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Piebildum s
Šo paudumu: tiksla tautas teikraa, pabeidzu 

jau 1974.gadā. Tā niecīga pieprasījuma d51 to ne
varēju pavairot. Pēc šī pauduma es esmu veicis 
pāri mazāku pētījumu: dabas zinātne valodā, 1976. 
gadā, un vēstures vēstne valodā, 1978.gadā. Šo 
pētījumu ietekmē es atzinu ka burtāja pogulu sa
kārtojums, 281.lpp. , ir jālabo. Tagad burtāja po
gu sekmes ir īstenotas šo pētījumu ietekmē. Tāpēc 
pogu sekmēs ir grozījumi. Sie grozījumi nav lie
li, toties pietiekoši nepieciešami lai varētu 
turpināt valodīgus pētījumus tikslās zinātnes 
veidā. Iepriekšējos pētījumos gaudu(=prosody,ang 
= Silbenmasslehre,ger) nebiju vēl saskaņojis ar 
pogu(=artieulation,ang = Aussprechen,ger). Gauda 
ir tā čalas(-speech,ang = la parole,fra), kā dod 
tai meldiņu, bet poga ir tā čalas dala, kā čalai 
dod poguļas jeb burtulus(~ phoneme,ang).

Gauda: G, daļas gauduļās jeb gaudas posmos, 
kā poga daļas pogulās jeb burtuļu kopās, 6.lpp. 
Kamēr poguļas ir atzīmētas ar zīmēm: burtiem, tik
mēr gaudulas ir atzīmētas ar nesakarīgam burtu 
papildu zīmēm, lai gan gauduļu atzīmēšanu var 
veikt kārtni, saistlgi un pilnīgi(77.lpp.) 10.

Gauda daļas tās divos pirmējos posmos:
skanumā un skaļumā, 6.lpp. čalā skaļumam nav iz- < i iteiksmes lomas. Skaļuma stiprums ir vajadzīgs 
dzirdamībai. Tāpēc, skaļums daļas divos posmos: 
skadrumā: G, un ļumumā: G. Protams, skaļuma stip
rums mērīšanā daļas trijos posmos(83.lpp.)10. Bet 
skaņums posmojas gaudas meldiņa posmos.

Skanums: (i, sadaļas divos posmos: kukstā:G,
I vun čukstā: K. Čukstus sacītos burtus valodnieki, 

aplam, sauc par bezbalsīgiem burtiem. Visi burti 
ir balsīgi. It nevienu burtu nav iespējams sacīt 
bezbalsīgi. Kukstus sacītos burtus valodnieki sauc 
par balsīgiem burtiem. īstenībā čukstieni jeb 
,,bezbalsīgie ” burti ir čukstus sacītais skanums 
jeb meldiņš, nevis burts. Lai gan visas poguļas 
varam sacīt kukstus un čukstus, rakstā mēs at-





zīmējam tikai dažus čukstus, rau: G(g,k), 0(o,o), 
U(u,ii) , D(d,t), N(n,n), ... kur čukstus sacītie 
burtuļi: o, u, n, ... „pareizrakstības” nemaz 
nav atzīmēti, lai gan tos sakam tāpat kā čuks- 
tienus: k, t, s, p, f, ... Pogulu kukstieni:
g, o, d, u, n, ... nav burti. Šīs zīmes ir pogu- 
las kukstuma atzīmējums. Līdzīgi, attiecīgie čuks- 
tieni; k, o, u, t, n, ... nav burti. Šīs zīmes 
ir pogulas čukstuma atzīmgjums.

Kā ik kuksts tā ik Čuksts daļas gaudas īsumā: 
Ģ, jeb īsajos burtos un gaudas garumā jeb garajos: 
G, burtos. Rakstā kuksta vai čuksta garumu at
zīmējam vai nu ar garuma zīmi: 5, D, ..., vai nu 
ar burta atkārtojumu: oo, uu, 11, rr, ...Toties, 
īsumu neatzīmejam, lai gan brīduma abus posmus: 
īsumu un garumu, lietojam,kā vārdos: par un pār, 
māmuļa un mamma.

I Kā gaudas ik īsums tā ik garums daļas jau-
tumā un bildumā jeb kā gaudas ik īsumu tā tās ik
garumu mēs sakam jautus un bildus. Ķīnieši čalā
jautums saucas izliekts tonis, bet bildums saucas
ieliekts tonis. īstenībā gaudas jautumu un bildu-
mu lieto ne tikai ķīnieši, bet visas tautas. Jau- 

t 7tumu atzīmējam ar zīmi: ?, kā attiecas nevis uz 
veselu teikumu vai pat vārdu; tā attiecas tikai 
uz atsevišķu vārseņa pogulu jeb patskaņi. Līdzī
gi, bildumu atzīmējam ar zīmi: !, aiz teikuma 
vai vārda. Tāpat kā jautumā, šī zīme attiecas 
tikai uz atsevišķu pogulu, nevis uz vārdu vai 
pat teikumu. Ķīnieši lieto jautumu un bildumu 
kārtni, ik vārdā, bet eiropieši to izlieto tikai 
izteiksmē. Tāpēc ir radies aplams secinājums ka 
ķīniešu valoda ir tonu valoda. Īstenībā visasI Ivalodas ir tonu valodas. Tikai vienā čalā tas

rtiek lietots vairāk otrā tas tiek lietots mazāk.
Pēdīgi, gaudas ik jautums un ik bildums 

daļas plukumā; k vai G, un brukumā: K vai G. 
Gaudas plukumu valodnieki sauc par krītošu toni, 
bet gaudas brukumu vini sauc par augošu toni. 
Gaudas plukumu un brukumu ķīnieši lieto kārtni 
jēgas pausšanai, bet eiropieši to lieto tikai kā 
jautuma vai bilduma variantus, pie tam bez atzī-
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mejuma. Tātad, gaudas brukums jeb augošais tonis 
un tās plukums jeb krītošais tonis nav kāds ķī
niešu privātīpašums. Tas ir gaudas skaņums visās 
dzīvoņas, ne tikai cilvēka, čalās.

Kā gauda posmojas piecos laipos tā arī poga 
posmojas piecos laipos. Bet ne visas pogas pos
mojas piecos laipos., 9.1pp. Visām pogām ir tikai 
trīs laipi, 6.1pp. Tikai vārsenim un lūpenim ir 
pieci laipi. *

Ik pogas burtums jeb laukums atbilst gaudas 
skaņumam un ik pogas laugums jeb mīkstums vai 
cietums atbilst gaudas skaļumam. Kā skaļumam jā- 
bDt skadram vai ļumam, lai čalu sadzirdētu, tā 
ļaugumam jābūt ļuganam vai ļoganam, lai čalu sa
prastu. Kā ļuguma tā ļoguma mērīšana daļas trijos 
posmos, 299.lpp., kos valodnieki sauc par cie
tiem: e jeb e, k jeb k jebšu q, vidējiem: e, k, 
un mīkstiem: e jeb ie, ķ, burtiem. Ik pogas lau
kumu jeb burtumu atzīmējam ar tās liikaniem vai 
lokaniem burtiem.

Kā gaudā skaņums daļas posmos: kukstā un 
čukstā, 6.lpp., tā pogā burtums daļas posmos: 
lukumā jeb ciešās poguļās un lokumā jeb maigās 
poguļās, 298.lpp. Lukumu varētu saukt par mutumu 
un lokumu varētu saukt par nāsumu, jo ik lokums 
sākas ar nāsīgām poguļām, 9.lpp. Bet sekojošie 
nāsīgo pogxiļu posmi nekādi nav saistami ar nāsu
mu. Tāpēc, burtuma posmi: lukums un lokums, at
bilst vairāk īstenībai nekā valodniecībā ieviesu
šais nāsums, un līdz ar to secīgi, mutums.

Ik pogas trešais laips; ilgums, atbildēji 
gaudai, daļas īsās jeb pēkšņās: B(b,p), M(m,m), 
un attiecīgās garās: V(v,f), W(w,9),poguļās. 9. 
lpp. Grozījumi lūpeņu pogā ilguma posmos nebija 
lieli, salīdzinot ar 1974.gada laipumu, 281.lpp., 
toties, tie bija nepieciešami lai varētu dot 
tikslus secinājumus vārdu vēstīs. Līdzīgi, 
grozījumi mēleņu pogā bija tikai laipuma: J(j.j), 
L( 1,1) , R(r,r), apgrieziens otrādi, tāpat kā 
skaita laipuma: lo, 100, lOOO, apgrieziens otrā
di: 1 0 0 0, 1 0 0, lO, lai skaitīšana socītos.
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Ta kā 1974.gada es vēl nebiju pazinis šīs 
sekmes īstenību, ko es atzinu vēlākos pētījumos, 
Tiksla tautas teikma, ir rakstīta šajā ačgarnā 
viedoklī, it kā, teiksim, vārds: balts, ir sabru
cis uz vārdu: bālis, it kā vārds: cureti,lat(=kur- 
ši), ir sabrucis uz vārdu: cori,lat(=kūri jeb 
kurši). īstenībā, vārds: balys,lei(-bālis jeb bā
leliņš) , ir locīts uz vārdu: beltoi ,IIel(=balti 
jeb baļats0). Visumā šī ačgarnība nepadara šo 
paudumu aplamu, toties, daudzās vietās nevajadzī
gi es esmu apgāzis kalnus lai atrastu zvirgzdu.

Šī matēmatiski līdzanota burtāja iespaida 
vairākās vietās vajadzēja labot secinājumus. Da
žas nodaļas: Kungu Dievu ģints, 220.lpp., Kāpu 
Dievu ģints, 224.lpp., un Dabas Dievu ģints, 227. 
lpp., vajadzēja pilnīgi pārrakstīt. Tāpēc šo no
daļu stils, pilnīgi atšķiras no visa pārējā pau- 
duma izteiksmes.

Rakstot Kungu un Kāpu Dievu ģinšu nodaļas 
1974.gadā, es vēl atrados literāra un reliģiska 
topuma viedokļu ietekmē: it kā valoda un reliģi
ja būtu sākusies ebrējos ar ievu un Ādamu. Vēlāku 
pētījumu secinājumos atzinu ka Ķekatu jeb akkadu 
valoda, un līdz ar to Ieva un Ādams, nav kādi eb- 
rēju privātīpašumi. Šī Ķekatu jeb akkadu valoda, 
un tās literārie, vēlākie reliģiski, tapumi ir ne 
tikai ebrēju, bet arī arābu un europu, kultūras 
priekšteči. Tāpēc ka šie tapumi ir saglabāti eb- 
rējiskos rakstos, kā bībelē, kā ir talmuda izla
se, tas nenozīmē ka tos ir radījuši tikai ebrē- 
ji. Mūsu laikmeta zinātniskie pētījumi nepieder 
tikai tai tautai, kās pētnieki tos pauž, jo zinā
šanas pamatojas ar daudzu, vai pat visu, tautu 
darbošanos attiecīgā nodaļa. Istenība, Kāpu Dievu 
ģints ir āriska. Ebrēji, iziedami no Ēģiptes, ir 
paņēmuši līdzi arī āriešu garu jeb Dievus un tos 
atzīmējuši talmudā, un vēlāk tā izlasē: bībelē.
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Visā šajā paudumā tautas dziesmas es saucu 
vārdā: dainas, pēc leišu un Barona tikuma. Vēlākā 
pētījumā: vēstures vēstne valodā, 1978.gadā, es 
secināju ka mūsu tautas dziesmas, kā indiešu ve
das vai grieķu poēmas, ir arī mūsu vēsture, to
reizējo zināšanu iespējās. Tāpēc, tautas dzies
mas: vaidas jeb baltu vedas un dainas jeb līgo 
dziesmas, vēsta divu atsevišķu kultūru garu.

