skaitīt, skubinādama pie tam zirgu uz priekšu: «Mūsu
nu! tēvs - nu! debesīs - nu!», un tad miroņi atkāpušies (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr14/14B0507.htm ).
Attieksme pret cilvēku: varbūt kā labvēlīgs, tā arī nelabvēlīgs cilvēkiem.
Reiz nomirusi nabadzīga sieviņa, atstādama trīs bārenīšus: vienu puiķeli un divi meitenes. Vecākai
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meitenei bijuši deviņi gadi, puika bijis vēl jaunāks un otra meitene pavisam jauniņa, kas par mātes
nomiršanu neko nesapratusi. Vienā dienā mazajiem bāriņiem pietrūcis uztura. Te nu vecākā meitene
sūtījusi jaunāko, lai iet uz māti, kas atradusies vēl rijā, un lai prasot, ko pusdienai vārīt. Meitene
atnākusi un teikusi: lai miltu putru vārot, maisiņš ar miltiem esot drēbju skapī zem drēbēm. Un
patiesi, milti atradušies minētā vietā. Kad jautājuši, kur meitene māti redzējusi, tā atbildējusi : «Es
piegāju pie rijas lodziņa un prasīju, ko vārīt.» Māte iekšā atbildējusi, kā augšā teikts (LTTP 19621970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr14/14B1902.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: veļi kapsētā, veļi baznīcā, veļi
māžojas, veļi prasa, lai aprok, velis tiek nēsāts, veļi prasa savas mantas, veļi prasa mieru un cienību,
veļi nerro cilvēkus, veļi moka cilvēkus, veļi nogalina cilvēkus, velis nobeigts, Pērkons nosper veli,
labvēlīgie veļi, veļu dzīve viņā saulē, veļi sargā naudu (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informāciju par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Veļu laiks (LTT 1991-1993: Veļu laiks
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: gars, spoks, vadātājs, lietuvēns.
V.: bieds, baids, gars, ķēms, murgs, maneklis, māns, mānis, mažs, rēgs, vecīši.
Dial.: iļģi, pauri, urguči, leļi.
MLV: ‘mirušu cilvēku dvēseles vai pazemes gari, kas dzīvo aizsaulē’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/), ‘pēc seniem ticējumiem - nomiruša cilvēka gars, kas apciemo dzīvos
tuviniekus’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=velis ).

Veļu māte, s.; -es; dsk. – veļu mātes, veļu māšu. Tikai s.
* veļi (velis) + māte.
veļi, vsk. velis; lš. vel s, vel s, vsk. v le, vele ‘velis’, veliónis ‘mirušais’, ssk. valr ‘kritušie kaujas laukā’,
valholl ‘kritušo karotāju mītne’, valkyrja ‘Valkīra’(kas varoņu dvēseles no kaujas lauka aizveda pie Odina),
sav. wal ‘kaujas lauks’ (‘nāves jeb mirušo lauks’; germ. *wala- ‘miris’), toh. A wäl ‘mirt’ walu ‘mirušais’.
Pamatā ide. *uel- ‘raut, laupīt; ievainot, nonāvēt’, no kā b. *uelia- *ueliā-, no kā la. velis, lš. vele ar
variantiem.
Ide. aizkapa dzīve bija iedomātā kā ganības, latviešu folklorā mirušie gana veļu govis, slāvu lopu patrons ir
Veless (Voloss). A. Pumpurs: «Šinī laikā [veļu laikā] nedrīkstēja lopus nekur vest iz mājas, tāpat arī ne pirkt,
ne pārdot» (Tēvijā (1890), 1980, 25). Šāds paradums saistīts ar ide. mītisko priekšstatu par dzīvnieku ciešo
saistību ar pazemes valsti. Не. uellu- ‘aizsaule’ ir atvasināts no *uel-nu- (Puhvels) vai *uel-su- < *ues-lu(Čops), kur *ues- ‘ganības’.
Blakus vispārējām apzīmējumam velis un individualizētajam personāžam velns (kura jēgums pārveidojies
kristīgo dogmu ietekmē) bijusi arī *vela ‘mirušo valsts, aizsaulē aizsaules valdniece’, pēdējā vēlāk parasti
Veļu māte (Toporovs, forma varēja būt arī *veļa vai *vele, sal lš. vele). Blakus formai veļi folklorā velēnieši.
Pēc cita uzskata (Hemps), bijušas trīs atšķirīgas ide. saknes *uel-, kas tieši vai netieši saistītas ar veļiem: 1)
‘mirt, nāve’: ‘velis, velns’, 2) *uelH ‘plosīt, kropļot, bojāt’, 3) ‘valdīt’.
Sk. arī: velns, vilks, vilkt.
