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čupuotiēs, -uojuos, jaukties citam caur citu, saieties: „ka nav rede
les, ta aitas čupuodamās sienu samin.“

čukala2, neliels daudzums netīra ūdens, samazgu, vai cita kāda 
šķidruma: „gu ov īm , kad spaida desminu, kādu čūkalu izspiež J a u , kamēr  
vēl teļa nav .“ „kad sabrauktu zirgu ved steliņģī, tad jūaprauga sile : ja  
tur v ēl kāda čūkala, tā jaizslauka ārā.“

čānities2, -uos, -ījuos, strādāt un kustēties pie zemes lokoties: „nāca 
ziema, tad visi pa istabu čūnījās.“

da ļ a i ! Izsauciens, ko saka, ja  kāds kaut kur aizskrien: „da-ļai, 
mežā iekšā, ķer nu tu viņu ciet!“

draktigs2, grūsnējs: „kas bij draktīga cūka, tuo dīķi nedzina ; citas
peldināja. “

druvnitis3, māla podiņš ar lociņu, barības nešanai uz lauka. 
duļģis, vīriešu krekls bez aprocēm, ko senāk šuva no rupja audekla, 

valkāšanai.
duļķis2, koks vai cits kāds garena veida priekšmets ar strupu galu: 

„nāk tārpi ārā melnā m galvām , paši balti resni duļķi.“
dambrāt, -āju, tr.: d. ūdeni — ūdeni jaukt ar dubļiem un citiem ne

tīrumiem. Refl. -tiēs, mīdīties pa dubļiem un slapjumu: „kad bij maz 
ūdena, bērniem neļāva pa dīķi dumbrāties, lai nesadumbrā ūdenu.“

duņķit2, -Iju, tr., grūst otram ar kādu neasu daiktu: „iebadīt puole 
nevar, bet duņķī a r duņķi.“

dūzīg s 2, gauss. Saka par cilvēkiem un lopiem.

K ā r l i s  D r a v i ņ š

Stendes vecie uzvārdi.

Visvecākais iedzīvotāju saraksts, kas Stendes pagasta valdē sagla
bājies, ir vācu valodā sastādīts visu pagasta apdzīvoto vietu un iedzīvo
tāju reģistrs: „ G e m e i n d e - R o l l e  d e s  i m T a l f e n f c h e n  K r e i -  
f e T a l f e n f c h e n  K i r c h s p i e l e  d e s  K u r l ä n d i f c h e n  G o u 
v e r n e m e n t s  b e l e g e n  e n G u t e s  S t e n d e n -  e t  K a r g a d -  
d e n.“ Šis dokuments sastādīts, kā vērojams, apmēram 1874. g., bet zi
ņas smeltas no 1858’. -g. revīzijas materiāliem, kā šķiet, uzjemot „rullī“ vi
sas revīzijā atrastās personas.

Saraksts sākas ar Stendes dižo muižu, kam seko mazmuižas, krogi, 
sudmalas un lauksargu mājas. Tālāk atrodamas mežsargu, saimnieku 
(dižās un mazās — G e s i n d e  u n d  H ä u s l e r  e i) un kalpu ( K n e c h t s  
Ē t a b l i s s e m e n t )  mājas alfabētiskā kārtībā. Mazais Kārgadu nova- 
diņš, kas agrāk bijis patstāvīgs (salīdz. J. Janševska „Mežvidus ļaudis“), 
atdalīts par sevi.

Tā kā iedzīvotāji ar vienādiem uzvārdiem dzīvojuši dažādās vietās, 
tad uzvārdus nācās grupēt alfabētiskā kārtībā.

Trūkstot atzīmēm par iedzīvotāju tautību, nebija iespējams noskai
drot, cik no turpmāk minētiem uzvārdiem pieder sveštautiešiem. Tādu, 
katrā ziņā, nebūs bijis daudz.

Zīmes pie uzvārdiem nozīmē:
* tagad Stendē šāds uzvārds, nav vairs sastopams (pēc pagasta 

valdes darbinieku ziņām).
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Stendē mājas ar tādu pat nosaukumu, un personas ar līdzīgo uz
vārdu toreiz tanīs dzīvojušas.
Stendē mājas .ar tādu pat nosaukumu, bet personas ar līdzīgo
uzvārdu dzīvojušas citur.
aizdomas, ka uzvārda īpašnieks nav latvietis.
uzvārds vēlāk izrunā vai rakstos grozīts.
Uzvārdi, kas izrunā nav dzirdēti, latviski nav rakstīti.

Stendes izloksnē j r  lauztā un stieptā intonācija. īsiem galotņu un 
piedēkļu patskaņiem zūdot, rodas iepriekš, patskaņu sekundāri pagarinā
jumi, pie kam iepriekšēju īsu patskani (balsīga līdzskaņa priekšā) izrunā 
krītoši, iepriekšēju stieptu patsk. vai divskani — kāpjoši-krītoši, iepriekšēju 
lauztu patsk. vai divskani — lauzti-krītoši. —  Technisku grūtību dēļ se
kojošā vārdu sarakstā ir apzīmēta tikai sekundārā krītošā intonācija, pā
rējās sekund. intonācijas turpretī sevišķi apzīmētas nav.