Vaidas jeb baltu vedas ir sacerētas tajā 
pašā garā kā indiešu vedas, ugru kalevalas, 
grieķu poēmas un ebrēju tora jeb kristiešu pir
mās piecas Vecās derības grāmatas. Tautas atmi
ņā tās ir pārveidotas, papildinātas vai pat ne
prasmīgi atteiktas, reizēm patiesi kļūstam par 
blēņu ziņģēm. Pie tam tās nav sakārtotas saistīgā 
turpinājumā, kā, teiksim, ugru kalevalas. Toties, 
tas neprasa kalnu gāzšanu lai no tām izlobītu 
secīgu un saistošu tautas ģiedu, toreizējo zinību 
iespējās.

Dainas jeb līgo dziesmas ir Vasaras svētku 
jeb Jāņu jeb Līgotņu svinību dziesmas. Vārds: 
dainas, ir radniecīgs miesā un garā grieķu vār
dam: Dionysia,Hei(=Trimpas jeb LIgotnes), 78.1pp. 
Dainas ir dzīru un sēkas dziesmas, nevis zinātnes, 
paudums un ziņojums.

/



Sim pētījumam pieliktā karte ir pārzīmēta 
no oriģināla divām fotogrāfijām, 116.lpp. Pats 
oriģināls ir par tumšu lai iegūtu kaut cik sala- 
samus Xerox-a ziemējumus. Bez tam oriģinālā ir 
lietotās vismaz triju laikmetu grieķu rakstības, 
kās lasītāju, kas nepazīst šīs rakstības, samul
sinās. Tāpēc visas šīs rakstības pārrakstīju 
latiniskiem burtiem, lai lasītājs varētu tās 
lasīt bez grūtībām. Ja lasītājs vēlētos redzēt 
oriģinālu, to viņš var atrast pēc 116.lpp., uz
dotām zinām.IUz šīs kartes Ptolemaius uzrādītais Balti
jas jūras krasts un upaines ir grūti salīdzinami 
ar tagadējām to zinībām. Tāpēc lasītājam allaž 
jāskatās uz Baltiju no upes laivinieka viedokļa, 
nevis no mērnieka viedokļa. Tāpēc, attālumi starp 
upēm un upju iztekām, kās laivinieki ne sevišķi 
centās ievērot, reizēm ir maldinoši. Cilšu no
vietnes tāpēc var grozīt par dažiem simtiem kilo
metru.

V
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1 Dzīvonas vēsturēi

Marksisti pauž ka mūsu vēsture it kā sāku
sies 1940.gadā kad Maskavas politruki mūs uztan- 
koja. Kristieši pauž ka mūsu vēsture it kā sāku
sies 11 :)8. gadā kad Liibeck(as) bīskapi mūs uzzē- 
ģēlēja. Vai tad pirms tam mūs nebija? Lai gan 
mūsu kristīgā vēsture sākās ar 1158.gadu mūsu 
tautīgā vēsture sākās ar mūsu valodu. Tātad, mūsu 
vēsture ir tik sena cik sena ir mūsu valoda.

Ik vārdam ir sava vēsture. Ik vārds ir vei
dots tautas kultūrā, kas, savukārt, ir sakne kādā 
tautu kultūrā. Tāpēc ar ik vārda vēstures vai 
cilmes risināšanu risinās arī vārda teicēju vēs
ture. Ar šādu vārdu cilmes risināšanu, šajā raks
turi, es arī pabīdīšu mūsu vēstures plīvuri uz
II gadu tūksteni pK(=priekš Kristus). Vai tad 
pirms tam mēs nebijām?

Mēs esam zars cilvēces krūmā. Tāpēc mūsu 
vēsture ir tik sena cik sena ir cilvēces vēsture. 
No mūsējā cilvēces zara mums jāvēro cilvēces 
vēsture ar mūsu pašu acīm, nevis caur marksistu, 
kristiešu vai kādu citu -istu acenēm. No šī vie
dokļa mēs varam redzēt savu vēsturi pat dziļāki * r * par cilvēces vēsturi, kad cilvēce bija zarsvkaulonas jeb kaulainu dzīvnieku krūmā. Sādā sek-

rmīgā vērojumā mēs varam iet posmu pa posmam vēs
tures dzelmēs līdz 4800 miljonu gadu pagātnei, 
kad iz Melnā Cauruma ūdeņraža un putekļiem aiz
degās mūsu zvaigzne: Saule, kas 300 miljoni gadu 
vēlāk radīja gauburus jeb planētas.Mūsējais gau- 
burs: Zeme, ir vienīgais dzīvonas šūpulis Saules



gauburainē. Melnais Caurums ir vieloņas robeža 
kā nāve ir dzīvoņas robeža, kām pāri netiekam 
vielīgā veidā. Visa vieloņas un dzīvoņas vēsture 
no Melnā Cauruma līdz mūsu dzīvei pieder netikai 
-istiem, bet arī mums. Tikai mūsu pašu kāda -isma 
skraidošie suņi meklē vēstures sākumus šo -ismu 
atkritumos. Mēs piederam netikai cilvēcei , netikai 
dzīvoņai, bet pat vieloņai šaipus Melnajam Cauru
mam. Līdz ar to mēs piederam arī Zemes vēsturei.

Dzīvībai vielonā nav noteiktas robežas.IStarp ,,dzīvo ” un „nedzīvo ” vielu nav asas 
robežas vai pat saredzamas robežas, kā nav robe
žas starp melnu un baltu spīdumu, jo viss spīdums 
ir pelēks. Tikai viens gals ir tumšāks(melnāks, ne
dzīvāks) kamēr otrs gals ir gaišāks(baltāks, dzī
vāks) . „Dzīvā ” viela ir tikai „nedzīvās ’’vie
las turpinājums bez jebkādas robežas. Tāpēc dzī- 
vona uz Zemes ir tik veca cik veca ir pati Zeme. 
Tas ko vienkārša tauta sauc par dzīvību: sēnes, 
sūnas, ir tikai vielas attīstības posmi. Šādas 
dzīvoņas pārakmeņotas atliekas uz Zemes ir ap
3 OOO miljonu gadu vecas. Kukaiņi radušies pirms 
1 200 miljoniem gadu. Kauloņa savas dzīves gaitas 
sāka pirms 600 ± 100 miljoniem gadu.

Līdz kauloņas dzimšanai kukaiņi bija bez 
kauliem. Tārpi bija kaili, bet gliemjiem bija 
čaulas. Kad Gliemeņa kundzei piedzima bērns ar 
čaulu izvērstu iekšup par kaulu, viņa raudāja un 
vaimānāja, jo viņai piedzima kroplis. Sāda kropļa 
dzemdēšana ir kā matēmatikā fl(čaulas) pārvērs- 
šana par -1(kaulu). Tautas gudrībā šī pārvērtība 
ir izprasta un tāpēc vārds: čaula, ir atvasināts 
no vārda: kauls. Gliemeņa kundze vaimānāja lieki, 
jo visa kaulona, ieskaitam cilvēku, ir viņas 
kroplie bērni. Ja viņa būtu pratusi matēmatiku, 
viņa būtu gavilējusi kā lepna kauloņas māte.

Gliemeņa kundzes laikmetā visas Zemes salu-Iras jeb kontinenti bija viena milzīga sala: Pan- 
gaia (226(5), 56)1 , uz kās attīstījās dzīvoņa. 
Tad, priekš 150 - 200 miljoniem gadu šī sala: 
Pangaia, sāka plaisāt un peldēt uz visām pusēm 
(218(4), 52)'. Tā radās vairākas saluras: Āfrika,
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Amerikas, Antarktika, Austrālija un Āzija, ies
kaitam tās Eiropas pussalu. Šajā peldēšanā, uz 
Zemes iekšējās šķidras dzelzs un niķeļa serdes, 
dažas saluras ir peldējušas tālu, kā Indija ir 
atpeldējusi no Madagaskaras salas pie Āfrikas 
austrumu krasta, citas vēl nav pilnīgi atdalī
jušās, kā Āfrika no Āzijas vai Skandināvija no 
Eiropas pussalas caur Somu jūras līci, Ladogas 
un Onegas ezeriem, un Balto jūru.

Ka Zemes cietzeme reiz bija viena milzīga 
sala to pauda vācu astronoms: Alfred(s) Wege- 
ners(s) (1880 - 1930). Šo salu viņš nosauca he
lēņu vākā: Pan-gaia(=Vis-zemes jeb Vis-zemaine), 
kas ir vienotais daudzskaitļinieks no vārda: gē, 
Hel(=zeme),kā īpašības vārds ir sastopams latviņu 
vārdos kā ģeo-grafija, ģeo-logija, ģeo-metrija. 
Savus atzinumus Wegener(s) pauda 1915.gada raks
turi: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 
kam toreizējais akadēmiskais topums nedeva atzi
numu, jo l)Wegener(s) bija astronoms nevis ģeo
logs un 2)Wegener(a) paudumi nesaskanēja ar to
reizēja topuma tērgu ka Zemes kalnāji it kā esot 
izveidojušies kā grumbas uz cepana un gruzdena 
ābola. Viņš aizgāja bojāar sirds lēkmi savā tre
šajā Grenlandes apmeklējumā netikai neatzīts, 
bet pat profesoriska topuma nievāts, it se
višķi Amerika (232(2), 88)1, jo katra svaiga doma 
traucē akadēmisku snaudulību. Drudžaini Zemes 
pētījumi 1960-os gados beidzot attaisnoja Wege- 
ner(a) Pan-gaia(s) jeb Vis-zemaines pareģojumu, 
toties profesori, savukārt, „attaisnoja” savus 
nievāj umus.

Kā saluras plaisāja un peldēja tā arī dzī- 
voņa uz ik saluras pielaikoja savu viesšanos 
kaimei un laika apstākļiem. Tāpēc, teiksim, Āf
rikas un Indijas kaķu dzimtas sugas: lauvas, tī
ģeri, leopardi, u.c. locekļi ir ļoti līdzīgi, 
bet ne tieši vienādi (227(5). 56)1. Tas pats ir 
noticis ar cilvēka senčiem: Āfrikas pērtiķiem 
(chimpanzee un gorilla) un Āzijas pērtiķiem jeb 
meža cilvēkiem(=orang utan) un gibbon-iem, zīm. 1 
16.lpp.
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Zīra. 1
Dzlvonas viesšanās sekme
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17
Vāks: Afrika, ir atvase no grieķiska īpa

šības vārda: a<prikos(=pērtikīgs) , kam pamatā ir 
vācu vārds: Affe(=pērtiķis),radniecīgs gotu vār
dam: awo(=vecene). Sakšu vārdi: ape(=pērtikene) 
un apa(=pērtiķis), ir radniecīgi šumeru jeb čan- 
gaļu vārdam: abu(=tēvs), un ebrēju vārdam: āb 
(=tēvs), no kiem ir radīts ebrēju teikainais 
tēvs: AbraIIam(=ebrēj u jeb lauku kaimis). Sakne: 
ab-, ir vārda: Weib,ger(=sieva), samuļāts čaļums, 
kas, savukārt, ir baltu vārda: boba,lei(=bāba 
jeb veca sieva), un ķīniešu vārda: papa(=tētis), 
čaļums lūpeņu pogā, l.rieda 282.lpp., jo poguļa: 
B(p,b), lokas uz poguļu: V(f,v). Aiz vārdiem do
tie valodu zaimi: ger, lei, ... tālāki ir terzti 
7.riedā 30-.lpp. Lūpeņu pogā ģimenes vārdi ķīnie
šu čalā ir locīti no vārda: papa(=tētis), caur 
ķīniešu vārdu: vava(=bērns), un vārdu: mama(=mā- 
te). Izmisuma valodnieki jeb filologi šādus čalas 
locījumus „izskaidro ” ar murmu(^onomatopeia).