В 1 106, 516 un 582, II 375, Bl 6 230, Buck 1502, EF 2 1218, Hamp — Balt XII 63 64, KK 30 204, К
Kasparsons — Pūrs I 113, K1 834, M-E IV 530, Рок 1144, Stang 3 62, Sm 5 56, T 348, Vr 642, Гам-Ив 3
824, Ив-То 2 52, 68 un 72, 4 15, То 11 55, 21 539-544, 23 49 59, Б-сл иссл 1985 17, Ф I 287 (Karulis
1992, 2: 506).
māte12
velis Wid., gew. der Plur. veļi U.; Karls., die Geister der Verstorbenen, die Zeit von Michaelis bis Mārtiņi,
12

Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli velna māte.
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jedenfalls im Oktober, wo das Volk meint, dass die Geister der Verstorbenen umgehen und Opfer
empfangen m ssen U.: tas baltais esuot bijis velis LP. VI, 45. parādās ... velis, jādams uz vērša VII, 55. veļi
veļas kâ kamuoli 24. kas . . . gavilēja kapu kalna galiņā? mūs u] māsiņa gavilēja, veļu guovis ganīdama
BW. 10. veļu laiks U., die Geisterzeit. laiks uz veļiem nāk, die Geisterzeit n hert sich U., Pūrs I, 105. veļu
mēnesis LP. VII, 25, der Geistermonat. veļu drūzma, das Totenheer, die wilde Jagd Pūrs I,111. veļu kungs
LP. VII, 24. veļu (veļa U., Spr.) māte LP. VII, 25, Karls., die Gottin des Jenseits Spr.: citai dievs, Laima
taisa (sc.: vietu), citai taisa veļu māte BW. 9246. — veļu kauls (velis Dond.), veļa kauli Frauenb., ein
Überbein Nerft n. U., Talsen und Siuxt n. LP. VII, 1255; veļu vaina, ein Bruch (hernia) Bergm. n. U. Nebst
velēnieši, velns, veļānieši, vēli u. a. zu li. vel s oder vel s „die geisterhaften Gestalten der Verstorbenen” und
vielleicht (nach Mikkola BB. XXI, 223 f. und Trautmann Wrtb. 348) zu an. valr „Leichen auf dem
Schlachtfeld” u. a. — Anders (als „die Holden” zu velēt „g nnen”) Bezzenberger BB. XXVI, 187; s. auch
Būga RS1. VI, 23 f., Walde Vrgl. Wrtb. I, 305 und Br ckner KZ. L, 180 f. (ME LVV 1953-1955, 4: 530531).
‘mirušo cilvēku dvēseļu aizgādne’ (LLVV 1972-1996: veļi http://www.tezaurs.lv/llvv/).
Pēc saules noiešanas nebrauca, jo ticēja, ka tad veļu māte noslēgusi vārtus un mirušais — velis vairs netiek
uz kapiem, bet tam jāstāv ārpusē pie kapu vārtiem līdz nākošai dienai. (FEB: Sēru godības:
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp).
К: Mitināšanās vieta: pazemē, mirušo pasaulē.
Pie kapsētas vārtiem sagaidot jauno kapu iemītnieku,<...> Veļu māte, kas pazemē dzīvo un kapu
atslēgas glabā (LTT 1991-1993: Veļu māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: nav zināms.
Funkcijas un darbības: mirušo dvēseļu aizgādne, sagaida mirušo pie kapsētas vārtiem, pēc dažu
pētnieku uzskata, Veļu māte ir cilvēku dvēseļu māte, arī nāves dieviete (A. Pūtelis) (LTT 1991-1993:
Veļu
māte
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
),
(EM
2009-2014:
http://www.pantheon.org/articles/v/velu_mate.html ).
Lietiņš lija, meži raud, / Veļu māte kāzas dzēra; / Veļu bērni dancodami Savas korpes noplēsuši
(FEB: Sēru godības: http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp).
Attieksme pret cilvēku: kā personāžu, kurš ir saistīts ar mirušo pasauli, nevar raksturot par labvēlīgu
cilvēkiem, gan arī par kaitīgo.
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: Veļu māte gādā par mirušo
dvēselēm (LTT 1991-1993: Veļu māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: mirušo atvadu un apbedīšanas rituāli
(FEB: Sēru godības: http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Nāve.
MLV: ‘mitoloģiska būtne (parasti vecākas sievietes veidolā) - mirušo cilvēku dvēseļu aizgādne’ (LLVV
1972-1996: veļi http://www.tezaurs.lv/llvv/).

Viesulis, v.; -ļa; dsk. - viesuļi, viesuļu. Tikai v.
