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Trīs somugru cilmes ūdeņu vārdi Ziemelkursā 

1. Vārdā Illes (vai Illas, izloksnē ll:ls, arī Iļ.i pļāvs) sauc kādas meža 
pļavas bij. Pastendes Kalešu novadā. Līdzīgi dēvē dažas citas vietas 
tuvumā: Iļ:ļ kal:n, Iļ:ļ mežs (arī Iļ:ļs mežs) un lļ:l up (arī Iļ:ļs up, ll:ls up) 
(kāda upīte resp. strauts)1. Tradicijas liecina, ka šī apvidus meža pļavas, 
īpaši atstatāk no mājām, iepostas tikai pakāpeniski, pieaugot iedzīvotāju 
un lopu skaitam; daudzas savu vārdu tad arī dabūjušas no tuvajiem 
strautiem resp. upītēm2. Tāpēc arī šinī gadījumā primārais nevarētu būt 
minētais pļavu vārds. Arī Iļļu kalni nav nekādi augstie un ir atstatāk 
mežā, tāpēc domājams, ka tiklab tie, kā ari pļavas un mežgabals būs 
iesaukti pēc Iļļu upes vārda. J . Endzelīns salīdzinājumam (ar jautātāju) 
norādījis3 uz igauņu vv Illu (kāds ciems) un Illi (kāda apdzīvota vieta). 
Konkrētajā gadījumā šie vv tomēr būs saistāmi ar lībiešu i'U5 (ü'llä) 
'hoch, oben' vai ar līb. Vīli (u'ūi).'obere'4. Šā interpretēts, Iļļu upes nosau
kums labi atbilst arī tās situācijai dabā: šī upīte ietek Pluncu ezerā; ja 
lūkojas no pieezeres ļoti sen apdzīvotā Gaviļnieku novada puses5, t ad 
Iļļu upe, Iļļu mežs ut t . ir otrpus ezera un tiešām kaut kur tālu augšā, 
skatoties pēc ūdeņu tecēšanas virzieniem. 

2. Stendes upes vārdu (Sten:d, kādā 1288.g. senrakstā: . . . iuxta rivulum 
Testenden6) J. Endzelīns sākumā turējis par kursisku7, bet vēlāk, ņemot 

1 Sal. J . Endzelīns, Latvijas PSR vietvārdi 1, 1, Rīgā 1956, 359; J. Plāķis, Latvijas 
vietu vārdi un latviešu pavārdi. I daļa. Kurzemes vārdi, Rīgā 1936, 214sk; K. Draviņš, 
Stendes vietu vārdi, Ceļi 6, Rīgā 1935, 262. 
2 Sal., piem., Ceļi 6, 253 (Alkšiiu strauts), 255 (Bezdubgns), 256 (Brieži), 258 (Dižie 
valki) ut j . 
3 Op. eit., 1 ,1, 359. 
4 Sal. L. Kettunen, Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung, Helsinki 
1938, 71a. 
5 Sal. Ceļi 6, 261. 
6 Sal. Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch ..., Hrsg. von F. G. v. Bunge 
(u.a.), Reval 1853 ff., 1, 1, 655. 
7 J . Endzelīns, Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu, Druva 1912, 5, 629. 
Sal. arī K. Būga, Lietuviiļ kalbos iodynas 2, Kaunas 1925, XCVIIsk (144. Latvis-
kojoje Kuršo dalyje šiems vietiļ, vardams latviai i/ra išlaike kuršiiļ kalbõs dvibalsius 
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vērā sufiksu -end-, par lībisku1. Pēdējam uzskatam pievienojies arī 
V. Kiparskis2, gan norādīdams uz etimoloģijas grūtībām: igauņu verbam 
tõsta 'heben'3 nevarētu atbilst kāda līb. forma *test, bet gan līb. nust. 
Tāpēc Testendes vārdu varētu izskaidrot, izejot ne no lībiešu, bet no 
igauņu valodas. Tad gan būtu jāpieļauj doma, ka igauņi dzīvojuši arī 
Stendes apvidū, kam V. Kiparskis tomēr nesaredz nekāda droša pierā
dījuma4. 

Daudz noteiktāk par iespēju, ka Testendes vārds varētu būt igauniskas 
cilmes, izteicies J . Megiste (Mägiste), norādīdams uz V. Kiparska savāk
tām ziņām par igauņiem Kurzemē5. Tie mituši visvairāk gar jūrmalu, 
bet kādi varēja dzīvot arī Stendē6. Šo uzskatu J . Megiste atkārtoja arī 
personīgā sarunā ar šī raksta autoru (Lundā, 1965.g. 29. IV)7. 

Par V. Kiparska un J . Megistes spriedumiem piebilstams, ka viņu 
minētā iespēja ir ticama — tikai šiem igauņiem nebūt nav bijis jādzīvo 
tieši tagadējās Pastendes vai Stendes tuvumā. Viņu saimniecības taču 
varēja būt kaut kur Stendes upes lej ga lā , pavisam netālu no jūras un 
Samu salas. Tā kā Testendes (tagad Stendes) vārdam nav zināma kāda 
baltu valodās remta etimoloģija8 un tā kā Stende, būdama gara upe, 
lejgalā piesniedz novadus, kur nesen runāja vai vēl tagad runā lībiski, 
tad nebūs jāšaubās par tās vārda somugrisko cilmi. 