Reģistrā.
Abbe *
Adjehr * +  
Ahboling * 
Ahlberg *
Ahse
Anssohn
Apfelbaum
Asselbaum
Attelbauer
Auns

(arī Aunes) 
Bahr
Bahrsding *

(arī Barsding) 
Ballod 
Baran *
Bambel 
Baumann + 1) 
Bauwe * +  
Becker 
Behtuling * 
Bekmann + 3) 
Berghardt * 
Bergmann 
Berse * 
Bersekaln * 
Bersing 
Beslik *
Blaschke 
Biedermann 

. Birkmann 
Blumenberg * X

Stendes izloksnē.

Āģērs
Ābudliš

Azs (-iio-c.) 
Ansüöns

Asilboūms (-o-c.) 
Atilboūrs 
Ouns (-o-c.)

B ā rs (-iio-c.) 
Bdrzdiš

Baluods (-iio-c.)

Bam bals (-o-c.) 
Baām ans (-iio-c?) 
B oū v  
Beķērs

Bēķm ans

Bņtgmahs
B$rzs
Bņrzkalns
Bērziš
B ezligs
Blašķs
Bidermans
Birkm ans

Reģistrā.
Brakansky 
Brandenburg * 
Branze 

(arī Brantze- 
Freymann * +  

Braunsberg * 
Brukling *
Brunn
Buchhalter * 
Buchmann 
Buckardt 

(arī Buckard) 
Buhtilt * +

(arī Butild) 
Bukke 
Bumber 
Bundsing 
Chreinfeld 
Christophsohn 
Czaksing * 
Dankumkaln * <>1) 
Dombrowitz 
Dörkevitz 
Draweneek * 
Draugs 
Dregne

Dreymann * +  
Driksne 
Drullekaln * 
Dseggus * 
Dserwen 
Dsinter

Stendes izloksnē. 
Brokansks

Branc (-o-c.)

> Brunoüs

Bukmans
Bukärts

Bütilts

Buks
Butnbiērs (-o-c.)
Buhdziš
Krehfelts
Kristapsuöns
Čaksiš
Dankumkalns 
Dufhbrovič 
D erķevič, D erķ sa) 
Dravnieks 
D roägs
D rēgns, dat. Dreg- 
■ ņam (-iļo-c.) 
D reīm ans 
Driksn  
Druļļkalns 
Dzņguz (-8-c )  
D zērven  
Dzinlārs (-o-c.)

*) mājas — Baūžas.
*) visi uzvārdi ar — mans īf /fo-celmi. 
s) mājas — Bēki.

>) mājas — D ankumi. 
*) Ar lauzto Intonāciju.
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Reģistrā. 
Dsirkall 
Dunder 
Egling *
Eglith 
Elbe *
Eschenberg * 
Esserstarp * + 2) 
Feldmann 
Fetter
Flötmann + :t) 
FViedenberg 
Frühstück 
Qailit * •
Gails
Galwing * 
Gardon *
Garsil +
Gehre
Gluhde * +  
Grimpmann * 
Grohsing * 
Grünberg 
Grünthal 
Grundmann 
Grundstein 
Glrundzel * X 
Gulberg 
Harrak * 
Hellmannsteiln * 
Henke * 
Herschfeld * 
Hochberg *
Illing * +  
Jacabowsky 

(arī Jacubow- 
sky)

Jacobsohn
Jaksche
Jannekaln

Jannsohn 
Jeksching * 
Johtak *
Kaffer * 
Kahrkling 
Kakkain 
Kalkenberg *

Stendes izloksne. 
D zīrkals (-o-c.) 
D undürs (-o-c.) 
E gliš  
Eglits

Ešinberķ s1)
Ezerstärps (-o-c.)
Feltmans
Feters
F leitmans
F rīnberķs
Frīštiks
Gallits
Gails (-iļo-c.)

Gardang 
Garsils (-o-c.)
J ērs
Glud (-d-c.)

Gruöziš 
Grīnbņfks 
Grihtals (-o-c.) 
Gruntmahs 
Grunšteins

Gulberķs

Iliš
J ekabopsks

J ekabsuöns 
Jakss ( - iio-c.)  
Janiņkalns, Jaņ- 

kalns 
Ja nsuöns

Karkliš
Kakalns

Reģistrā.
Kalleij 
Kalning 
Kalwing 
Kamberg 
Kammehl * 
Kamneek * +  
Kannberg 
Kasting *
Kaufing *
Kiewit 0  
Kihse *
Kirsch *
K la w ing *
Klinke *
Koch *
Koije *
Korp

(arī Korps)
Kort *
Krakowsky * 
Krehke 
Kreutzberrr * 
Kruhsing +  
Kruming 
Kunberg *
Kunkel 
Künstler *
Lachs *
Lahze 
Lagsding 
Lankfeld * + 1) 
Lapping *
Lapsing *
Laukfeld *
Laukstein
Laumann
Lautenbach
Leekneek * 0
Leeping
Lehben *
Lehmann *
Leier 
Leiing *
Lerch
Lesskauneek

(arī Leskauneek) 
Liekkaln *
Liko *
Lizke * +

Stendes izloksnē.
Ķaleis
Kalniš
Kalvis
Kamberks

Kamniēks
Kanberks
Kastiš

Ķivits (-iļo-c.) 
Ķiss (-iļo-c.)
Ķ irss ( i ļ o - c )
K ļavis
Kliņks

Kotps (-o-c.)