* viesulis [viēsulis], apv. [ e, i 2], viesuls, viesals, viesol(i)s [uo]; lš. v esulas 't. p ', kr. вихорь, вихрь
(skr. вихърь), bkr. в xap, ukr. вихор, bulg. вихър, č. vichr, p. wicher 'viesulis, virpulis'. Atv. no verba
*viest 'griezt', kā pamatā ide. *uei- 'griezt, liekt' (no kā arī vīt, sk.) ar s saknes paplašinājumā. Ide. *u eis- >
ab. *u ies- > la. vies-. Izloksnēs arī formas ar senāko ei saknē: veisols [ve su ls], veisolis [uo], veisonis
[uo] '(mazs) viesulis'.
Vārda sākotnējā nozīme 'vējš, kas griež virpuli; virpulis'. Sal. apv. viesuls 'virpuļa stabs' (P-K 84). Vārda
saknes nozīmi 'griezt' labi atspoguļo arī apv. veisolis 'maza viesuļa pūka, kas gluži rāma laikā pēkšņi
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saceļas un gružus riņķi griež' (M-E IV 525).
В II 33, EF 2 1243, M-E IV 671, T 345, ЕСУМ I 386. Пр I 87, Ф I 324, ЭСБМ II 167, ЭСРЯ I3 112
(Karulis 1992, 2: 526).
vie sulis Bl., C., Iw., Līn., Ramkau, Schnehpeln, Siuxt, Stenden, Wolmars- hof, vìesulis N.-Wohlfahrt, PS.,
(mit le 2 ) Kl., Prl, (mit ie 2 ) AP., Arrasch, J rg., vie suls (li. viesulas LitMnd. I, 55 und Būga POB. LXVII,
247 und KSn. I, 16) Frauenb., Kand., Salis, Tr., viesuls U., vie suls Ruhtern, vìes ls 2 Warkh., viesuolis,
viesuols L., U., Spr., viesals Gr.-Buschh. (mit le 2 ), Pas. III, 238 und 384, viesals, der Wirbelwind: ar
viesuli un ar aukiem Gl ck Jesaias 29, 6. viesulis viņu sašķels Ezechiel 13, 11. viesuls smiltis
putināja BW. 31313. kur i vēji, viesuliņi (Var.: viesulīši)... durvis virināja? 22001. es iejūdzu vēja
zirgu viesulīša (Var.: viesuliņa, viesuolīša, viesaliņa [aus Windau]) kamanās 2298. burvis skraidījis
viesulī LP. VII, 700. viesuli skrējēja Janš. Līgava II, 475. viesuļa maitāts zirgs L. „ein Pferd, so den
Drachenschuss bekommt". Zu ksl. vixъrь, r. виx(o)pь „Wirbelwind", sloven. vihεr „Haarwirbel" u. a. (bei Walde
Vrgl. Wrtb. I, 242 f.), s. Trautniann Wrtb. 345. (ME LVV 1953-1955, 4: 671).
‘viesuļa personificējums, ļaunais gars’
Viesulis ir ļauns gars, kas griežas apkārt par vēju (LTT 1991-1993: Viesulis
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: vēja viesulis, biežāk sastopams plašās atklātās platībās, piem., laukā.
Viesuli, kas pie viņiem bieži dara lielu postu pie siena, laukiem un jumtiem, viņi tura par ļauna gara
darbu. Kur viņi redz putekļus griežamies, tur viņi lūko iesviest akmeņus vai nazi un kliegdami
vajā viesuli ilgāku laiku (LTT 1991-1993: Viesulis http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Izskats: virpulim līdzīga būtne, dažreiz ar sirdi vidū.
Ja ņem tērauda nazi un sviež taisni viesuļa virpuļa vidū, tad to garu var piedurt pie zemes.
Viesulis gan tūliņ apstāsies, bet naža sviedējam vairs nebūs miera (LTT 1991-1993: Viesulis
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: dara postu saimniecības ēkām un objektiem, atnes cilvēkiem slimības, ir
ļauno garu vai raganas (burvja) klātbūtnes apliecinājums.
Mājās, kur viesulis bieži skrien, ir iemetušies ļauni gari vai kāds nomiris skauģis tās apmeklē;
tad tur ir jāieved kāds lācis, tad viesulis mitēsies (LTT 1991-1993: Viesulis
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Attieksme pret cilvēku: ir bīstams cilvēkiem.
Bet, ja viesulis tiks palaists, tad viņš griezīsies vēl ātrāki kā agrāk, un tā būs
sviedēja laime, ja tas netiks aiznests projām. Arī nazi sviežot, var notikt nelaime, jo viesulis var sviest
nazi atpakaļ un nodurt sviedēju (LTT 1991-1993: Viesulis http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: viesulis izposta mājas objektus,
viesulis ir raganu un burvju klātbūtnes apliecinājums, viesuļa pārvarēšana, viesuļa sirds, viesulis
norāda vietu, kur brauc velns (LTT 1991-1993: Viesulis http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
MLV: ‘strauja, spēcīga vēja riņķveida kustība ap izteikti vertikālu asi’ (LLVV 1972-1996:
http://www.tezaurs.lv/llvv/
),
‘strauja
riņķveida
vēja
kustība’
(LVV
2006:
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=viesulis ).