Kā jau teicu, dabā nav it nekādas robežas 
starp „dzīvo ” un „nedzīvo ” dabu. Visas dzīvās 
dabas vairošanās viela ir cukura: ribose, un fos
fātā: adonesine, dvīņu vija jeb virve: de-oxy- 
ribo-nucleic acid jeb DNA,ang. Šīs abas cukura 
un fosfātā pamīšu stiegras, savukārt, pamīšus ir 
saistītas, kā trepes, ar četriem, no pieciem, 
oglekļa: C, un slāpekļa: Ņ, gredzeniem. No šiem 
pieciem dzīvības gredzeniem trīs ir seš-šķautai- 
ni vientuļi: cytosine, thymine un uracil, bet 
div ir ģlrķīgi jebšu lādēti jeb sēkaini jebšu 
„precēti ” divtuļi: adenine un guanine.

NHz OH
I

H H

adenin.e guanine





Šie „nedzīvās ” dabas divtuļi gredzeni ir 
vēl viens pakāpiens jeb „pamatojums ” uz dzīvī
bu. Seš-šķautainais gredzens ir samērīgs, tiepīgs 
un magnētiski 1īdzans(=symmetrikos) tēviņu kār
tas asns. Turpretim, piec-šķautainais gredzens 
ir nesamērigs, magnētiski nelīdzans(=asymmet- 
rikos) t t.i. elektrisks, tieclgs mātīšu asns. 
Tāpēc arī dzlvoņa ir viesusies divās virknēs, 
zlm.1 16.1pp. Seš-galīgās virknes dzlvoņas ķer
menim ir seši gali: galva un aste, divas priekšē
jas ķepas un divas pakaļējas ķepas. Piec-gallgās 
virknes dzlvoņas ķermenim ir tikai pieci gali: 
galva, rokas un kājas.

Kad Vis-zemaine sāka plaisāt pirms kādiem 
200 miljoniem gadu, kad ekvators gāja no tagadē
jās Komu apkaimes caur Baltijas valstīm un zie
meļu Angliju, visas kauloņas šūpulis bija taga
dējā Āfrika. Kad tagadēja Indija un tagadēja Ame
rika atplīsa no Āfrikas, arī dzlvoņa saplīsa 
trijās daļās. Visvecāki mērkaķi aizbrauca prom 
un tagad atrodas tagadējā pietu Amerikā. Toties, 
dala mērkaku palika Āfrikā un dala aizbrauca uz» I r Itagadējiem Himalajiem uz salas: Indija. Mērkaķi 
ir seš-šķautnainas vīrišķības visattīstītākā 
viela jeb „dzīva ” daba.

Piec-šķautnainās sievišķības attiecīgie 
priekšteči: pērtiķi, zlm.l 16.1pp., attīstījās 
tālāki Kēnijas un Himalaju pietukos(=pi$ekos,Hei) 
jeb attīstītākos pērtiķos jeb vāji attīstītos 
cilvēkos. Pērtiķu attīstīšanās no putnu sugas 
sākās laikmetā kad putns vēl nebija iemācījies 
lidot, kad viņš vēl bija staigulis.

Pirms diviem miljoniem gadu pietūks jau 
mācēja lietot akmeni kā rīku, nevis kā gadījušos 
atradni. Sī gudrība radīja melno rasi Āfrikā un 
brūno rasi Āzijā. Uguns lietošanas māka pirms 
900 OOO gadiem atdalīja dzelteno rasi no brūnās 
rases. Wiirm-a ledus laikmeta sākums atdalīja bal
to rasi no dzeltenās rases, bet tā beigas atdalīja 
blondo rasi no eu-ropa. Eu-rops atdalījās pirms 
35 000 gadiem no a-rāba, kad piec-šķautnainas 
kauloņas pļāpīga sievišķība sāka zīmēt jēgu alās 
un barību nesāt sev līdzi. *■
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Ilimalaju pietūka brūnā rase Āzijā ir dzel
tenās un baltās rases priekštecis. Šo divu rašu 
atšķirība izpaužas deguna lieknē, zīm .2 18.1pp. 
Kā dzeltenās tā baltās rases kopēja atšķirība no 
brūnās un melnās rases ir taisni mati. Bet savā 
starpā baltā rase atšķiras no dzeltenās rases ar 
izliektu un ieliektu degunu, attiecīgi. Deguna 
liekne viesšanās jomā ir jau minētās, 14.1pp., 
kaula un čaulas pretešķības turpinājums, kas 
balstas uz pietu jeb S-pola un ziemeļu jeb N-pola 
pretešķības, ko matēmatikā paužam kā -1 un + 1 . 
Kā snuķaino (=proboscis) mērkaķu suga, zīm.3 20. 
lpp., liecina, deguna liekne ir atkarīga no dzi
muma; izliektais deguns ir tēviņam, bet ieliek
tais deguns ir mātītei. Tātad, izliektais deguns 
saistas ar vīrišķību un valdonību, bet ieliek-Itais deguns saistas ar sievišķību un pakļāvi. 
Šīs dzimuma raksturības ir arī vērojamas arī 
baltās un dzeltenās rases cilvēkos. Ieliekto 
degunu dzeltenā rase ir palikusi savā dzīvotnē 
kopš tās rasšanās, kā mātīte pie ligzdas, bet 
baltā rase ir dalījusies un klīdusi , kā dēkainais 
tēviņš, tā kļūstot par pasaules varmaku.

Taisnu, gaišu matu, zilu acu blondā rase 
atdalījās no tumšu matu, brūnu acu eu-ropiem pēc 
VViirm-a ledus laikmeta beigām, bet baltā rase 
pirms kādiem 80 - 200 tūkstošiem gadu, t.i. pirms 
pēdējā Wiirm-a ledus laikmeta, kad cilvēks sa
slējās uz pakaļējām pekām(=homo erectus) un sāka 
staigāt kā vīrs. Šīs blondās rases dzimtene ir 
Eiropa starp Urāliem austrumos, Alpiem pietos, 
Skandināviju rietumos un Arktiku ziemeļos. Kamēr 
Kēnijas aizas un Ķīnas gravas laikmetu no laik
meta krāja melnās un dzeltenās rases, attiecīgi, 
atliekas, tikmēr šļūdonis ziemeļu un austrumu

’ 9 9Eiropā iznīcināja jebkādas blondās rases jeb 
europu atliekas. Tagadējais ledus laikmets jau 
ir sācies pirms kādiem 5000 gadiem un beigsies pēc 
119 000 gadiem2 iznīcinām, otrreiz, europu dzī
ves atliekas. Tomēr pēdējais Wurm(a) ledus laik
mets, kas beidzās pirms kādiem 9 000 gadiem sa
sniedza tikai Dņepras upaines augšgalu līdz Ki
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jevai. Tā, dala no europu jeb blondās rases dzī- 
votnes ir paglābusies. Šajā europu dzimtenes no
vadā pie Dniestras upes ir atrastas mamuta kauli 
telšu atliekas, kas ir 60 un 30 tūkstoši gadi 
senas3.

Bez tam, europi jeb blondā rase cilvēcē ir 
atstājusi divus mantojumus: l)zilās acis un blon
dos matus un 2)kautkādas valodas atliekas. Eiro
pas valodas balstas uz blondās rases valodas, 
kai virsū ir uzplijusies l)ugru jeb somu-ugru 
valoda un tai pa virsu 2)āriešu valoda.

Zilu un brūnu acu krāsas ir pretešķības kā
l)kauls un čaula, 2)kā ieliekts un izliekts de
guns, 3)kā pietu jeb S-pols un ziemeļu jeb N-pols, 
kas matēmatikā ir izprotami kā -1 uri +1 . Dabā 
krāsas nav. Krāsa ir tikai mūsu prātos. Dažādas 
krāsas ir tikai gaismas dažādi vilnu garumi. Acs 
šos dažādus viļņu garumus pauž prātam kā dažādas 
krāsas. Gaismas viļņi(0,4 - 0, 7 ^m) ir tikai nie
cīga josla starp Rontgen(a) un radio viļņiem. 
Elektro-magnētiskā ņirboņā šiem gaismas viļņiem 
nav nekādas sevišķas lomas. Cilvēks ir attīstī
jis redzi ar gaismas viļņiem tikai tāpēc ka Sau
les elektro-magnētiskās ņirboņas joslā gaisma ir 
virsotne. Ja, teiksim, Saules elektro-magnētiskās 
ņirboņas virsotne atrastos lmm vilnu joslā mēs
I t  $ t  °redzētu ar mikro viļņiem.

Gaismas ņirboņa cilvēka prātā daļas di,vās 
joslās: brūnā un mēļā, rau:

22

krāsa

mēļa

bruņa

lilla
zila
zaļa*
dzeltena
rieta
sarkana

Kā mēļa krāsa ir zaļas, zilas vai lillas krā
sas sabiezinājums, tā brūna krāsa ir sarkanas, 
rietas jeb oranžas vai dzeltenas krāsas sabie
zinājums. Šo pašu krāsu ņirboņā krāsai nav ne
kādas lomas, jo vilni jeb krāsas atšķiras tika



iir garumu. Šie divi krasas posmi: brūns un mēļš, 
ir gaismas viļņu garuma posmi, kos gaismas uz
tvērēji acī pārtulko prātam. Vienā Liberijas, 
Āfrikā, valodā: bassā, šie krāsas posmi: zīza 
(=brūns) un hui(=mēļš), tālākos apakšposmos nemaz 
netiek šķirti. Sarkana, rieta un dzeltena krāsa 
tiek saukta ar vienu vārdu: zīza, bet zaļa, žila 
un lilla krāsa tiek saukta ar otru vārdu: hui. 
Acīmredzam, acī brūnas krāsas gaismas viļņu ga
rums ir pretešķība mēļas krāsas gaismas viļņu 
garumam. Šīs divas gaismas viļņu garuma joslas 
acī tiek uztvertas kā pietu jeb S-pola un ziemeļu 
jeb N-pola pretešķības, kā pozitrona un elektrona 
vai -1 un +1 pretešķība, kas dzīvoņas viesšanās 
virknē jau sastapta kā kaula un čaulas pretešķī
ba, 14.lpp., vai ieliekta un izliekta deguna 
pretešķība, 21.1pp. Parastā valodā ļaudis mēdz 
runāt par melno, pelēko un balto krāsu. Šīs trīs 
spīduma joslas nav krāsas.Tām nav viļņu garuma. 
Pelēkums, starp melno un balto galējību, nosaka 
gaismas daudzumu, t.i., spīduma laipumu jeb pa
kāpi, nevis tās viļņa garumu.