Krēķs
Kreīcberķs
Krūziš
Krūmiš

Kunkulbe ķs
Ķinstlers

Lacs
Lagzdiš

Lapiš
Lapsiš

Loūkšteins
Loūmans
Loūtenbaks
Lie kniēks
Liēpiš

Leij&rs (-o-c.)
Lejiš
Leŗķs
Ļeckavniēks

1) Ar lauzto Inton., kā ari citur — beŗķs.
2) Ezerstarpu mājas tagad piedalītas 

Spārnes (Spāres) pagastam.
8) mājas — Svilpji. 1) mājas — Lankas.

Ļick
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Reģistrā.
Lorentz

(arī Lorenz) 
Lubber 
Luhzeneek * 
Luhse * 
Lundbrook * X 
Luring * 
Luschneek * °  
Maggohn * 
Magsche * 
Makewitz *

Makke +  
Makstneek + 1) 
Malzeneek * 
Mandel 
Mauring * +  
Mellup +  
Middrijahn 
Migle * 
Mikkelsohn 
Mischke *
Mohr *
Moritz 
Muinkit * 
Muzzeneek 
Natring 
Ninne

Nober *
Ohgling * 
Ohsoling +

(arī ühseling) 
Oppmann 
Oschkaln 

(arī Oschekaln 
Ohschkaln) 

Paberse *
Paigel 
Pawelsohn 
Peldmann * 
Pelle *
Perkohn 
Pihlex 

(arī Pihlek) 
Pinkus *
Pirwitz *
Plaiske +

Stendes izloksnē. 
Luörencs

Lubņtts

Lass (-iļo-c.)

Lužnieks

M aķ(e)vič, M aķ(e)- 
vic 

M aķs 
Maksniēks

M andels
M oūriš
Mņllups (-0 c.) 
M idrjāns (-iļo-c.) 
M igl
M iķelsuons
M išk

Muöric (-o-c.)

M ucniēks
Nātrtš
Ninnārs, N inn  

(-o-c.) (  e-c.)

Udzališ

Opmans
Uoškalns

Pabērzs
Paegls
Pävilsuöns
Peltmans

Pņrkudns (-iļo-c.) 
Pilņgs

Reģistrā.
Pohding * 
Pohlmann 
Pohtaik *

(arī Potax) 
Pohte +  
Prahmneek * +  
Preeding +
Preij *
Prettiz +
Prun *
Puhpoling * 
Pumpering * ° ' )  
Purlik
Purowsky + 2) 
Purrekalning * 
Puteis *
Ragge *
Ramberg *
Raps *
Rassmann * 
Rattekaln 
Reekstneek 
Reitmann * 
Resnais *
Retejam 
Riegschmied * 
Rieschmidt *
Ring 
Rohbe 
Rollstein * 
Ronnstein * 
Rubbing * 
Rudsing 
Ruhsing 
Rundul *
Rungain * _L 
Rungul 
Rutke *
Ruttu.1 
Saback +
Sakning 
Sallkaln 
Salming * 
Sandberg * 
Sander 
Sandthal *
Satar *
Sawitzky *

Stendes izloksnē. 
Puodiš 
Pölmans 
Polaks

Puöt
Prāmnieks
Priēdiš

Pretic (-o-c.)

Pupuliš

P urūcs (-iļo-c.) 
Puropsks

Rāģs

Rasmans
Ratkalns
Riēkstniēks

Resnais
Retejufhs

Riņķs
Ruobs (  iļo-c.)

Radziš
Rusiš

Rungains (-iļo-c.) 
Runguls (  iļo-c )  
Rutks
Rutuls (  iļo-c.)
Zābaks
Sakniš
Zaļkalns
Salm iš
Zanbņrķs
Zandārs (-o-c.)

P ifv ič
Platsk (-ū-c-)

*) mājas — M aksniēki, reģistrā: 
M a x s t n e e k .

1) mājas — P ufhpuri.
2) mājas — Aizpuri.
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Reģistrā.
Schaul 
Scheiten * 
Schieling * 
Schlieter 
Scholz * X 
Schubbe *
Schulz *
Sedling 
Seybart 
Selbowitz * 
Selderie * 
Seltesakke + 1) 
Semesarreij

Sibben * 
Sichmann 
Siel *
Siehle *
Silke
SUljahnit * 
Sillkaln *
Simon * +
Sirme +
Skehre *
Sköpper <> 
Skudding * 
Smildsing + 2) 
Sommer * 
Sonnberg * 
Sperling *
Sprunk
Stahl
Starpeneek * 
Straussing * 
Straute * 
Sturmann * 
Steinberg * 
Stelbe * 
Stelbowitz * 
Striekart 
Stromhach 
Suhning 
Swingul * 
Swinster 
Taksing 

(arī Taxsing) *

Stendes izloksne. 
Souls (-iļo-c.)