Vilce, s.; -es; dsk. - vilces, vilču. Tikai s.
* No verba vilkt.
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vilkt [v lkt]; lš. vilkti ‘vilkt’, pr. awilkis (laikam: *auwilkis, Endzelīns) ‘diegs’ (‘izvilktais’), kr. волочь (tag.
волоку, ssl. vlěšti, vlěk , psl. *velk ) ‘vilkt, vazāt’, bkr. валачы, валакц , ukr. волоктu, bulg. (tag. vsk. l.
pers.) влача, č. vl ci, p. włócz
‘vilkt, vazāt’, gr. auleks (< *a-uļk-) ‘vaga’. Pamatā ide. *uelk- 'vilkt’ no
saknes *uel- ‘raut, laupīt; ievainot, nonāvēt’. Skaņumijā *uļk- > b. *uilk- > la. vilk-, no kā verbs vilkt. Tag.
formas no saknes pamatpakāpē. Atv. subst. velkonis [uo], vilkme. 19. gs. 70. gados atv. izvilktne (BV 1873
27), ko aizstāja atvilktne (U II 635); agrāk ģerm. šūplāde (< v. Schublade).
Sk. arī: uzvalks, valkāt, vilciens, vilcināt, vilks.
Buck 394 un 571, E 1V2 185, EF 2 1253, HF I 77, Lanszweert 106, M E IV 590, Рок 1145, T 349, Mach
694, ЕСУМ I 420, Ф I 342, Ц 80, ЭСБМ II 36, ЭСРЯ Iз 152 (Karulis 1992, 2: 531).
‘mantas vilcēja, gars, kas atnes savam saimniekam materiālus labumus’ (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13K00.htm ).
Saimnieks ar bīš dzirdēš, ka esot tādas vilces, kas naudu nesot, un kā nu šis braucis uz Rīgu, tā ar nodomāš,
ka
tāda
esot
jānopirkot,
kas
naudu
nesot
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13K0101.htm ).
К: Mitināšanās vieta: saimnieka mājās.
Kad saimnieks atbraucis mājā un bijis vilci klētī novietojis, tad sācis pārdomāt par Rīgas kunga
vārdiem
un
nolēmis
ar
velnu
nesasieties
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13K0102.htm ).
Izskats: līdzīga čūskai, arī ugunīgai čūskai, kas lido pa gaisu; mēdz būt dažādās krāsās (gaiša vai
tumša, zilgana, melna u.c.) un no tā, kādu naudu vai mantu (arī labību) vilce atnes; ja vilce ir tukša
(bez laupījuma), tad izskatās tieva, ja pilna, tad ir resna, dažos tekstos vilcei ir četras kājas, čūskas
galva, vilce ir mazāka par suni, bet daudz garāka.
Ka vilce naktī skrējusi, tā bijusi skaudīgi gaiša un kā zibens gar acīm noskrējusi. Kad vilce bija
paņēmusies labību, tad bija resna un skrienot dzirksteles vie` meta. Bet ka bija
tukša,
ta
dzirksteles
nemeta
un
bija
tieva
(LTT
1991-1993:
Vilce
http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: atnes saimniekam labību, mantas vai naudu, lido pa gaisu, aizsargā
saimnieka mantas no svešajiem (zagļiem), ja pret vilci slikti izturas (vai arī nepareizi, piem., pieminot
Dieva vārdu), viņa var atriebties (piem., nodedzināt māju).
Saimnieks aizbraucis mājā un iegājis istabā ar kastīti, kuŗā vilce bijusi. Uz savu sievu viņš teicis:
«Dievs tavā sirdī!» Kam tad nu gribējies ar velnu satīties? Tiklīdz saimnieks tā nosacījis, no skastītes
izšāvies
uguns
vīstoklis
un
nodedzinājis
visu
māju
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13K0104.htm ).
Attieksme pret cilvēku: labvēlīga savam saimniekam, taču var arī atriebties par sliktu vai nepareizu
uzvedību.