Lai gan es pilnīgi saprotu ka mēļa krāsu 
josla ir brūnās krāsu joslas pretešķība acī, man 
nav izdevies atrast dzīvoņā piemēru kāpēc zil
acainais europs atdalījās no brūnacainā arāba, 
zīm.l 16.lpp. un zīm.2 18.1pp. Pētnieki mēdz teikt 
ka pretešķības notiek tāpēc ka tās ir iespējamas. 
Toties, es domāju ka pretešķības izraisa cēlonis.

Cilvēki mēdz saistīt mēļas krāsas ar ūdeni, 
ledu, ziemeļiem. Vai zilas, un zaļas, acis ne- 
saista3 ar ledus laikmeta dabu? Vedainē jeb Bal
tijas jūras austrumu krasta upainē, zīm.9 48.- 
49.lpp., cilvēka senumi nevar būt senāki par 
9 OOO gadiem, kopš Wurm(a) ledus laikmeta beigām. 
Pats cilvēks ir savas dzīvotnes tiešākais lieci
nieks. Kamēr afrikieši un āzieāi savās dzīvotnēs 
varēja vaisloties tīrasinībā, tikmēr zilacainais, 
gaišmatainais europs, šļūdoņa vajāts, bija 
spiests atkāpties arābu un ķīniešu dzīvotnēs. Kad 
ledus atkāpās europs devās atpakaļ uz savu dzim
teni, bet brūnacainu, tumšmatainu kaimiņu pava-
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dībā. Tā, šļūdonis, droši vien, ir iemācījis 
balto rasi staiguļot. Naujāko laiku, t.i. raks
tīta vēsture, rāda ka šī staiguļošana sākas no 
Ķīnas. Pirmajā posmā staiguļotāji apstājas Indi
jas līdzenumā, zem Himalajiem, Dievu dzimtenē, 
244.lpp. Kad dzīves telpa kļuva par šauru, otrā 
posmā staiguļotāji devās, pa Saulei, uz rietu
miem: l)pietos no Kaspijas un Melnas jūras un
2)ziemeļos no šīm jūrām uz Eiropas klajumiem, 
blondās rases dzimteni. Tāpēc, abos šajos virzie
nos ir atrodami tautu un vietu vārdu dvīņojumi, 
rau: galindi pie Baltijas jūras un galati Vidē
jos Austrumos; Kretas sala Vidus jūrā un Kretinga 
Lietuvā. Šajā staiguļošanā panika gaišmataina 
zilača valoda, kai virsū uzpotēja, lielāko 
tiesu, āriešu valodu, kas ir baltas rases valodas 
atvase, zīm . 1 16.lpp.

Samskrita vārds: aarja(=ārietis), ir līdzīgs 
europu vārdam: harii,lat(cvācu kurši), čaļts no 
vārdiem:cori,lat(=kurši),85.lpp.,gaili un kurdi, 
67.lpp. Samskrita vārds: aarja(=ārietis), ir at
vasināts no saknes: aja(=gaita), ar iedēkļa: -r- 
(=liel-), palīdzību, kas modernā latvju valodā 
būtu tulkojams ar vārdu: staigurs jeb liel-stai- 
gis, pretstata staigulim jeb maz-staigim.

Pirms kādiem 5000 gadiem no āriešiem pirmie 
atdalījās šumerieši, tagadējos Vidējos Austrumos, 
ko valodā4 ir daudz vārdu, kas ir pazīstami ne- 
tikai eiropiešu, bet arī šemītu valodās, rau:

)(aja Kar ja )(aarja

abu,šum 
(=tēvs)

aba,got āb,heb
(=vecis) (=tēvs)

amēlu,šum Oma,ger em.heb
(=cilvēks) (=vecmāte) (=māte)

amātu.šum Amt.ger amar,heb
(=pavēle) (=iestāde) (=sacīt)



ardu,šum 
(=vergs)

art.ang 
(-māka)

ard,egp
(=zeme)
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No vārdiem: art,ang(= māka), Art,ger(= nozare), 
te atvasināts mūsu vārds: arods. No vārdiem: amā- 
tu,šum(=pavēle, vārds), Amt,ger(=iestāde), ir at
vasināts mūsu vārds: amats. Šie šumeriešu valodas 
daudzi vār*di , teiksim: aklu, šum(=pārraugs) , ir 
radniecīgi vārdiem: aklas,lei(=akls), kas ir at
vasināts no pirmatnējākas vārdu virknes: akis,lei 
(-acs), aug5,got(=acs), oko,bul12(= acs). Šīs 
ftumeriešu kultūras spēka gados (4000 ~ 2500 pK) 
bija attīstīta tēlainu rakstība, zīm.5 26.1pp., 
no kās ir attīstījusies Semītu rakstība. Ja 
mums ir kopējas saknes ar šumeriešu vārdoņu, 
mums jābūt arī kopējām saknēm ar visu šumeriešu 
kultūru. Kā šumerieši rakstīja ar ķīļiem uz jēla 
māla plāknītēm, tā mūsu senči rakstīja ar dzirk- 
liem už bērza tāsīm. Ka mūsu senči rakstīja uz 
bērza tāsīm to liecina bērza vāku virknes rad-

t

/ / / / / / /  W V \  9

Zīm.4
E.Brastiņa latvju raksts 

1 debess, 2 Saule, 3 Mēness, 4 zvaigzne
5 Austras koks, 6 uguns krusts, Pērkons
7 Jumis, 8 Laima, 9 Māra, jūras māte
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niecība ar burta vāku, 14.rieda 335.1pp.,re: 
l>ēka,got( = burts), bark,ang(= miza), Birke,ger 
(-bērzs), birch,ang(=bērzs), berse,pru(=bērzs). 
Ilnltu jēgaiņu rakstība ir saglabājusies arī 
audumos3, zīm.4 25.1pp. Tā kā šīs jēgaines sais
tījās ar dabas cilieniem, 16.rieda 346.lpp., kas 
vēlāk ir pārvērsti dabīgos dievos, kristīgās ti
cības „kultūras nesēji ” tās ir iznicinājuši lai 
rastu telpu „īstajiem” kristietības dieviem.
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Demokrātiskais akadēmiķis ģeopolitiskā aspektā
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2 Āriešu atvase
Lai izprastu sakarus starp šumeriešu raks

tību un baltu audumu rakstību arī ir jāizprot In- 
dus upes ielejā, Indijā, pie Mohengo Daro atras
tais āriešu priekšteču raksts, zīm.7 apakšā, kas 
v51 nav atrisināts, bet kam esot vai iābūt rados 
ar šumeriešu kultūru. Šie ieraksti ir vecāki 
par ķīniešu rakstību, kas sākās Šang(u) dzimtas 
valdīšanas laikmetā(1765 - 1122 pK). Līdz ar In- 
dus upaines rakstības atrisināšanu pacelsies arī 
mūsu rakstītās vēstures plīvuris uz III gadu tūk- 
steni pK, jo šiem rakstiem jāliecina par Indus 
upaines, Ķīnas un Šumeras kultūru sakarību. Bal
tiem nav rakstītu liecību par kultūras sakariem 
ar Šumeru. Toties, vairākas liecības pauž par 
āriešu, un viņu vedu, nākšanu no Indijas caur 
Krieviju uz Baltiju. Ar vedām, kas lielāko tiesu 
ir jau izprastas, sākas baltu rakstīta vSsture.

u  w nu w w o

U O T W t J  

$ $
Zīm. 7 

Indus upaines raksts
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Zîm .8
Ķīniešu rakstības attīstība
r



21 V e d a i n e

Šang(u) dzimtas valdīšanas laikmetā(1765 - 
11-2 pK) Ķīnas gīdēji pārgāja no tēlainu rakstī- 
bus uz jēgaiņu(=ideogramme,ang) rakstību7 , zīm .8  
•O.lpp. Šajā pašā Šang(u) laikmetā fēnikieši arī 
Ir attīstījuši burtu rakstību8 ap XVII g. s. pK. 
Pilnīgi neatkarīgi ap 1500.gadu pK ēģiptieši arī 
Ir mijuši rakstību no tēlainēm uz burtiem9. Tā
tad, visā Āzijā drudžaini attīstījās rakstu māka.

Arī mūsu vārda: iz-glīt-ība, sakne nāk no 
A/.ijas. Āriešu valodas senākais raksts: samskrits, 
l'<> puskoka lēcēji sauc par sanskritu (13.lpp.)10, 
nrī balstas uz šīs saknes, bet locītā veidā. Šī 
Makne atrodas arī baltu vārdā: sa-kyti,lei(= sa- 
<īt), kas kļūst sakan,got(= apstrīdēt), saggws, 
lfot( = dziesma), singen,ger(= dziedāt), sagen,ger 
(-sacīt), kas sabrūk uz say,ang(= sacīt). Sakne:
(i tOD(= -kyti = -cīt), ir radniecīga vārdam: 
l< i tai , rus(= Ķīna), kā jēgums saistas ar vārdu: 
uustrumi vai Saule. Samskritā šī sakne ir atro
dama vārdā: ļp^TF Jeb ska-ta(=sacīta), kas ir rau
kums no vārda: ^  7T jeb sa-ka-ta(=sacīta). Ar 
papildus rjebiedēkļi: -r-, šis vārds tiek locīts 
uz jeb skri-ta(=burtots, rakstīts). Līdzīgā
locīšanā no šīs saknes: GOOD, baltu valodās ir 
atvasināts vārds: kreida,lei(= krīts), kas ir 
ieviesies arī vācu valodā kā Kreide,ger(=krīts), 
32.lpp., kur iedēkļim: -r-, ir liel- jēgums,
3.rieda 286.lpp. Šādā sakarībā vārda: krīts, 
cilmiskais jēgums bija saistīts ar rakstu, jo ar 
krītu uzrakstīja sacīto. Tā no vārda: krīts, ir 
atvasināts vārds: s.krita,SAM(=sa.rakstīts), kur 
s.(=sa.) ir skaita priedēklis, 4.rieda 296.lpp.

Šī sakne: GOOD(= -kyti = -cīt), arī ir lo
cīta ar iedēkļi: -1-, kam ir laipuļa jeb maz- 
jēgums, 3.rieda 286.lpp., atvasinot vārdu: gl5- 
tta,Hel(= mēle, valoda, izloksne), kā sakne ir



Sam.s.krita,SAM iz.glīt-ība 
(=sa.sa.rakstīta) a

32
glos.pol
C=balss)T r

s.krita,SAM 
(=sa.rakstīta)

kreida,lei 
(=krīts)

glīts

sa.kyti,lei 
(=sa.cīt)

gudrs

I

glas^bul«
(=balss)

r
glotta.IIel glossa,Hel 
(=mēle) (=mSle)

curdis,pru s.kārds 
bSrzs)

cantus.lat -> s.kandēt 
(=dziesma)

giedoti,lei gydyti,lei 
(=dziedāt) (=dziedēt)

l
gerdaut,pru 
(=dzerdēt° jeb sacīt)

1
girdeti,lei 
(=dzirdēt)

hitri.pol
(=gudrs)

?
head,ang 
(=galva)



apslēpta vārdā: iz.glītī.ba. Pats vārds: glīts, 
Ir tā mainījis savu jēgumu, ka to nekādi vairs 
nevar jēgumā saistīt ar vārdu: sa. kyti , lei ̂ s a 
cīt) .