Silis
Slltärs (-o-c.)

Sulc (o - c .)
Sedliš
ZeibņHs

Zļltzaķs
Zēmsarais, Zema- 

rats 
Zibens 
Ziķmans

Siļķ
Siljānits 
Silkalns 
Sim ans (-iļo-c.) 
Sirms (-o-c.)

Sķeperm ans

Sm ildziš

Sprunks
Stāls (  o-c.)
St&rpniēks
Stroāsiš
Stroūts (-o-c.)
Stūrmans
Steinbņfks

StrikņHs, -ārts
Strombaks
Suniš

Svlnstārs (-o-c.) 
Taksiš

Reģistrā.
Teyen * 
Teyland *
Telle 
Tiedelitz 
Tilting 
Tischler 
Töffer *
Treu 
Triebe * 
Tschaupel 
Tschetsche * 
Turke-

Becker * <>1) 
Uhken * + 2) 
Uhse +
Ukekaln * + 3) 
Uppad *
Uppath * 
Uppeht *
Vogel 
Wahdsing 
W aks * 
Waldmann 
W alte *
Wehse 
Weinberg 
Wichmann 
Wiegmann * X 
Wiexen

(arī Wiexne) 
Wihtol 
Wihtoling 
Winde 
Wisbul * 
Wittberg * 
Wizinsky 
Wolp + 4) 
Zander * 
Zeemit + 5) 
Zekkulit * 
Zelme 
Zeplit * +  
Zietsche *

Stendes izloksnē.

7 %ls
Tidlic {-o-c)
Tilttš
Dišlers

Treījs, Treīj

Čaupals (-0 - c )

Turks 

Ū z (-ā-c.)

Pöguls (-iļo-c )  
Vadzlš, Vadzits

Valtmans

Vēzs
Veīnbejfks
Vikmahs

Viksn

Vituols (-o-c.) 
Vituoliš 
Vihd (-ū-c.) 
Vizbuls (-iļo-c.)

Vicinsks 
Volps (-0-c.) 
Candārs (-o-c.) 
Čiemils
Cņkuliš, Cņkulits
Cņlms
Ceplils

')  tiklab mājas (Zeltzaķus), kā perso
nas bieži sauc ari par „Dzelzzaķiem*. 

a) mājas — Sm ildzeji.

!) kādreiz bijušas Turka  mājas,
2) mājas V ^cSķnieki (Vqcükqni).
9) mājas — Jaānūķniēki (Ja ü n ük qn i). 
*) mājas — Vilciņi.
5) mājas — Čiemitas.
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Stendnieki (stennieki) savus uzvārdus1), pēc dažām ziņām, esot da
būjuši 1848. gadā. Kā vēl tagad daži zina stāstīt, toreiz pavēlēts, lai katrs 
ģimenes galva sagudro sev uzvārdu. Pēc noteikta laika bijis jāierodas 
muižā, kur tad uzvārdi sarakstīti grāmatās.

Nav vēl skaidrs, vai gluži it visi Stendes pagasta latviešu tautības 
iedzīvotāji toreiz bijuši bez uzvārdiem. Vāciešiem tie jau bija, tāpat ci
tās pusēs arī latviešiem.

Nostāsti min, ka māju saimniekiem par uzvārdiem likti pašu māju 
vārdi. To apliecina arī „rullis“, kur māju iedzīvotāju saraksta priekšgalā 
parasti atrodamas personas ar māju vārdu kā uzvārdu. Tādu māju no
saukumu pāriešanu uzvārdos atvieglo, vienkārt, vispār pazīstamā saim
nieku saukšana māju vārdā: Jēcis =  Jēču saimnieks, otrkārt tas, ka 
Stendes izloksnē māju vārdus mēdz bez daudzskaitļa lietāt ari vienskaitlī. 
Piemēram: „Kas tās i[r] pa[r] m ājam ?“ — „Tas i[r] Sliņķ[i]s.“ Vai
arī: ,,Ku[r] tagadās i[r] m ašīn[a]?“ — „Tagads kul pe (=p ie) Mistar[a],“ 
t. i. Mistaros.

Tomēr māju nosaukumu piejemšana par uzvārdu Stendē nav vis
pārēja parādība. No 101 saimnieku un mežsargu mājas, kas atrodama 
reģistrā un no kurām tikai loti nedaudzas 1848. gadā, varbūt, vēl nebūs 
eksistējušas, tikai 46 nosaukumi ir kļuvuši par uzvārdu, bet 55 — nē.

Interesējoties par nupat teiktā iemesliem jāatzīmē vairāki fakti un 
iespējas.