Kad saimnieks klētī gājis, tad abas vilces nesacījušas nekā; kad saimniece klētī iegājusi, tad abas
vilces slaistījušas galvas; bet, ja kāds svešs klētī iegājis un gribējis iet pie apcirkņa vai sviesta
spainīša, tad abas vilces palikušas tik niknas, ka ienācējam gribot negribot bijis jābēg no klēts ārā
(LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr13/13K0116.htm ).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: vilce atnes labību, naudas,
sviestu, mantas u.c. no citu saimnieku mājām, vilce lido, vilces ķeršana, vilces dabūšana, vilci nopērk
Rīgā, vilce kalpo saimniekam, kad viņš piemin velna vārdu, vilce atriebjas, vilce atnes pārdošanai
nederīgo sviestu, vilce pazūd no Dieva vārda, vilce apsargā saimnieka mantas no svešajiem, vilce
pazūd, kad to pamana svešie cilvēki, vilces saimnieka nāve, puisis glābj māju no vilces atriebības
(LTT 1991-1993: Vilce http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ), (LTTP 1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/13/13K00.htm ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: pūķis, Gausas māte, rudzu ruņģis, rudzu runcis.
V.: pūķis, Gausas māte, rudzu ruņģis (luņģitis, runduliņš, rutulītis), rudzu runcis (runcītis).
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Vilkacis, v.; -ča; dsk. – vilkači, vilkaču. Tikai v.
Baltu: vilkatas (liet.) (LRKŽ 2001: 925).

* No vilks.
vilks [vilks]; lš. vilkas, kr. волк (ssl. vlьkъ, psl. *vьlkъ), bkr. воук, ukr. вовк (apv. вiвк), bulg. вълк, č. vlk, p.
wilk, go. wulfs, ssak., a-s. wulf, sav. wolf, v. Wolf, a. wolf, si. vrkah, gr. l kos (< *lukuos < *ulk u-os) 't. p.'.
Pamatā ide. *ulku -os 'vilks' no saknes * uel- 'raut, laupīt; plēst; ievainot, nonāvēt' (no kā arī veļi, sk.). Tātad
vārdam vilks ir tā pati cilme, kas verbam vilkt (sk.). Vilka apzīmējums ar šās saknes vārdu ir samērā jauna
ide. parādība. Šis vārds stājies agrāka vilka un suņa kopapzīmējuma vietā (sk. suns), lai pēc suņa
pieradināšanas atšķirtu mājdzīvnieku no radniecīga, plēsīga savvaļas dzīvnieka.
Sākotnēji vilks (resp. tā pirmforma) bijis segvārds ('plēsējs, laupītājs'). Kad šis vārds bija kļuvis par
dzīvnieka īsto nosaukumu, tam blakus izveidojās jauni segvārdi (latviešu valoda pelēcis, mežainis, mežavīrs,
tēvainis, vecbrālis u. c.). Sava veida segvārdi bijuši arī nosaukumi ar skaņu pārstatījumu, piem., gr. l kos
(Votkinss).
No ide. *ulku -os blakus dominējošai formai vilks bijusi arī la. apv. forma ulks (U I 320, RKr VIII 85), kas
vokālismā atbilst alb. ujk < ulk, illīr. ulk- 'vilks'. (J. Endzelīns ar ?— no baltkrievu valodas; M E IV 298).
Sal. narev. wułks 'vilks'.
Pēc senajiem kontaktiem ar rietumirāņu valodām Latvijas vietvārdi saglabājuši aizgūtu vilka nosaukumu
*varka (sal. skitu varka 'vilks'): Vārkava [vārkava < varkava], Varakļāni no senāka Varklani (senākajos
dokumentos Warklany, no kā v. Warkland), kur vark + lāni. (Apv. lānis 'liels, necaurejams mežs' < ig. laan
'mitrs lapukoku mežs; pirmatnējs mežs', Wiedemann 472, Māgiste 1193). Dokumentos arī Varka (Warka,
1226) pie Lubānas ezera.
No vārda vilks atv. vilkatis > vilkacis. Dem. vilciņš arī rotaļlieta (neliels priekšmets ar smailiem galiem), kas
iegriezts virpuļo ap savu asi'; nosaukums pēc jauna vilcēna, kas mēdz strauji riņķot, griezties.
Sk. arī. lapsa.
В I 221, Buck 185, E II 393, EF 2 1252, Euler I 28, Fei 576, HF II 143, KK 29 195, K1 867, K (lusiņš) M BV 1869 30 L III 128, Mach 694, M E IV 588, MM III 240, 0x1 1011 Рок 1178,
T 359, W-H I 836, Zinkevičius 1 20, 2 81, Абаев 3 308, Гам-Ив3 176, 199, 271, 380, 382 un 492, ЕС УМ
1411, Мейе 1 395, Ф I 338, Ц 79, ЭСБМ II 203, ЭСРЯ Ь 148 (Karulis 1992, 2: 530-531).
