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Savvaļas augu nosaukumi 17. gs. vārdnīcās 
un latviešu valodas izloksnēs 

Floras nosaukumi ir sena un nozīmīga leksikas sastāvdaļa ne tikai latviešu valodas, bet arī baltu valodu kon-
tekstā. Tie iekļauti gan Latviešu valodas dialektu atlantā (1999), gan Baltu valodu atlantā (2013). augu nosaukumi 
rāda gan abu baltu valodu leksikas kopīgo areālu, gan semantiskās paralēles u. c. kopīgās iezīmes. savvaļas augu 
nosaukumi fiksēti jau pirmajās vārdnīcās ar latviešu valodu: Georga Manceļa Lettus (1638) un Phraseologia Letti-
ca (1638). referātā tiks pievērsta uzmanība G. Manceļa vārdnīcās iekļauto savvaļas augu, kā arī atsevišķu Latvijā 
adventīvu un kultivētu augu, kas pārgājuši savvaļā (driģene, idra, mārrutks, rutks, vērmele u. c.), nosaukumiem – to 
fiksējumiem vārdnīcās un izplatībai mūsdienu izloksnēs.

Daļa 17. gs. avotos fiksēto leksēmu plaši sastopama arī latviešu valodas izloksnēs, īpaši Zemgales izloksnēs 
ap augstkalni, kur mūža lielāko daļu dzīvojis G. Mancelis.

Daži piemēri. Aweeschi  Madbeern ‘avenes’ Rubus idaeus (Phras. 1638: 225); kas kompaktā areālā sastopams 
dažās Zemgales izloksnēs, piem., Bēnē un Latgalē (Bērzgalē, istrā, kaunatā, nautrēnos, nirzā u.c.), aviešas ‘t. p.’ Zem-
galē (Blīdenē, Jaunaucē), Latgalē (Baltinavā, rugājos, sakstagalā, viļānos u. c.), avieses ‘t. p.’ Zemgalē (augstkalnē, 
Bukaišos, sniķerē, Tērvetē, ukros, vilcē, Zaļeniekos u. c.) (plašāk skat. LvDa 1999: 22. k.; Bva 2013: 242).

Ghlaʃenes Blawbeern ‘zilene’ Vaccinium uliginosum (Phras. 1638: 225); sal. arī glãzene ‘zilene’ Zemgalē (Bēnē, 
Bukaišos, Jēkabniekos, Penkulē, sniķerē, Tērvetē, ukros, vilcē u. c.),  glāzine ‘t. p.’ Dienvidrietumkurzemē (Bārtā, 
Dunikā, nīcā, rucavā, plašāk skat. LvDa 1999: 25. k.); sal. glāzene apv. (LLvve). 

Pelles=ʃirrņi  Wicken ‘sējas vīķis’ Vicia sativa (Phras 1638: 227); sal. arī peļzir̃ņi ‘wilde erbsen mit gelben 
und blauen Blüten’ kuldīgā, Lielsalacā, Mazsalacā, peļzir̃nīši Vicia villosa ancē (Me iii 199; eH ii 222), peļu zirnīts 
‘sējas vīķis’ nīcā (Ēdelmane, Ozola 2003: 432).

Wahweres Porβ  ‘vaivariņi’ Ledum palustre (Phras. 1638: 225); sal. arī vāveres ‘vaivariņi’ Zemgalē (augst-
kalnē, Jēkabniekos, Lielplatonē u. c.), vāveri ‘t. p.’ augstkalnē, Bukaišos, elejā, Platonē, Tērvetē, vilcē, Zaļeniekos, arī 
vãveriņi ‘t. p.’ Bauņos, Bauskā, Dundagā, Lēdurgā, Olainē, Piltenē, Popē, Zālītē u. c. (Me iv 512; LvDa 1999: 18. k.; 
Ēdelmane, Ozola 2003: 402).

Cilmes ziņā G. Manceļa vārdnīcā ietvertie savvaļas augu nosaukumi ir gan mantoti (avene, dadzis, nāt-
re, niedre, sūnas u. c.), gan aizgūti. Lielākā daļa aizgūto leksēmu ienākusi no vācu valodas; sal., piem., Kehrwels 
kerbelkraut ‘kārvele’  Chaerophyllum (Lettus 1638: 143) < vlv. kervele (Me ii 377); Mohres Moͤhren  ‘pastinaks’ 
Pastinaca sativa (Phras. 1638: 331) < vlv. mor ‘Möhre’ (Me ii 683); Ringheles ringelblumen ‘ārstniecības kliņģe-
rīte’ Calendula officinalis (Lettus 1638: 143) < vlv. ringele (Me iii 529; eH ii 372; sehwers 1953: 101). savukārt 
no igauņu valodas leksēmas sõster aizgūta (Me iii 1127), latviešu valodas leksēma Suβtringi, Suβteres Buchsbeern  
‘jāņoga’ ribes (Phras. 1638: 225), bet no slāvu valodām aizgūta, piem., leksēma Kokaļi unkraut im Buchweitzen 
‘kokalis’ Agrostemma githago] (Phras 1638: 328; < kr. кýколь Me ii 342) u. c.
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avoti  un l i teratūra

Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora. Baltų kalbų atlasas. Lek-
sika 1: Flora. Atlas of the Baltic Languages. Lexis 1: Flora. 
vilnius: Lietuvių kaloas institutas, Lu Latviešu valodas 
institūts, 2013.

endzelīns, Jānis, Hauzenberga, edīte. Papildinājumi un labojumi 
K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. 1.–2. sējums. 
rīga, 1934–1946.

Ēdelmane, inese, Ozola, Ārija. Latviešu valodas augu nosaukumi. 
rīga : sia “augsburgas institūts”, 2003.

PHraseOLOGia LeTTiCa, Das ist: Täglicher Gebrauch der Let-
tischen sprache. verfertigt / durch GeOrGiuM ManCe-
LiuM, semgallum, der H. schrifft Licentiatum &c. ander 
Theil. Diesem ist beygefüget das spruchbuch salamonis. 
Zu riga Gedruckt vnnd verlegt durch Gerhard schröder/ 
1638.

Latviešu literārās valodas vārdnīca. elektronisks resurss. Pieejams: 
www.tezaurs.lv/llvv [Pēdējo reizi sk. 27.05.2015.].

Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. karšu un komentāru 
autori B. Bušmane, B. Laumane, a. stafecka u. c. rīga : 
Zinātne, 1999.

LeTTus, Das ist Wortbuch / sampt angehegtem täglichem Ge-
brauch der Lettischen sprache; / allen vnd jeden auß-
heimischen / die in Churland / semgallen vnd Lettischem 
Liefflande bleiben / vnd sich redlich nehren wollen / zu 
nutze verfertigt / Durch / GeOrGivM ManCeLivM sem-
gall. der H. schrifft Licentiatum &c. erster Theil. Gedruckt 
vnnd verlegt zu riga / durch Gerhard schröder / anno M. 
DC XXXviii [1638].

Mīlenbahs, kārlis. Latviešu valodas vārdnīca. rediģējis, papildinājis, 
turpinājis Jānis endzelīns. 1.–4. sējums. rīga, 1923.–1932.