Pirmkārt, no uzvārdu došanas līdz 1858. gada revīzijai ir 10 gadi. 
Pa šo laiku dažas saimnieku ģimenes varēja izmirt, un tā uzvārds revī
zijas dokumentos un vēlāk sastādītajā „rullī“ vairs nevarēja iekļūt.

Tādus vēlāka laika gadījumus dokumentā .atrod: bez_ bērniem no
miris, piemēram, Bauva ( B a u w  e), saimnieks Bauvās, tā izbeigdams 
savu uzvārdu. Vispārīgi ņemot, šādu gadījumu tomēr nevarēja būt daudz.

Otrkārt, dažādi iemesli varēja mudināt, lai pats saimnieks izvēlas 
sev citādu uzvārdu.

Tā kādreizējo Stendes Leču saimnieks, kā vēstī nostāsti, kad pie
nākusi ziņa, ka katram jāizgudro sev uzvārds, pēc pārdomām un pārsprie
šanas izvēlējies nevis „Leci“, bet „Lagzd[u]kalnu“. Muižā tomēr izrā
dījies. ka šādu uzvārdu jau izvēlējies sev kāds cits, un nācies ātrumā sado
māt jaunu. Tomēr arī turpmāk pasacītie uzvārdi bijuši jau aizjemti, un 
nevaļīgais skrīveris, neļaudams daudz gudrot, ierakstījis vācisku uzvārdu 
— „Chreinfeld“ . . .

Iemesli, kādēļ „Lecis“ atmests, nav vairs zināmi.
Vispārīgi jemot, analogos gadījumos iemesli varēja būt diezgan 

dažādi.
1) Ja  blakus bija 2 mājas ar vienādiem vārdiem (piem.: Diž- un 

Mazliepadas, Diž- un Maztērukši), tad vienam no kaimiņiem vajadzēja 
izvēlēties sev citu uzvārdu. Tā no abu Glūdu saimniekiem tikai Diž- 
glūdam uzvārds ir „Glūda“. Sastop arī māju un vārdu variēšanu, piem.'. 
Uķniekiem (sauktiem ari par Uķeniem) uzvārdi ir: Vecūķniekam — U h -  
k e n, bet Jaunūķniekam — U k e n k a l n .

2) Dažos gadījumos vienam no kaimiņiem varēja būt neērti taisni 
sev prasīt kopējo māju vārdu, un abi saimnieki varēja izvēlēties sev ci
tus uzvārdus.

') Stendē saka .pavards*.
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Rullī nemaz nav, piemēram, Liepadu (Diž-, Maz-) un Tērukšu (Diž-, 
Maz-).

3) Daži māju vārdi ir nedaiļskanīgi un varēja nepatikt, piem.: Drid- 
rankas, Šķepasti u. c.

4) Sastopami uzvārdam nepiemēroti māju vārdi, piem. Muižkalni 
un Kalnmuižas (abas mājas Diž- un Maz-). Arī nekādas muižas šo māju 
tuvumā nav. Bez tam muiža klausības laikos diezin cik iemīlēta vis nav 
bijusi.

5) Kādai māju vārdu daļai nozīme tagad vairs nav saprotama, 
piem.: Čupadas, Brincas, Labdzeni, Mistari, Ģibuļi u. c. Tādi varēja ne
patikt. Pie tam daži no tiem, kaut ari nesaprotami, atgādina dažādas 
ne visai jaukas lietas, tā: Cupadu saimnieks ir „Čupads“, kas atgādina 
„čupu“, Labdzens asociējas ar „labi dzen“ u. tml. Tam arī varēja būt 
sava nozīme izvēlē.

6) Citu māju vārdu nozīme ir jau vairāk vai mazāk pējorātīva, 
piem.: Pūcas, Buļļi, Lūžņas, Seski u. c. Tādus nebūs izvēlējušies no
zīmes necildenuma dēļ.

7) Vēl zemāk pievilcības ziņā jāstāda tādi māju vārdi, kā: Sliņķi, 
Puļķīši, Dubeņi vai Bībji. Tādus uzvārdus, saprotams, arī nesastop. . .

8) Dažu māju nosaukumi nemaz nevarēja tapt par uzvārdu. Tā 
Kārgadu novada Pinēdiņi bijuši — nabagnams.

Jāatzīmē, ka dažām mājām nosaukumi ir tiklab saprotami, kā ne
vainojami, bet tādu uzvārdu nav, piem.: Dārznieki, Skujas, Spannieki, 
Ratnieki u. c.

No otras puses — izvēlēto uzvārdu starpā ir nedaiļskanīgi, pat ne
glīti māju vārdi, piem.: Ādģēris, Pretics, Šķeperis, Uza, Ucka, Zābaks 
un citi.

Pēc šīs parādības iemesliem jautājot jāiedomājas pats uzvārdu pie
šķiršanas process. Ne ja,u vienīgi Lecim varēja gadīties, ka izvēlētais 
uzvārds neder, un līdzīgos gadījumos saimnieki varēja palikt pie savu 
māju nosaukuma. Bez tam viens otrs varēja izturēties indiferenti, vēl 
jo vairāk tāpēc, ka nevarēja cerēt, ka uzvārds spēs grozīt parašu saim
niekus saukt pēc māju vārda.