vilkacis (li. vilkakis „der Werwolf"), 1) vìlkacis AP., C., Jūrg., Wolm., (mit it2) Salis, (mit il9) Dond.,
Segew., Siuxt, Pankelhof, Tr., Frauenb., U., Linden n. Mag. XIII, 3, 60, vilkatis, vilkats (li. vilkatas) St., U.,
vilkata (li. vilkat ) Tr., vilkate Kaudz. Atmiņas I, 27, comm., der Werwolf: Sprw. kad vilkaci pie vārda
sauc, tad suņi plēš Br. s. v. p. 111. vilkaci tik var ar sudraba luodi nuošaut Mag. XIII, 3, 60. mežsargs
nuopratis, ka tas vilkatis — ielādējis dzīvsudrabu un tad nuošāvis LP. VI, 146. vai viņš nav pārvērties par
vilkaci vai lāci? Janš. Ban dāvā I, 274. tie gādājuši par visiem vilkatām LP. VII, 930. pazinu Jurīti vilkača
(Var.: vilkaša) rada BW. 19392. vilkatas bērniņus 19392, 2. vilkačuos skriet, sich in Werw lfe verwandeln
und davonlaufen Frauenb. pazinuši... vīru un sievu, par kuriem visi runājuši, ka tie Jāņu naktī skrejuot
vilkatās Janš. Bandavā I, 274; 2) ein heisshungriger Mensch Linden n. Mag. XIII, 3, 60. vilkacis d rfte nach
acs „Auge" aus vilkat- umgebildet sein. vilkat- aber erinnert an ai. ved. vrk ti-h „gef hrlicher, b sartiger
Mensch"; und W. Schulze Jagič- Festschr. 3435 findet dasselbe Suffix in gr. alexos „Adler". Būga dagegen
meint P4»B. LXXI, 466 und KSn. I, 300, dass li.-le. vilkata- durch *viltaka- (vgl. le. vilteka) aus einem
urbalt. *vilkatakas (vgl. le. vilkataks) žmogus, kuris vilku teka" entstanden sei (ME LVV 1953-1955, 4: 587).
‘cilvēks, kas pārvērsts vai pārvēršas par vilku vai citu zvēru’
Nav noliedzams, ka ir vilkači, kas ir tādi cilvēki, kas velna dzīti rādās un skraida apkārt briesmīga vilka
izskatā un var kaitēt cilvēkiem un lopiem. (LTT 1991-1993: Vilkats http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
К: Mitināšanās vieta: parādās cilvēkiem, dažos tekstos nāk no meža.
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Pret vakaru vilkace atskrējusi atpakaļ un ošņājusi, un meklējusi līko koku, bet velti. Nu saskraidījusi
pa mežu divi gadi, koku meklēdama. Trešā gadā uzgājusi beidzot citu tādu koku un tad tikusi atkal
par cilvēku. Bet kāda nu pārnākusi: pavisam nonīkusi, izkaltusi. Vilkači labprāt uzturējušies arī vilku
pulkā, bet tad viņi nedrīkstējuši stāvēt vēja pusē, bijis jāmanās arvienu pavējas pusē, lai vilki pēc
smakas
nepazītu,
citādi
saplosījuši
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15B0101.htm ).
Izskats: parasti izskatās līdzīgs vilkam.
Vilkats ir par vilku pārvērties cilvēks. Vilku no vilkata var tikai tad izšķirt, ja tam pie saplēstas aitas
uzsauc: "Kūm, dod man ar!" Tad vilkats atstāj pusi aitas zemē, bet īstais vilks to nedara (LTT 19911993: Vilkats http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Funkcijas un darbības: spēj pārvērsties, uzbrūk cilvēkiem un mājlopiem.
Nāburgos dzīvojis vecs vecis vārdā Tomiņš. Tomiņš biežī vien pārvērties par vilku un plēsis jērus un
aitas. Kad nāburgi dzinuši lopus ganos, tad Tomiņš bieži vien stāvējis olnīcas galā, pie vārstalām un
lūrējies uz aitām. Bet gani jau zinājuši, ko Tomiņš gaida. Un, kad tam lopus gaŗām dzinuši, tad
teikuši: «Tomī', ej nu projām, neņem nu no manām aitām; paejies nu uz citiem.» Tad Tomiņš
nokaunējies
un
aizvilcies
tālāk
(LTTP
1962-1970:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15B0103.htm ).
Attieksme pret cilvēku: bīstams cilvēkiem.
Viņos klausības laikos rijnieks naktī nozadzis Lestenes muižas rijās labību un vedis uz mājām.
Iebraucis Aplokā (mežiņā), redz pulka vilkaču uz ceļa, visi glūn uz šo, it kā gribēdami nagos grābt.