Kā no vārda: boka,got(-burts), kas ir vār
da: pogot, sakne, ir atvasināts vārds: bērzs, 
M.rieda 335.lpp., tā no vārda: sa.kyti,lei 
(-sa.cīt), ir atvasināts prūšu vārds: s.curdis 
(-bērzs), jo mūsu senči rakstīja uz bērza tāsīm, 
ledēkļim: -r-, ir laipura jeb liel- jēgums, 3.rie- 
da 286.lpp., kas bija saistīts jēgumā ar lielāku 
lāsi. Savukārt, no vārda: s.curdis,pru(=bērzs), 
latvji ir atvasinājuši vārdu: s.kārds, kā sakne 
.sastopama vārdos; carta,lat(= karte), chart,ang 
(=vīstokļis), card,ang(= kārts). Tā, vārdi: iz- 
/;'līt-ība, krītfs un s. curdis ,pru(=bērzs) , ir dzīvi 
Iiecinieki ka mūsu senči ir pazinuši āziešu raks
tu māku, bet, diemžēl, to kautkā pazaudējuši.

Vārds: sa.kyti,lei(=sa.cīt), atvasina vār
dus: s.kaityti,lei(=s.kaitīt), giedoti,lei(=dzie- 
dāt) , no kā atvasinās vārds: gydyti , lei(=dziedēt) , 
jo vēl nesenos laikos pūšļotāji apvārdoja vai ap
dziedāja slimības, un pat tagadējos laikos svēt- 
celotāji tic ticīgiem dziedniekiem. Ar iedēkļa 
palīdzību prūši ir atvasinājuši vārdu: gerdaut 
(-dzerdēt0 jeb sacīt), kas ir pārejošais darbī
bas vārds, kā nepārejošais darbības vārda locī
jums: girdeti,lei(=dzirdēt), nozīmē pretēju dar
bību vārdam: sakyti,lei(=sa.cīt).

Starp citu, te ir viegli jaust ka latvju 
rakstībā ir pielaista kļūda mēļotā g rakstīšanā 
ar dz, ko noteikti jālabo uz 3 , kas, tā k ā c , 
tad būtu izrunājams gan kā leišu g gan kā latvju 
dz, kas pieder divatai poguļai: 2(0 ,3 ).

Pati sakne: -kyti(=-cīt), ir atvasināta no 
vārda: gudrs, kā piedēklis: -r-, ir laipurs jeb 
liel- locījums, 3.rieda 286.lpp. Tāpēc tā nelo
cīta sakne var būt gudas,lei(=baltkrievs jeb 
austrumiets), jo baltkrievi ir austrumos no 
leišiem. Gudas,lei(= baltkrievs), un Kitai,rus 
(=Ķīna), ir saknes: GO>D, atvases.

Šang(u) valdīšanas laikā Ķīnā atrisināja
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ari bronzas liešanas māku un braukšanu divri
čos. Šai pašā laikmetā Indus upaines kultūra ap
stājās un Indijas līdzenumā zem Himalaju kalnāja 
parādās arjas jeb ārieši. Šī vāka: arja, sakne 
ir radniecīga vārdam: agri, kā jēgums saistas 
ar vārdu: austrumi, 10.rieda 315.lpp., no kā 
ir attīstījies vēlāks vārds; harjis,got(=kara- 
vīrs), no kā, savukārt, vārds: karas,lei(=karš).

Ārieši savas zināšanas sarakstīja vedās, 
kas ir ļoti līdzīgas baltu dainam. No šī vārda; 
veda, ir atvasināts vārds: vest,rus(=vēsts), no 
kā, savukārt, vārds; vēsture jeb liela vēsts. 
Vārdi; vest,rus(=vēsts), vostok,rus(= austrumi), 
westar,ger2(= rietumi), ir radniecīgi, 1 2.rieda 
326. lpp. , kas ir cēlušies no kopējas saknes: VGOD, 
pie kās pieder arī sekojoši vārdi: vid,rus 
(=redze), videre,lat(=redzēt), foto-,Hel(=gaiš-), 
ar kopēju jēdzienu: austrumi, Saule, gaisma. 
Kāpēc veda(=vēsts) saistas ar apgaismību. Šīs 
saknes: VOOD, jēgums ir atrodams daudzos vākos 
Baltijas jūras krastā, zīm.9 48. un 49.lpp., 
rau: voti, Vid-zeme, Wenden(=Cēsis) , Vitau(=Vents- 
pils), Wit-land(=Prūsija), u.d.c.

Vedas ir sadzejotas Indijas līdzenumā. Tās 
ir nobeigtas pirms VII g.s. pK. Vedas ir saraks
tītas sējumā: RigVeda, desmit nodaļās ar 1028 
vedām11. Pārējie vedu sējumi: Sama Veda, Jagur 
Veda un A$arva Veda, ir tikai, lielāku tiesu, 
Rig Veda sējuma atdarinājumi, tāpat kā Mateja, 
Luka, Jāņa, u.c., vēstījumi bībelē ir viena un 
tā paša stāsta rakstījumi. Dažas vedas kā valodā 
tā pantā stipri atgadinā dainas, re;

Indrām Mitram Varunam Agnim ahur 
a*9o divjah sasuparno Garutman 
ekam sad vipra bahu9a vadanti 
Agnim Jaman Mataris-vanam ahuh

1,164
Indrām, Mitram, Pērkonam, Ugunim saucoties 
un [par] dievīgi saspārnoto Garutmani, 
ik [vienuj patiesu dažādi vēsta;
Uguni, Jamu, Mataris-Vanu saucam.
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Te jāpiezīmē ka terdzēji mēdz teikt ka 
āriešu galvenais dievs: Varuna, esot atvasināts 
no grieķu dieva: Uranus. Bez šaubām abi dievi ir 
viens un tas pats dievs divās rakstībās, jo 
grieķu Uranus ir sakropļotais Varunas rakstījums, 
jo grieķu burtājā trūkst poguļas: V(f,v). Poļu 
valodā Varuna kļūst Perun(=Pērkons), jo lūpeņu 
poguļa: V(f,v),, ir atvasināta no kaimiņu poguļas: 
B(p,b), 1.rieda 282.lpp. Baltu Pērkons nav vis 
atvasināts no poļu Perun(a), bet no irāniešu Baga 
(=Dievs), caur iedēkļotu Barga0, 3.rieda 286. 
lpp., mijam burtuļus poguļās: B(p,b) un G(k,g), 
1.rieda 282.lpp.

Varuna(= Pērkons) pieder pie Aditja ģints 
dieviem, t.i. visaugstākajiem dieviem. Samskritā 
jēdziens: Aditja, pauž: l)dievu ģinti, 2)Sauli 
un 3)debešķību. Pirmum, pats vārds Samskritā 
ir rakstīts zilbīgi: v^īTfčIēT jeb Ka - a - di - 
t.ja, ko eiropieši, aplam, pārraksta: A - di - tja, 
jo eiropiešu rakstībās, aplam, nelieto alefu: )(, 
1.rieda 282.lpp. Otrum, vārda saknes: *TTf-£ 
jeb )(a - a - di(=sākums), ko eiropieši raksta: 
ā - di, bez alefa, jēga jāsa'skaņo ar augšējo jē
gumu: Saule, dienas sākums, ausma. Tādā sakarībā 
)(aaditja dievi nozīmē vai nu sākotnējie dievi 
vai nu austrumu dievi. Tā kā vāks; Kitai,rus 
(-Ķīna), ir atvasināts no saknes: GOOD, pie kās 
pieder arī senais baltu vārds: Gītars(=Saule, 
austrumi?), no kā ir atvasināts vārds: dzītars, 
let(=dzintars), 64.lpp., augšā minētais vārds: 
)(aadi(=sākums), ir Kitai atvase, 1.rieda 282, 
lpp. re:

Getai,Hel(=geti)
Kitai,rus(=Ķīna) ---> hitīti

i
)(aadi ,SAM(=sākums, rīts?)

Šis secinājums liecina ka Rig vedu Kaaditja 
dievi saistas ar vāku: Kitai,rus(=Ķīna).

Arī vārds: Rig, ir radniecīgs Samskrita
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vārdam: rik, jo abas galotnes pieder vienai po- 
guļai: G(k,g). Samskritā jeb rik(=starot,
spīdēt, dziedāt) ir nepārprotams atvasinājums no 
^?5fjeb rig(=rast, gūt). Ķīniešu rakstībā t? jeb 
ri(=Saule) saskan ka ar rig pirmo zilbi tā jēgumu. 
Tāpēc Rig Veda jēga var būt trejāda; l)Saules 
dainas, 2)Austrumu dainas vai 3)Ķīnas dainas. 
Vienādi, otrādi vai trešādi āriešu Rig Veda jē
gums nozīmē austrumos no Indijas līdzenuma. Arī 
vārds: veda, 12.rieda 326.lpp., ir celies no 
jēdziena: gaisma, no kā saknes ir atvasināti 
vārdi: Westen,gor(=rietumi), un Osten,ger(=aust- 
rumi). Tātad, pirmatnējā jēgumā tas ir viena un 
tā paša jēdziena atkārtojums divu laikmetu, vai 
valodu, vārdiem: Ķīnas kīnums? austrumu austrums?9 ISaules saulums? Līdzīgā veidā tagadējie valstu' 
nosaukumi: tautas derno - kratiska re - publika, 
pamatnējā jēgumā nozīmē: tautas tautas - varas 
pār-tauta. Kad vārdi: Rig un Veda, tika savesti 
kopā tad Rig jēgums saistījās ar senumu, varbūt 
dzimteni, sākumu, bet vedas jau nozīmēja: vēstis, 
zinības. Tāpēc Rig Veda(= Ķīnas vēstis), šķiet, 
būtu pārāks tulkojums par Austrumu Vēstis vai 
Saules Vēstis. Rig Veda no Indijas, pa Saulei, 
devās uz rietumiem un Gītara jeb Dzītara jūras 
krastos atstāja veselu virkni tautu vāku no 
Elbas līdz Somu jūras līcīm. Šie tautu vāki, 
zīm.9 48. un 49.lpp., pieder ne tikai āriešiem: 
baltiem, teutoniem un slāviem, bet arī ugriem: 
votiem un somiem. No tādas tautu apjomas sprie
žams ka vārds; veda, bija kautkas kas vienoja 
tautas un sniedzās pāri valodām. Tāpēc, šīs saknes: 
V 6ÜD, tautu vāki neaptver tautību. Tie aptver 
kādu ģiedu vai ticību. Šī vedu kultūra ir trešais 
zināmais kultūras slānis Baltijas jūras austru
mu krasta upainēs jeb Vedainē, zīm.9 48.lpp.; 
otrais slānis bija ugru(=lībju, igauņu, somu,
u.c.) kultūra13, kas ir atdalījusies no ķīniešiem 
pirms āriešiem, zīm.l 16.lpp., un uzmākusies 
zilacainu europu kultūrai, pirmajam jeb iedzim
tajam kultūras slānim Baltijas piekrastē pēc 
Würm(a) ledus laikmeta.
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KS ugru kultūra tā āriešu vedu kultūra pie 
Baltijas jūras ieradās no austrumiem. Kā redzams 
uz kartes, zīm.9 49.lpp., no austrumiem uz rietu
miem, Baltijas jūras virzienā, daudzas upes šķēr
so šo klajumu. Robeža starp, pietup un ziemeļup, 
tekošām upēm ir ari austrumu robeža Vedaines vie
tu un tautu vākiem. Tāpēc, ir iespējams ka vedi 
ir devušies uz rietumiem apsegtos ratos, kā skiti 
(1 2 1.lpp . ) 14 pa šo upaiņu robežu lai nebūtu jā
šķērso daudzas upes Ukrainas klajumos. Kad vedu 
bari atdūrās pret Baltijas jūru viņu sekotāji 
devās pa šo upaiņu robežu tālāki uz rietumiem 
kamēr Vedaines tapēji apmetās uz pastāvīgu dzīvi. 
Kā saknes: VWO, atvasinājumi liecina, 38. lpp., 
šī klīsšana un apmesšanās notikusi nevis vienā 
gājienā, bet ilgusi gadu simteņus.