Tautas mutē kā vietu nosaukumi saglabājušies vairāki seno māju 
vārdi. Stāsta, ka to iedzīvotāji mēra laikos (jādomā, 18. g. s. sākumā) iz
miruši, pēc kam tās iznīkušas. Tādas mājas bijušas: Čiekuriņš, Celm- 
birze, Pūcsāte, Peķsāte un Reņņsāte.

No šo māju nosaukumiem par uzvārdu nav kļuvis neviens, kas arī 
pilnīgi saprotams.

Vispārīgi —  vietu vārdi, kuru Stendē diezgan daudz, uzvārdiem nav 
izmantoti.

Par to, kā uzvārdu došana notikusi citos pagastos, stāsta dažādas 
kūriozitātes: kāds vīrs; neattopas izjemt pīpi no mutes, par ko tam ieraksta 
uzvārdu „Pīpe“, citiem, pēc viņu atbildēm u. t. t. saliek tādus uzvārdus, 
kā „Gatavs“, „Ganjau“, „Nebaidies“ u. tml. Citur muižas administrācija 
rīkojusies vēl nekrietnāk, un veselas paaudzes greznojušās tādiem uzvār
diem, kā: „Vepris“, „Villa“, „Cükasdziesma“, „Zilpautis“ un taml. Par 
Dundangu1) stāsta, ka tur tīšām salikti vāciski un visai neglīti uzvārdi.
Kad ļaudis dabūjuši zināt, ko viņu jaunie uzvārdi nozīmē, tie devušies at-

1) Stendē — D undega.
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pakaļ uz muižu un lūgušies, lai. groza. Kas maksājis 10 rubļus, tam ari 
pārtaisījuši. . .

Šī raksta autoram nav gadījies saklaušināt kādu nostāstu par Sten
des muižas administrācijas patvarību uzvārdu došanā, atskaitot jau mi
nēto gadījumu ar Leču saimnieku. Taču to, kāda tendence valdījusi, 
skaidri rāda lielais vācisko uzvārdu skaits.

Rullī atrodami pavisam 322 uzvārdi, daži no tiem ar variācijām. No 
šī skaita 160 ir latviski, 118 vāciski, 13 nes slavu valodu iezīmes (piem.: 
Baran, Brakanskij, Krakovskij), bet pārējo 31 izcelšanās un nozīme ma
zāk skaidra (piem.: Koije, Muinkit, Satar, Uppad ļ ļ  Uppath, Potax, Joh- 
tak u. c.).

Kā redzams, vairāk nekā Va no visiem uzvārdiem ir vāciska. Tas 
ir muižas nopelns.

Ka vienkāršajiem ļautiņiem, kam, ar maz izjēmumiem, nebija nekā
das skolas izglītības, radīsies grūtības ar uzvārdu sameklēšanu, tas mui
žas administrācijai jau iepriekš bijis skaidrs. Par to liecina laikus saga
tavotais vācisko uzvārdu krājums, kas saturējis, kā no uzvārdiem re
dzams, pa lielākai daļai visdažādākos salikteņus. Uzvārdos salikti visādi 
Atelbaueri, Buchhalteri, Lautenbachi un Polmaņi; latviešiem dot latviskus 
uzvārdus nav bijis neviena interesēs, varbūt gan tieši otrādi.

Vāciska tendence skaidri saskatāma apstāklī, ka vairāku māju saim
nieku uzvārdi vāciskoti: Svilpis >  Flötmann, Vilciņš >  Wolp, Bauža >  
Baumann, Lanka >  Lankfeld, Beķis >  Bekmann, Aizpurs >  Purowskij, 
Sīmanis >  Simon.

Par tiešu ļaunprātību domāt vedina tādi vāciski uzvārdi, kā: Früh
stück, Grimpmann, Kaffer, Kammehl u. c., tāpat maz ticams, ka paši sev 
būtu izvēlējušies tādus latviskus uzvārdus, kā: Ninne, Miška, Blašķis, 
Čaupals, Seitens, Tejens, Žvingulis u. c. Vispārīgi, latvisko uzvārdu sa
raksts pārsteidz ar to, cik daudz viņā ir satura ziņā nepievilcīgu, pat ne
glītu vārdu: Auns, Jērs, Vēzis, Bambals, Dundurs, Siļķe, Rutks, Resnais, 
Groziņš, Kastiņš, Kliņķis u. t. t. Tomēr visu vainu muižai uzgriezt nav 
pamata, jo blakus sastopami arī jauki uzvārdi: Magonis, Retējums, Balo
dis, Riekstnieks, Zemesarājs, Strauts, Sējiņš, Pūpaliņš u. c. Pēdējie lie
cina, ka nav liegts izvēlēties latviskus un oriģinālus uzvārdus. Tāpēc 
vaina būs meklējama arī pašu gudrotāju izdomas nevarībā.

Tuvāka iepazīšanās ar latviskajiem uzvārdiem šo domu vēl vairāk 
apstiprina.