3. Stendes Silupei, pēc pašu stendenieku domām, tāds vārds esot tāpēc, 
ka tā tek pa silainu (viršainu) apvidu9. Turpat tuvumā tomēr ir vietas ar 
tādiem vārdiem kā Gärsili (zm, arī Gärsili), Silvidus u.tml., tāpēc jājautā, 

an, en, in, un sveikus: 1) ... 30) Pa-stende U prie Stendes upēs BG 187, Pastendnieki 
BW 11782 »., ... 55) Stende (upē) Kon. v. 718, Stendnieki BW 10147, 12840,2; 
12877,2), tas pats: K. Būga, Rinktiniai rastai 3, Vilnius 1901, 174skk; sal. turpat 1, 
1958, 421. 
1 J. Endzelīna, Talsu novada vietvārdi, rakstu krāj. Talsu novads, Rīgā 1935, 106. 
2 V. Kiparsky, Die Kurenfrage, Helsinki 1939, 236sk. 
3 Sal., piem., ig. vv Tõstamaa (L. Kettunen, Etymologische Untersuchung über est
nische Ortsnamen, Helsinki 1955, 416. Par ig. vv ar -nd- skat. turp. 21skk. 
4 Op. eit., 237. 
5 Turp., 440. 
8 J. Megiste recenzijā par V. Kiparska Die Kurenfrage: Kurelaste probleem uues 
valguses, Eesti Kirjandus, 33. aastak., Tartu 1939, 406—412 (410. lp.: Eestlasi olevat 
elanud peamiselt rannikul põhjast lõunasse (lk. 440), eraldi oletatakse küsimärgiga 
eestlaste asustust veel (lk. 237) Stendes, mille esialgne nimekuju Testenden võimalikult 
seletuvat eesti keelest (vrd. tõstandusküla, Tõstama)). 
7 Prof. J. Megiste sniedzis arī vairākus literatūras norādījumus, par ko apliecinu 
viņam savu lielo pateicību. 
8 Nepārliecina A. Bīlenšteina uzskats, ka Testende (tamlīdz Stende) būtu latvisks 
vv, skat. viņa Die Grenzen des lettischen Volksstammes ..., St. Petersburg 1892, 318. 
9 Sal. Celi 6, 273. 
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vai arī šinī apvidū kādreiz nav bijis pazīstams subst. sils ar nozīmi 
'skuju koku mežs'1. 

Tik garai ūdenstecei, kāda ir Silupe, būs bijis savs vecs lībiešu nosau
kums2. Tas varētu būt saglabājies pļavas vārdā Varnpe (izloksnē Vamp), 
kā sauc pļavgabalu pie Silupes ietekas Stendes upē. J a arī K. Būga 
spriedis3, ka vv Vampe (Bauskas apr.)4 varētu būt baltisks (: liet. varnpiju, 
vampātiju 'ņurdu'; vampazyti 'vaukšķēt, riet (ar maziem pārtraukumiem)', 
tad turpat tālāk piebildis: La. [ = latv.] Vampe gali būti ir somišlcas vardas: 
est. wambas, gen.s. wampa „lazda, küoka"5. 

Nav neiespējams, ka tamlīdzīgs vārds kādreiz varētu būt bijis arī 
lībiešu valodā, kaut arī min. Ketunena vārdnīca tāda nesniedz. Ka Silupei 
tiešām kādreiz varētu būt bijis šāds lībisks (igaunisks?) vārds ar nozīmi 
'koku upe', vēl vairāk vedina domāt fakts, ka ezeru, kas tās augšgalā 
radīts ar aizsprostu, sauc par Kuõku ezeru (tagad arī par Silupes ezeru)6, 
pie kam kāda saliņa tanī saucas Gärsi.i (vai Garsi:l) kahv1. 

Drei nordkurländische Gewässernamen finnougrischen Ursprungs 
Livischen Ursprungs mag der F1N I\\uupe sein (: i'ūa 'hoch, oben' od. i'tti 'obere'). 
Der F1N Stende (1288 Testenden) ist wahrscheinlich estnisch. Der alte fi.-ugr. Name 
des Fl. Silupe kann sich im Wiesennamen Vampe (: estn. vambas, Gen. vampa) 
erhalten sein. 

1 Sal. J . Endzelīns, Latv. PSR vietv. 1, 1, 302, kur minēti vēl citi Garsili resp. 
Garsili. Par Silupes vārdu tālākos sakaros skat. Hans Krähe, Über einige Fluss
namen-Komposita auf alteuropäischer Grundlage, Beitr. zur Namenforsch., 15. Jg., 
Heidelberg 1964, l,lskk. 
2 I t īpaši tas izriet no fakta, ka Silupes vārdā arī mūsu dienās nesauc visu upi: tās 
vidējo daļu dēvē par Bezdubenu, bet lejas galu par Vecupi, sal. Ceļi 6, 273. 
3 K. Būga, Liet. kalbos žod., 2, 1925, CXXXVII (arī Rinktin. rastai 3, 1961, 260). 
4 Laikam domātas zm Vampas Zālītes pag., sk. J. Endzelīns, Lvv 1, 28. 
5 Sal. vēl A. Saareste, Eesti keele mõisteline sõnaraamat, 1, Stockholm 1958, 1162 sl. 
(vambas, g. vampa ''kepp, malakas'). 
8 Sal. Ceļi 6, 265. 
7 Kādu teicēju dotais skaidrojums, ka Kuoku ezers savu vārdu dabūjis pēc kokiem, 
kas, dīķi uzpludinot, paliekot ūdenī (skat. Ceļi 6, 265), šķiet tikai tautas etimoloģija. 
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