Sakne: VCl'D, pamatnēji ir jāsaista ar vār
du: ved, vest, no kā saknes ir atvasināti vārdi 
kā Pferd,ger(=zirgs), Fahrt,ger(= brauciens), 
velti,lei(=velt), went,ang(=gāja), kur iedēkļi: 
n, r, 1, ir senās grammatikas locījumi, 3.rieda 
286.lpp., ar laipuma jēgumu. No šīs saknes kustī
bas jēgums vēlāk ir pārgājis virziena jēgumā: 
Westen,ger(=Rietumi), Osten, ger(=Austrumi), kur 
iedēkļim: -s-, ir daudzuma jēgums, 4.rieda 296. 
lpp. Šāds vārdu atvasināšanas musturs, 16.rieda 
345.lpp., attiecas uz visām saknēm. Vēl vēlākos 
laikos, varbūt ap VII g.s. pK, kad vedu rakstī
šana apstājusies, šis vārds jau sācis iegūt gie- 
dīgu jēgumu: valdyti,lei(=valdīt) . Šis vārds ir 
sastopams arī igauņu valodā (39. lpp.)13: vvald 
(^(pagasta) valde), un arī Ver-\valtung,ger(=pār- 
valdījums), vācu valodā, kas caur Welt,ger(=pa- 
saule), mijas uz world,aņg(=pasaule).

Vārds: veda(=vēsts, ziņa), saistas ar vār
du: wit,ang(-asprātība, gudrība), no kā ir at
vasināts vārds; wissen,ger(= zināt). Šis vasinā- 
jums saskan ar toreizējo vedu kultūras lomu, kas 
bija toreizējā zinātne. Tālāki, šis jēgums ir 
paslēpies vārdos: witness,ang(= liecinieks), 
s.vedeteļ,rus(=(sa)vēstītājs jeb liecinieks), kā 
sakne ir kropļota uz wiedzid,pol(=zināt), kās
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vissenākā atvase: vest,rus(= vēsts), nemainīgā 
veidā ir palikusies līdz tagadnei. Tās senumu 
apliecina iedēkļis: -s-, 4.rieda 296.lpp., kas 
modernā latvju valodā tiek lietots nevis kā ie- 
dēklis, bet kā piedēklis. Sīs atvases modernāki 
darinājumi: vēsture(= liel-vests) un vēstule 
(=maz-vēsts), ir visspilgtāki laipuma, 3.rieda 
286.lpp., liecinieki baltu valodā. Līdz ar to 
vārds: vest,rus(=vēsts), ir dzīvais liecinieks 
ka šis vārds ir tiešais āriešu vedu mantojums 
šajās valodās, nevis lienējums no vienas valodas 
uz otru kā to izmisuma valodnieki, aplam, pauž.

Vārds: veda(-vēsts, ziņa), pirmajā celienā, 
39.lpp., sazarojas trijoscilienos: vend°, vytis, 
lei(=bruninieks), un locījumā: veltai. Visi šie 
trīs cilieni rakstos parādījās vismaz tūkstoš 
gadu vēlāk, nekā to vasināšanas sekme, 39.lpp., 
paredz.

V e n d i  un  f e n n i

Kad āriešu vedi mācās virsū ugru kultūrai 
pie Baltijas jūras, Šang(u) dzimtas(1765-1122 pK) 
valdīšanas laikā Ķīnā, blondu zilaču kultūra pie 
Baltijas juras jau bija pakļauta ugriem. Tāpēc, 
vēlākā helēņu literatūrā jēdzieni: ugri un slāvi, 
tiek atzīmēti ar vienu vāku, kā vendi, venedi un 
fenni, vai liv(on)i un s.lāvi. Tas pats arī no
tiek mūsu laikos. Vācijas latvjus mēdzam saukt 
par vāciešiem, Austrālijas latvjus mēdzam saukt 
par austrāliešiem, u.t.t. Jēdziens: slāvi, taga
dējā izpratnē, sāka izpārsloties ap X g.s. Dažādu 
tautu vāku, tagadējā slāvu dzīvotnē, saistīšana 
ar slāviem pirms Tacitus (54 - 120) minētiem 
venediem ir bez jebkāda pamatojuma. Senajā helēņu 
literatūrā vissenākais vend° saknes, 39.lpp., 
atvasinājums pārņemts no vārda: venetai0, kas 
jēgumā saistas ar vediem. Tā kā helēņu burtājā 
trūkst burtuļa; v, tāpēc Homērs ap VIII g.s. pK 
Iliadē (II, 852)16 vārdu: venetai0, raksta kā 
'Enetai, kas tiek pieminēti tikai kā „ ...(v)e- 
netu zeme, no kurienes nāk mežonīgu ēzeļu mātī-
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šu cilts. ” Helēņu rakstībā zīme: ir alefs 
l.rieda 282.lpp., ko eiropieši rakstībā neatzī
mē. Šis vāks: ’Enetai, nav nekāda liecība par 
slāviem. Šī vārda atvases vēlāki tika saistītas 
ar slāviem. Tā Homēra laika jēgums saistījās ar 
vedu kultūru.

Nākošais šīs saknes drošais pēctecis ir 
Tacitus (54 - 120) minētie venedi, zīm. 9 48.lpp., 
Vislas upainē, tagadējā Polijā, un fenni(=somi, 
igauņi) ziemeļos no aestii(= austrumieši), kos 
mēdz saistīt gan ar baltiem gan ar igauņiem. Abi 
šie vāki ir atvasināti no vienas un tās pašas 
saknes:

Vin(land)

veda — > vend° — > venedi — > fenni,

jo abi burtuļi pieder poguļai: V(f,v). Vākā: 
fenni, galotne: -edi, ir atmesta, bet citā vākā: 
Weonod(land), tā ir vēl atrodama XI g.s. Tacitus 
(54 - 120) pabeidzis savu savu vēstījumu (§46)32 
par Vācijas ciltīm pēdējā nodaļā piemin arī venedus 
un fennus, kas dzīvojot aiz Suebiae(=Vācijas), 
t.i. ziemeļos no Vislas upaines. Viņš raksta: 
,,Es nevaru izšķirties vai peucinu, venedu un 
fennu dzimtoņas(=nationes) pieskaitīt ģermāņiem 
(^vāciešiem) vai sarmatiem(=ziemeļiešiem). Vāks: 
venedi, vēlāk tiek attiecināts uz slāviem Oderas 
upainē kā wendi, bet paši ugri vāka; fenni, atva
si: vene, attiecina uz slāviem, rau: vene vai 
venelane,ees(=krievs), vene-maa,ees(=kriev-zeme), 
venaja, suo(=Krievija) , (30. lpp. ) t3.

Brēmenes Adams(?-1085), Win-land(=Ameriku) 
min tā(VII; IV,28)13; ,,Viņš[dāņu ķēniņš] runāja 
vēl par vienu salu, no daudzām, tajā jūrā [ziemeļu 
ledus jūrāļ. Tā saucas Win-land(= Vin-zeme), jo 
vīnaugi, kas dod lielisku vīnu, aug tur. ” Izmi
suma valodniecība ir raksturīga ar šādiem izdomā
tiem sakņu salīdzinājumiem. Šim iedomības grāb
tajam sakņu salīdzinājumam nav mustura. Tas ir 
vienīgais sakņu pāris, nevis vesela virkne kā 
38. un 39.lpp., tāpēc salīdzinājumam trūkst pama-

41



tojuma. Vikingu Vin-land(es)(^Amerikas) vākam 
nevar būt nekāda sakara ar vīnogām, jo vīnogas 
neaug Newfoundland(es) apkaimē, kur vikingi ie
brauca Amerikā. Kad vikingi sasniedza Amerikas 
krastu kautkur pie Nevvfoundland(es) , viņi bija 
domājuši ka ir apbraukuši Somijai apkārt un ir 
iebraukuši no otras puses, kāpēc viņi to nosauca 
par Vin-land(i), kas ir Somijas vāks; Fin-land, 
jo abi burtuli pieder poguļai: V(f,v). Līdzīgi, 
kādus 500 gadus vēlāk Columbus iebraucot Amerikā 
domāja ka viņš ir iebraucis Indijā no otras puses. 
Tāpēc, iedzimtos iedzīvotājus viņš nosauca par 
indiešiem jeb indianiem, kā latviņi mēdz teikt. 
Otrum, es domāju ka vikingi Amerikā iedzimtos 
iedzīvotājus būs noturējuši par lapiem.Tāpēc, 
viņiem varēja rasties doma par apbraukšanu ap 
Somiju, un, tāpēc, tās saukšanu par Vin-land(i).

Ap III g. s. slāvu ciltis sasniedza Baltijas 
jūras piekrasti pie Oderas upes. Šie slāvi iegu
va sev vāku: vendi jeb wendi, kas ir atvasināts 
110 Tacitus(54 - 120) minēto venedu vāka, Vislas 
upainē, 38.1pp. No vāka: vendi, vēlāk ir atvasi
nāts vāks: vandali, kas baltiskā locījumā būtu 
saucami vanduļi, t.i. maz-vendi. Lai gan vēsturēs 
ir tieksme pieskaitīt vandaļus vāciem, toties, 
sākotnēji avoti par to tā neraksta. Tā, piem. 
Brēmenes Adams(? - 1085) par viņiem raksta 
(VII; II,21)15: ,,Slāvija ir Vācijas liels novads 
ko apdzīvo winuli, kas reiz saucās wandali.” 
Arī latvju Tēvs Mūsu ir ieskaitīts vandaļu valodāI(Nugent, History of Vandalia). Tātad, vandali 
nebija kāda tautība. Kā vinu vāks liecina vinir tbija kāda vedu kultūras savvaļas ļaudība. Toties, 
ar šo vāku ir pazīstama kāda vācu ļaudība, nevis 
cilts, kas pārtika no sirošanas(L.Schmidt, Ge
schichte der Wandalen; Teubner, Leipzig, 1901) 
pa Eiropu un, pat, Āfriku. Vandaļu vākā Alfreds 
Liclais(849 - 899) piemin(§ 14) 17 Adrijas jūru: 
,, ... un pietos no Istrijas ir tā Wendel(u) 
jūra, kas saucas Atriaticum [Adrijas jūra].” 
Šis vāks: vandali, kas ir atvasināts no vāka: 
vendi, ir dzidrākais pierādījums ka vāks: venedi,
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saistas ar vedu kultOru, nevis ar kādu noteiktu 
tautību. Šis vāks; venedi, 39.1pp., ar laiku 
sāka saistīties ar ugru un slāvu tautām.