Latvisku uzvārdu pavisam 160. No tiem salikteņu ir tikai. 24. No 
136 vienkāršajiem veseli 27 uzvārdi jau bijuši gatavi māju vārdu veidā, 
tā tad sadomāti tikai 109. Šajos visvairāk izmantoti koku vārdi (19), 
amati un nodarbošanās (16), priekšmeti (piem.: Groziņš, Kastiņš, Blašķis 
u. c.) (16), nedzīvās dabas objekti (Migla, Pērkons, Zibenis u. c.) (13), 
dzīvnieki (11), sīkāki augi (11) un augu daļas (10), citi vēl mazāk.

Kā redzams, no katras katēgorijas uzvārdos nokļuvuši pavisam ne
daudzi vārdi. Nedaiļskanīgu viņu starpā nav gandrīz nemaz, bet nozī
mes ziņā daudzi pieskaitāmi zemākajam slānim. Latviešu valodas tik 
plašais un bagātais vārdu krājums pavisam trūcīgi izmantots.

Vēl spilgtāk par izdomas nevarību liecina Stendes salikteņuzvārdi.
Tautas dziesmās atrodam daudz jauku salikteņu, piem.: straujupīte 

(BW . 4243), dižupīte (4502), purmaliņa (3798), vecābele (3190), baltābols 
(636) u. d. c. Latviski salikteņuzvārdi sastopami arī daudzos veclaiku 
dokumentos.
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Stendes latviskajos uzvārdos salikteņu ļoti maz — 24 no 160! Bez 
tam no tiem veseli 4 jau pajemti gatavi no māju nosaukumiem, bet vēl 
4 ir māju vārdu pārveidojumi, tā kā no jauna sadomāti tikai 16. Ja  nu 
jem vērā, ka šo 16 starpā savkārt ir 9 „-kalni“ resp. „-kalniņi“, tad skaidrs, 
cik aprobežota ir šī uzvārdu kategorija. Sie pārējie 7 uzvārdi ir: Gar- 
don ( <  Gardanga), Midrijānis, Siljānītis,. Zemesarājs, Purlīcis un 2 pa pu
sei vāciskie — Laukšteins un Laukfelds. Neviena greznāka uzvārda.

Laikam tā ir klaušu laiku cilvēka bijīga pazemība, kas nav vēlēju
sies skanīgāku uzvārdu. Bez tam jāievēro, ka izvēlē noteicošā loma bija 
pašiem ģimeņu galvām, kas, pa lielākai daļai, bija vecāki vīri. Tiem va
rēja imponēt vienkāršs, pazīstams vārds, piem.: Auns, Krēķis, Sūniņš, 
nevis Sauleskalns, Zeltzieds, Sudrabvalks u. tml.

Bez nozīmes nav arī tas, ka tāmniekiem salikteņu technika apgrū
tinās vokālu atmešanas dēļ: puķupļava >  puķpļāv (rodas korisonantu čupa 
-ķpļ-), alkšņuleja >  alkšņlēj (-lkšņl-), kalnamežs >  kalnmežs >  kal- 
mežs u. tml.

Stendes salikteņuzvārdos dominē „-kalni“, varbūt apvidus relātīvi 
līdzenā rakstura dēļ (kalns šķiet kaut kas sevišķāks, izcilāks). Ne dzīv
nieku, ne putnu, kukaiņu, zivju, koku, mežu, leju u. t. t. tur neatrodam. 
Nav arī it neviena uzvārda ar prefiksu, kādu citur nav mazums (Aiz- 
krauklis, Pakalns, Ieleja, Uzpīlis u. d. c.).

Reti lietājamu vārdu Stendes uzvārdos nav daudz (Rungainis, 
Driksna, Nuobars, Rutulis, Lūcenieks, Čaupals, Čaksiņš u. c.). Kursiski 
bez tam vēl ir: Bezligs (bezdelīga), Krēķis (sīlis), Pīlegs (pīlādzis), Retē- 
jums (augs Tormentilla erecta L.), Sedliņš (koks Evonymus verrucosa 
L.), Bambals (vabole), Upietis (sapals), Cīčis (zirnis bērnu valodā) u. c.

Neskaidro vārdu starpā daži, laikam, ir lībiski (Koije, Johtak, Muin-
kit?).

Atvasinājumu ziņa Stendes uzvārdos pilnīgi dominē galotne -iņš 
(-ing), kas sastopama 49 gadījumos. Ar galotni -nieks beidzas 12 uzvārdi, 
bet daudzi no tiem jau gatavi pajemti no māju vārdiem, vai kā tādi jau 
atrodami pašā valodā (Dravnieks, Mucnieks). Citas galones (-ītis, -ulis, 
-ainis u. t. t.) izmantotas pavisam maz.

Beidzot vēl jāaizrāda, ka ļoti daudzi no vecajiem Stendes uzvārdiem 
tagad vairs pagastā nav sastopami (skat. sarakstā uzvārdus ar *).