Bet, par laimi, viens lielāks vilkacis ar kuplu, kuplu asti citus nomierinājis, palaizdams šo, lai brauc
garām. Tas nu tas. Te rītā kungs atsauc rijnieku pie sevis un noprasa: «Kur tu vakar brauci? ko tu
vedi?» «Tā un tā, cienīgs lielskungs. braucu ar rudziem!» «Nu šoreiz tev vēl piedodu, bet sargies citā
reizē nagus palaist. Nebūtu es vakar tevi izglābis, tad tu Aplokā smalki būtu saplosīts! 'Tā tava
laime!» (To vakaru Lestenē esot bijuši daudz kungu kopā un tie tie vilkači bijuši, bet kuplastis bijis
pats vecais Lestenieks.) (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15B0107.htm
).
Ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts: cilvēks labprāt pārvēršas par
vilkati, cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkati, burvis pārvērš cilvēku par vilkati, vilkatis
atsvabināts, vilkača miršana (LTTP 1962-1970: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm ).
Informācija par parādību tradicionālajā tautas kultūrā: Jāņa dienā cilvēkus pārvērš par
vilkačiem (LTT 1991-1993: Vilkats http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: sumpurnis.
V.: vilkats, kadars.
MLV: ‘mitoloģiskos priekšstatos, pasakās - cilvēks, kas pārvērsts vai pārvēršas (parasti par vilku) un uzglūn
mājlopiem un cilvēkiem’ (LLVV 1972-1996: http://www.tezaurs.lv/llvv/ ), ‘mitoloģijā - cilvēks, kas ir
pārvērties par ļaunu zvēru’ (LVV 2006: http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=vilkacis ).

Zemes māte, s.; -es.Tikai vsk, tikai s.
Baltu: motina Žem (liet.) [BRMŠ 1996, 1: 38, 66, 98].
* No zeme + māte13.
zeme, lš. žēm , pr. semmē [zemē], same [zame], narev. zem, kr., ukr. земля (ssl. zemlja), bkr. зямля, bulg.
13

Par vārda māte etimoloģiju sk. šķirkli „velna māte”.
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земя, č. země, p. ziemia, asor. zemica, zemja, he. tegan (ģen. taknaš), si. ksāh (ģen. ksmah), ave. zā, gr.
chtōn 't. p.', lat. humus 'zeme, augsne, apvidus', toh. A tkam, В kem. Pamatā ide. *dheghem / *dheghom;
pēc saknes patskaņa redukcijas metatēze *dhghōm > *ghdhōm > gr. chthōn (Krečmers, Kurilovičs,
Ivanovs). Citās valodās izveidojusies bāze no varianta ar -em, izrunas atvieglošanai zudis ieskaņas
līdzskanis, un no *ghem- > b. *žem-ē > la. zeme, kā arī citu valodu variācijas. No b. *žeme galotnes garais
patskanis saglabājies lietuviešu un prūšu valodā, bet latviešu valodā galotne reducēta.
Atv. adj. zems [e] (lš. žēmas), no kā adv. zemu (lš. žema , pr. semmai)·, no subst. zeme adv. zemē. No subst.
zeme verbs piezemēt, refl. piezemēties; arh., apv. zemdēt 'pārklāt, pārplūdināt ar zemi, smiltīm (U I 233), arī
atv. aizzemdēt («grāvis pa ilgu laiku aizzemdējis pavisam», M-E I 61), refl. aizzemdēties («upe ...
aizzemdējusies», LA 1829 41, E-H I 64), piezemdēt («piezemdējis, piesūnuojis valks», J. Janševskis ME III
312), sazemdēt («grāvis pavisam sazemdējis», M-E III 795). No adj. zems atv. verbi (kauz.) zemot, biežāk
atv. pazemot [uo]; zemināt, biežāk pazemināt. No subst zeme atv. subst zemnieks (-ce), zemene (< zemine) J.
Alunāna ieteikts atv iezemieši 'zemes pamatiedzīvotāji, aborigēni' (MV 1856 22) No adj. zems atv. subst.
zemene, zemums, apv. zemala [e] 'maza auguma meitene'.
Sk. ari. zem.
В II 367, III 258, B1 6 183, Buck 15, 30 un 1302, E III2 178, IV2 303, Eckert 9 155, EF 2 1299, Euler 1 167,
HF II 1098, KK 29 195, Lanszweert 35, Mach 714, M-E IV 708, MM I 238 Pok 414 T 369, W H I 664,
Zinkevičius 1 20, 2 82. Гам Ив 3 821, ECYM II 259, HB 5 25 29, rip I 249, O II 93, U, 160, 3CBM III 359,
3CPiI I6 87 (Karulis 1992, 2: 554-555).
zeme (li. žeme, apr. semmē), 1) zems, -s (r. земь in на-земь „auf die Erde") Preiļi n. FBR. VIII, 13; Pas. II,
137 (aus Lixna), Kaltenbrunn, Schloss- berg, Demin. zemiņa (tahmisch!) BW. 8310, 2 var., acc.-instr.
zemiņu (tahmisch!) 13388 var., gen. s. zemīša 4821, 3 var., auch Plur. zemes, die Erde (der Boden; die Welt);
der Humus Siuxt; das Land; der Landbesitz: Sprw. kāda zeme, tādi augli RKr. VI, 849. tik melns kā zeme Br.