Brēmenes Adams(? - 1085) rakstot par vinu- 
ļiem(VII; III,22) 15 tiem pieskaita arī vilžus, kas 
ir veltu, 60.1pp., atvase: ,,Lai gan daudzasvi- 
nuļu ļaudības(=populi) ir pazīstamas ar savu va
ronību, tikai četras savā starpā sacentās pēc 
vadības; mēs tās saucam laudīši(=leutici), vini » | 7 » 
sevi sauc par vilžiem(=wilzi). Tie ir hizini 
(=chizzini) un ap.panieši(=circipani), kas dzīvo 
šaipus Panes(=Peene) upei, tolosanti(=tholosan- 
tes) un reteri(^retheri) dzīvo viņpus Panei. ” 
Kā vāki: vilži un liizini, saistas ar vākiem: 
(Jaiziņš un Cēsis, 103.lpp., to te sīkāki neter- 
zēšu. Te es uzsveru ka tajos laikos par vinu- 
liem, t.i. vandaļiem, pieskaitīja arī viltus jeb 
vilžus, kas bija ieceļojuši no Vidzemes un ap
metušies pie Panes upes, tagadējā Meklenburgā, 
un dzīvoja brīvi līdz 789.gadam kad Kārlis Lie- 
lais(742 - 814) viņus pakļāva sev.

Anglijas sakšu ķēniņš: Alfreds Lielais 
(849 - 899), savā vēsturē min (2,13)17 vendu zemi 
gan kā VVineda land(= Vinedu zeme) , gan kā VVinida 
land(= Vinidu zeme), gan kā Weonod-land(=Veonodu 
zeme), starp Vislu un Oderu. Tātad, Alfreds Lie
lais vēl turas cieši pie Tacitus vāka: venedi.

Saxo Grammaticus(1150 - 1220) pauž19 dāņu 
vēsturē ka dāņu ķēniņš (ap 960.gadu) ir uzcēlis 
varenu cietoksni: Jomburgu, blakus vendu pilsētai: 
Jumne(u) jeb Vineta(u) Oderas grīvā. Bez šaubām, 
šī Vineta ir atvase no vāka; venedi, kajā vendi 
bija dzīvojuši kādus 400 gadus. Jom(burg) un 
Jumne ir tās tulkojumi. Šī sakne: JOOM, ir miju- 
sies no saknes: GOOM, kās pamatnējs vārds ir 
guma,got(=cilvēks). Šī pāreja no pogulas: G(k,g), 
uz poguļu: J( ,j), notiek (153.lpp.) io bieži:

gintaras,lei — > jantar.rus 
(^dzintars) (=dzintars)
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Weg,ger 
(=ceļš)

way,ang 
(-ceļš)

Šādā sakarībā vārds: guma,got(=cilvēks) , ir mi- 
jies uz jurna0(^cilvēks) . Šis jēgums saskan ar 
civitatis,lat(=dzIvotne, pilsotne), jēgumu. Tā
pēc, Jom.burg(=Ļaužu vai Tautas pils) un Jumne 
(^Ļaužotne vai Ļaudona) ir kāds teutonisks tul
kojums atbilstam Nestor(a) Jam( 12. lpp.) 23.

Pats vārds: guma,got(= cilvēks, ludis),ir 
radniecīgs arī gim(ti),lei(=dzimt), saknei, no 
kās ir atvasināts vārds; Oma,ger(= vecmāte). 
Sakne: GOOM, mijas saknē: HOOM, atvasinam vārdu: 
homo,lat(-cilvēks). Šī gloteņu' un ūkeņu sakņu 
izplatība, 1.rieda 282.lpp., ir raksturīga ar 
sekojošiem vārdiem:

Pie guma,got(^cilvēks), saknes pieder arī gamta, 
lei(=daba), gemdeti,lei(= dzemdēt), kiemas,lei 
(-pagalms), kūma,lei(= vecmāte). Pie homo,lat 
(= cilvēks), saknes pieder yamai,Hel(= Ādams), 
llam,heb( = Haras, Iedzimtais?), kā vākā Abra-ham, 
heb(=f>brēju kaimis) t No šīs saknes ir atvasi
nāts arī vārds: hemia,Hel(= dabība), kas tagad, 
latviņu žargonā, ir ķīmija. Ķīmijas blakus zināt
ne: fizika, līdzīgi, ir atvasināta no vārda; <py- 
sis,Mel(- daba, cilme, dzimšana), caur tā īpašī
bas vārdu: <pysikos ,Hel(=dabīgs) .

Kā Dūna.burg,ger(= Daugavpils jeb Daugavas 
Grīvas), ir tulkojums, tā Jom.burg jeb Jumne var 
būt ir Vineta(s) tulkojums. Tas tad būtu liecība

(=māj iete)

Oma,ger
(^vecmāte)



ka Tacitus(54 - 120), un vēlāku vēsturnieku, 
vāka: venedi, jēgums saistījās ar dabu, iedzim
tību. Tāp£c var izprast ka vāki: vendi, vandali, 
venedi, fenni, tika attiecināti uz laudībām nevis 
uz ciltīm, kas dzīvoja un klīda klajā dabā.

V o t i  un z v i e d r i

Kad vedi plijās virsū iedzīvotājiem pie 
Baltijas jūras viņi, vienādi vai otrādi, sadurās 
ar kautkādu pretestību. Vietu vāki , zīm.9 48.1pp., 
liecina ka viņiem izdevās tapt, laika tecējumā, 
Vedaini kautkādā pārākumā. Šajā sakarībā viņiem 
ir radušies vārdi: vytis,lei(=bruninieks),vytis, 
lei(=vīties°, dzīties, medīties), kas ir atvases 
no vārda: veda,SAM(=zinība, gaita), 39.1pp.

Vietu vākos šī vārda sakne austrumos vis
pirms ir saglabājusies vākā: Vitebsk, lai gan 
šīs pilsētas atzīmejums rakstos parādas tikai 
1021.gadā. Vitebska ir minēta kā pilsēta pie 
Daugavas pietekas: Vitba(s). Tā ka vārds: aba 
(=0dens), ir kāds senas eiropiešu valodas vārds 
(l.lpp.)12, no kā ir atvasināts vārds: ape,pru 
(=upe), droši vien, senāka Vit.aba(=Vit.upe), 
ir sarukusi uz Vitba. Krievu pilsētu vākos galot
ne: -sk, ir atlikums no vārda: gyvas,lei(=dzīvs), 
no kā ir atvasināts senais baltu vārds: grīva 
(=pilseta), kas vel sastopams vākā: Grīva, pretim 
Daugavpilij, 3.rieda 286.lpp. Iedekļis: -s-, 
pirms k krievu pilsētu vākos; Vitebsk, Smolensk, 
Kursk, u.c., laikam būs iesprausts priekš veik
lākas čalas, bez sevišķa jēguma.

Lai gan vāks; Vitebsk, rakstos parādās ti
kai XI g.s. šīs saknes priekšteči ir arī S.wede, 
ang(=z.vied.r. s), un vikingu vāks: Uitau(=Vents- 
pils) , kas ir iekalts rūnakmenī(22. lpp.) 21 ap V 
g. s.

h H t >  t  m  P R  +  n  I f  i  h
h a n  u a r i ?  t a u t J r  a u i t a u

45

viņš tika nokauts pie Ventspils



Vāks: s.wede,ang(=z.vied.r.s), ir priedēkļots 
uitau(=Ventspils) saknes saliktenis, kur prie
dēklis: s-, pauž daudzumu, 4.rieda 296.lpp., kas 
tagadējā latvju izteiksmē būtu teikts kā sa.vedi 
jeb sa.viti. Tālāki, šis sakšu saliktenis latvju 
locījumā iegūst arī laipura piedēkļi: -r-, un 
kļūst z.vied.r.s. Šis veiklais locījums modernā 
izteiksmē būtu teikts kā liel-sa.veds. Tā kā šis 
saknes: VCOD, vārsma ir ļoti baltiski saksiska
12,rieda 326.lpp., ar vārdiem kā ved, vieta, 
vidus, bez slāviskas ietekmes. Tāpēc arī vāks: 
Vitebsk, senāk Vite.ba0, ir baltu-sakšu cilmes,» ' » un z.vied.r.s ir tikai tā locījums:

Vitebsk,rus z.vied.r.s

t T
Vite.ba0 — > Uitau,sve15 — > S.wede,ang

kur saknes jēgums pāriet uz Westen,ger(=rietumi), 
jēgumu, 12.rieda 329.lpp., kas ir iegūts no vedu 
vesšanās rietumup.

Kad Anglijas sakšu ķēniņš: Alfreds Lielais 
(849-899), nosūtīja vi kingu j Drnieku: Wulfstan(u) 
ceļojumā uz Prūsiju, viņš atbraucot ziņoja par 
VVit.land(i) jeb Vit. zemi(51. lpp. ) 17 tā: ,,...Wisle 
ir liela upe, un tās tuvumā ir Wit.land(e) un 
Weonod.land(e); Wit.land(e) pieder aistiem 
(=estum); un Visla(=Wisle) līst iz Weonod.land- 
(es), un līst Austrumu jūrā(=Est.mere) .” Ka Wit- 
land(e) bija tikai daļa no Prūsijas, vai Prūsijas 
kaimiņu zeme, to liecina mūks: Albrici, 1228. 
gadā(XXI11; 92l.lpp.)1s; „...šajā gadā viņš bija 
tajās malās un ieguva tikai piecus novadus: Pru- 
tia, Curlandia, Letonia, Withlandia un Samlan- 
dia,... ” Tā kā Albrici min With.land(i) kopā ar 
pārējiem baltu novadiem: Prūsiju, Kurzemi, Lie
tuvu un Sembiju (par Sembiju skat 139.lpp.), tā
pēc, jādomā ka tā bija kāds baltu novads.

Vāks: Wit-, saistas netikai ar baltu vār
diem, bet arī ar igauņu vārdiem(lOO.lpp.) w: wiit, 
wiitlema, wiitma(= dzīvotne, nometne, pajumte),
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tāpēc, starp šīm saknēm jābūt sakarībai, sevišķi 
sakarā ar Alfrēda Lielā(849 - 899) vēstījumu ka 
VVit.land(e) piederot estiem. Ka igauņu saknei: 
wiit-, ir tāds pats jēgums kā baltu saknei: vit-, 
par to nav šaubu. Nav arī šaubu ka pirms āriešu 
vedu ienākšanas Vedainē, 48.1pp., šo piejūru jau 
bija sev pakļāvuši ugri. To apliecina Kurzemes 
un Vidzemes jūrmalu lībji. Diemžēl, vāks: ēstas 
(saisti, austrumieši), ir debespušu vāks, kas 
kļuvis par igauņu tautas vāku, 12.rieda 329.lpp., 
kas nebūt nav attiecināms tikai uz igauņiem13.