Jau pēc piezīmēm „rullī“ redzams, ka daudzas personas, kam vienī
gām bija kāds uzvārds, nomirušas bez pēcnācējiem, piem.: Bauwe, Muin- 
kit, Uppath, Uppeht, Töffer u. c. Daļa uzvārdu būs iznīkusi to pēdējām 
īpašniecēm apprecoties, ko attiecīgās piezīmes rullī arī apliecina.

Par vairākām ģimenēm ir atzīmes, ka tās aizbraukušas — gan uz 
citiem Kurzemes pagastiem, g.an uz Jelgavu, Rīgu u. c., gan uz Krieviju, 
it īpaši uz Novgorodu, un tā uzvārds no pagasta izzudis (Rudsing, Sper
ling, Schieling, Sturmann, Silljahnit u. c.).

Viena daļa 1848. g. doto uzvārdu minēto iemeslu dēļ nebūs 1858. g. 
revīzijas dokumentos (un pēc tam „rullī“) iekļuvusi. Tā, piemēram, sa
rakstā vairs neatrodam pieminēto Lagzdukalnu, kaut gan šāds uzvārds 
ir bijis.

No visiem rullī sastopamajiem 322 uzvārdiem tagad stendniekos vairs 
nav veselu 169, kaut gan kāda daļa līdzīgu varēja ienākt arī no citurienes.

Lai arī kāds skaits ļaužu, kam vecie Stendes uzvārdi, tagad dzīvo 
citur, tomēr nepārprotami skaidrs, ka uzvārdu daudzums pastāvīgi sama
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zinās. Nekas nespēj šo procesu apturēt, un ik ar katru nākamo gadu 
desmitu uzvārdu kopmasa kļūst aizvien vienmuļīgāka. Tikai tas maz sa
manāms ļaužu nemitīgās jaukšanās dēļ, kas vienas dzimtas locekļus iz
kaisa pa desmitiem novadiem un tā šķietami pavairo esošo uzvārdu skaitu. 
Tā tas arī Stendē.

L. F r e i m a n e

Par Saldus pagasta izloksnes fonētiku.

Intonācijas ir divas: stieptā un lauztā. Stieptā intonācija atbilst rakstu 
valodas stieptajai, bet lauztā apvieno sevī rakstu valodas lauzto un krī
tošo intonāciju.

Stieptā intonācija ir arī šādos vārdos: gulta, peļķe, trācis ( =  tracis: 
tas tai beidzamajā trācī pazuda, runājot par karā pazudušo dēlu), vārīt.

Ar lauzto intonāciju runā arī vārdus iet un je mt.
Piedēkļu zilbēs garumi uzglabājušies, un te dzirdamas abas into

nācijas.
Verbālo salikteņu priedēkļos ie-, pie-, nuo- dzird lauzto intonāciju: 

nuobeigušiēs, nuödedza, nuobraukuse, iebāž, ielaistas, ievēra, iēmīlēš, pie
jum, plēlikt, piejuökuö u. t. t.

Priedēkli uz- izrunā ar gāju lauztu u, bet prēpoziciju īs i: sasedz, 
lai uzrūgst; ūzklā kāpuostu lapas viērsū; uzmauca abās ruōkās; uz trauka.

Priedēklī az- arī gayš ā, bet prēpozicijā īss: az krūmiēm.
Dažreiz teikumā vārdu ar lauzto intonāciju izrunā stiepti: lai diēs 

nuögriež karu, kas tas nu pa labumu!

Vokālisms.
1. P a r  g - s k a ņ a s  i z r u n u .

Platā e-skaņa rakstu valodas šaurās vietā šādos salikteņos: sezdiēna, 
svēdiēna.

e-skaņa ir verbos, kas beidzas ar -ēnāt: ēdināt, dedzināt, verdzināt 
(vecuös laīkuos verdzināja ļaudis).

Platu e negācijā, ja saknē ir vēlārs patsk., esmu dzirdējusi tikai 
dažos vārdos: nedzenu, neaūgs, neēd. Citos savienojumos ar negāciju ne
esmu dzirdējusi platu e.

e-skaņa rakstu valodas a vietā vārdā pātaga ( =  pātaga).
Šaurs e resp. e ir infinitīvos.

2. P a t s k a ņ u  i e s p r a u d u m s .

Galotnes -5 priekšā grūti izrunājamās skaņu kopās iesprauž i-skaņu 
uötris (uōtris), stipris, taisnis, kreklis, krēslis, niknis, resnis, gudris.

Lieka a-skaņa, salīdzinot ar rakstu valodu, ir vārdā mķtaras ( =  mēt
ras), bet pamazināmo vārdu izrunā ar īsu e-skaņu starp t un r :  mēteriņas 
(mētaru kruönis. saraū smukas mēteriņas).

Iesprausta a-skaņa arī vārdā uötardie (katru uötardie tiērgus). Abus 
šos vārdus esmu dzirdējusi no vienas personas. — Kaimiņu Lutriņu pa
gasta vārdu vecie saldenieki izrunā: lutarniēku pagasts, un tā paša pa
gasta iedzīvotājus arī sauc par lutarniēkiēm (taga ja krausta tuös paga-