57. kas zemi kuopj, tam maize būs Br. sak. v. 1504. kas zemi kuopj, tuo zeme kuopj Birk. Sakāmv. 79. ja
zemei duosi, tad zeme tev duos JK. II, 473. kā zemi kuopsi, tā zeme atlīdzēs 474. tā zeme jūras dibenā, tā
zeme kapā Br. s. v. p. 117. virs zemes, apakš debess (antwortet man einem, der nach dem Wohnort fragt)
Etn. IV, 79. bija ļuoti nejauks laiks, tā sakuot debess ar zemi gāja kuopā JK. V, 1, 66. kaut arī zeme ar
debesi jauktuos 65. mālu (Var.: glīzda, pliena, zvirgzdu) zeme BW. 9763. man arama celmu zeme 5220, 2.
kas man deva āra zemi, sila zemes arājam? 11218. linu zeme 17470,1. griķam der smaga (Var.: veca) zeme
3186 var. meža zemes iestrādājuot Etn. III, 157. maizes zeme, ein frucht- bares Land U. atvedis kapiem smilti
un zemi (Sand und Humus) Siuxt. piegrābis lielu nastu ar zemēm un gribējis Daugavu aizsērst LP. V, 408.
speruse aiz dusmām zemes gaisā JK. V, 1, 76. zemi apstrādāt, den Boden, das Land bearbeiten. zemi uzplēsa
Dīcm. pas. v. I, 25. es aparu divi zemes BW. 27976. zeme iebrūk Aps. Pie pag. tiesas 15. būdiņa... kā nuo zemes izburta LP. I, 169. zemē iegrimuse pils Dīcm. pas. v. I, 11. viņš pārbijās, ka vai dzīvs būtu zemē ielīdis
23. guovis bijušas kā zemē iekritušas LP. VII, 978. uz zemes pusi St., niederw rts. uz zemes gulēt, auf der
Erde liegen, schlafen U. pie zemes gulēt, krank sein U. pie zemes, gar zemi gāzt, mest, sviest, niederwerfen
U. Ansis liekas gar zemi (legt sich nieder) un aizmieg JK. III, 80. līdz zemīti ievas zied BW. 13388. zemāku
jau nekritīsi kā līdz zemei, sagt man zu einem, der sich vor dem Fallen f rchtet Etn. IV, 77. tevs, māmiņa
zem zemēm (sind begraben) BW. 4087 var. māmuliņu zem zemēm palikām 27755. gulēt man zem zemēm
27554,1. ragana... nuosit (sc.: kucīti) i r] apruok juo zemēs Pas. V, 426 (aus Welonen). viņš gul dziļi zem
zemēm Latv. rozkrīt caur zemēm Pas. V, 321 (aus Welonen) (ME LVV 1953-1955, 4: 708).
‘gādā par cilvēku labklājību un tīrumu, auglību identificē ar Veļu māti, tā kā Zemes māte arī valda par
mirušo pasauli’ [EM 2009-2014: http://www.pantheon.org/articles/z/zemes_mate.html ].
No zemes un auglības dievietēm ir pieminamas: Zemes māte, Lauka māte, Krūmiņa [FEB: Zemes māte
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
К: Mitināšanās vieta: cilvēku pasaulē iemiesojusies zemes veidā.
Citi upurēja Zemes mātei un citiem elka dieviem noliktās dienās uz kalniem, pie kokiem, avotiem,
kurus svētus turēja, pie upēm, kur jau tēvu tēvi vecos pagānu laikos upurējuši, un uz krāsmatām,
pie baznīcām un kapiem (LTT 1991-1993: Zemes māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
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Izskats: nav zināms.

Funkcijas un darbības: gādā par cilvēku labklājību un tīrumu auglību, ir arī mirušo pasaules
valdniece.
...pēc īsa mūža virs zemes cilvēki aiziet tumšajā Peklē jeb Zemes mātes klēpī [FEB: Zemes māte
http://www.korpuss.lv/feb/paper.jsp ].
Attieksme pret cilvēku: labvēlīga cilvēkiem.
Kad kāda meitene ir adatu pazaudējusi, viņa saka: "Zemes māte, atdodi manim adatiņu!" (LTT
1991-1993: Zemes māte http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ ).
Ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām: Veļu māte.
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