Rīgas jūras līča Kurzemes piekraste ir 
saukta par Vrede.curonia (I,106)18, ko izmisuma 
valodnieki jeb filologi iztulko par Miera Kursu. 
Vārdiem: Vrede un Friede,ger(=miers), ir gandrīz 
vienāda čala. Atšķirība ir tikai poguļas: V(f,v), 
burtuļos. Vāks; Vrede-(= vedurs jeb liel-veds), 
ir atvasināts no saknes: VGOD, ar iedēkļi: -r-, 
kara, ir laipura jēgums, 3.rieda 286.lpp. Šī 
vāka sakne ir sastopama vākā; S.wede,ang 
(=z.vied.r.s), no kā vāks: Vrede(=vedurs), ir 
senāks atvasinājums, nekā vāks: z.vied.r.s, jo 
laipura iedēkļis: -r-, ir kļuvis par piedēkļi: 
-r. Senajā izpratnē vāks: Vrede, būs nozīmējis 
ko ļoti vedisku, ļoti senas kultūras dzīvi. Tā 
kā šī vedu kultūra Skandināvijā bija spēcīgāka 
nekā Baltijā, senči Skandināvijas vedus ir sau
kuši netikai par s.vediem, kā sakši to darīja, bet 
par z.vied.r.iem jeb sa.1 iel-vediem.

Šis vāks: Vrede, stipri čalotā veidā, pa
rādās vākā: Frisches Haff,ger(= Vredu joma), kur 
Visla ietek caur VVit.land(i) Baltijas jūrā. Tas 
liecina ka reiz Wit.land(e) ir saukusies Vrit- 
land(e). Šis locījums ir noticis šādi:

Vrede.curonia FrischesT t
VVit.land ----> Vrit0 ------------ > Frites0,
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plats -----> plašs
ātrs ------ ^ ašs
medis,lei -> mežs 
(=koks)

Vikingu vāks: Uitau(= Ventspils), mijas uz 
rietumniecisku vācu vāku: Windau(= Ventspils), 
38.1pp., kur iedēkļim: -n-, ir tikai čalas, ne
vis grammatikas loma, 3.rieda 286.lpp. Šis vāks 
parādās 1231.gada līgumā(I,92) a; „ ... de citra 
Winda(-šaipus Ventai), ” kāpēc vāks: Windau,ger 
(=Ventspils).

V i d z e m e

Alfrēda Lielā(849 - 899) vēstījums ka Wit- 
land(e) pieder aistiem(=estum) var būt tulkots 
gan kā tā pieder igauņiem gan austrumiešiem, bez 
noteiktas tautības. Wat.land,ger(=Vot.zeme), ir 
vēl dzīvojošas tautas vāks, austrumos no igau
ņiem. Tās baltiskais vāks: Ingrija, ir atvasināts 
no vāka: ugri, 3.rieda 286.lpp., tāpat kā vāks: 
ugauni.letce (= igauņi). Kad vāci sāka mākties , 
baltiešiem virsū viņu rakstos sāka parādīties 
baltiešu vāki. Tā 1388.gadā ir minēts Watten
dorp,ger(= votu ciems), Sidgundas pagastā(III, 
187)22, austrumos no Rīgas.

Pirms pakļautības krieviem 1242.gadā Vot- 
zeme bija tikpat liela kā Igaunija. Tās robežas 
bija Peipusa ezers rietumos, līmeņa ezers austru
mos, Ladogas ezers ziemeļos un Peipusa-Ilmeņa 
ezeru robeža pietos (Sö.lpp.)^. Te jāpiezīmē ka 
vāks: Onegas ezers, ir cēlies no tās pašas sak
nes kā arī vāki: igauņi, ingri, rau:

ingri ungi° — > Onoga

f ī
ug(r) i ---> ugauni , Iet<«(-igauņi)

Starp Ladogas un Onegas ezeriem dzīvoja ļoti sena 
ugru cilts: vepsas(67. lpp. ) 13.



Šie ziemeļu Kurzemes vāki: Uitau(=Vents- 
pils) un Vrede.curonia(= veduru Kursa jeb voturu 
Kursa), saistas ar votu dzīvotnēm Kurzeme. 1826. 
gadā KurzemP vel bija 1600 votu, bet pašā Vot- 
zeme jeb Ingrijā 1926.gadā bija tikai 705 voti 
sarūkot uz 506 votiem 1943.gadā (36.lpp.)24. Tā
tad, 701 gadā votu tauta ir tikpat kā izkauta 
un pārkrievota. Sīs, tik senas, āriešu nomāktas, 
tautas vāks plešas no Wulfstan(a) minētās Wit- 
land(es) Prūsijā, caurVredu Kursu, Veddu-Semm(i) 
jeb Vid-zemi uz VVat-land(i) jeb .Vot-zemi jebšu 
Ingriju starp Narvas un Voll^ovas upēm. Tā ir 
ugru Vedaine, kam otrā gadu tūkstenī pK sāka 
mākties virsū āriešu balti, kiem, savukārt, otrā 
gadu tūkstenī pēc Kristus sāka mākties virsū 
āriešu slāvi. Pec četriem gadu tūksteniem Vedai
ne, 48.lpp., vel, joprojām, ir daži simti lībju, 
varbūt daži simti votu un kāds miljons igauņu.

Lai gan vāks: Weddu-Semm(=Vid-zeme), raks
tos parādās25 tikai XVII g.s., tās galvas pil
sētas vāks: Wendorum castrum,lat(=vendu pils jeb 
Cēsu pils), ir minēta jau 1226.gadā Livonijas 
hronikā (XXIII; XIV,8)15. Ir iespējams ka vāks: 
Weddu, ir izrunājams kā VVendu, jo senākos rakstos 
nd ir rakstīts ar dd, un ng ar gg, rau:

gaggs.got (Unter)gang,ger
(=ceļš) (=(apakš)eja)

waddjus,got VVand, ger
(=siena) (=siena)\

Šī rakstības paraša ir pārņemta no helēņu raks
tības, re:

aggelos.Hel enģeļs ev.angelijs 
(=vēstītāj s)

23Einhorn(s), izmisuma valodniecībā, pauž , 
ka latvji Pārdaugavas Lībiju saucot par ,,Weddu- 
Semm ... das ist das Mittel-Land(=terram sive 
Provinciam intermediam) (- Ve(n)du-zeme .. tas
ir Vidus-zeme(jo zeme vidējs novads)). Te Ein-
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horn(s), pilnīgi aplam, ģenetīvu(Weddu) pārtulko 
ar īpašības vārdu: Mittel,ger(=vidus). Ja torei
zējie latvji vāku: Weddu, teica kā vedu, tad ir 
bijušas divas izrunas: vedu un vendu, jo Indriķa 
1226.gadā minētā Wendorum castrum(=vendu pils jeb 
Cēsu pils) ir Weddu-Semm(es) jeb Vid-zemes galvas 
pilsēta, kas igauniski saucas Vēnnu.

Bieži minētie krievu rakstos: vada(=voti), 
saskan ar vāka: VVeddu, izrunu kā vedu. Reizēm 
krievu rakstos vada(=voti) ir rakstī ti (64. lpp. )13 
arī ar vāku: vod,rus(=voti). Tāpēc varētu sacīt 
ka ir pastāvējusi divējāda izruna:

Vonnu,ees

■> vod,rus 
(=voti)

Varbūt iedēkļota sakne: VCOnD, saistījās ar rie
tumiem, kā vendiem pie Oderas, Ventspils Kurzemē, 
bet kaila sakne: VGOD, saistījās ar austrumiem, 
kā votiem.

Te jāmin ka krievu rakstos voti saucās arī 
kolbagi, kas, savukārt, islandiešu sāgās ir tul
koti uz kyfling(iem) (6 6.lpp.)13. Šiem vākiem ir
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Wendorum,lat
VVeddu, leto3

vada,rus 
(=voti)

Kyfling,isl 
(=piej ūrieši?)

I
gulf,ang 
(=līcis)

kolbagi,rus 
(=piejūrieši?)

golfe,fra 
(=līcis)

kolpos,IIel 
(=līcis)

kolpos,Hel
'(=līcis)

Gabija, le i 
(—Uguņa)

T
ķepti,lei
(=cept)

kopa,lei 
(=kāpas)

i
kipit,rus 
(=virt)

Caspius,lat 
(=Kaspija)

ape,pru 
(=upe)



jūras un kāpu jēgums, kas ir arī pašu lībju savā 
vākā. Lībji savu valodu sauc par rānda kēļ(jūr
maliešu jeb kāplešu valoda). Šis vāks: rānda,liv 
(=jūrmala jeb kāpas), tad arī saistas ar vākiem: 
kolbagi,rus(=jūrmalieši jeb kāpieši), un ar kyf- 
ling,isl(= jūrmalieši jeb kāpieši). Abi vāki ir 
atvasināti caur kolpos,Hel(= līcis), no kopa.lei 
(=kāpa), 52.1pp., kas lokas uz ape,pru(=upe).

Šīs vārdu virknes pamatnējs vārds ir ķepu, 
lei(=cepu) , esot vārda: peku,bulļ2(= cepu) , mi- 
jums (798. lpp.)12, kas, es domāju, ir radīts iz
misuma valodniecībā. Ir laba mustura pierādījums, 
225.lpp., ka vārds; ķepti,lei(= cept), ir atvase 
no vāka; Gobi tuksnesis, kā to apliecina leišu 
Gabijas(= Uguns Mātes) vāks, kas prūšu valodā 
tulkots uz Panike(204. lpp. )27, acīmredzam, atvase 
no vārda; pannē,pru(= uguns). Kipit,rus(= vārī
ties), ir atvase no vārda: ķepti,lei(= cept), jo 
cepani tauki vāras. No šiem abiem vārdiem atva
sinās vārds: kopa,lei(=kāpa). Pietu Eiropā no šīs 
saknes ir atvasināts vāks: Kaspijas jūra, kur 
iedēkļim; -s-, ir daudzuma jēgums, 4.rieda 296. 
lpp. Te ir grūti spriest vai sakne^ Kasp-, 
attiecas uz pašu jūru vai uz tās kāpām. Toties, 
kolpos,Hei(=līcis, dobums, peža), skaidri lieci
na par ūdens jēgumu. Arī Ptolemaius(87 - 150) 
Baltijas jūras vāks; Oyenedikos kolpos(= Venedu 
līcis), skat pielikto karti, liecina ka šīs saknes 
jēgums pāriet uz ūdeni. Laipuļa iedēkļim: -1-,
3.rieda 286.lpp., ir tagadējais maz- jēgums, 
kāpēc vārds: kolpos,Hel(=līcītis), bija izprotams 
kā jūriņa. No šīs saknes tad arī krievi ir atva
sinājuši vāku; kolbagi, varbūt caur vārdu* kol- 
pakos°(=kāpīgs), domājam lībjus, mijam burtuļus 
poguļā: B(p,b)T Šāds atzinums tad arī saskan ar 
pašu lībju vāku: rānda,liv(= lībis, kāpietis, 
j ūrmalietis).

Vārds: kolpos,Hel(=līcītis, dobums, peža), 
ieguvis • pežas jēgumu kļuva sabiedrībā nepieņe
mams vārds(Salīdzini: Buga, bēgums, pedža , peža). 
Tāpēc, tā čalu sāka mainīt uz kolpos,Hei(=līcis), 
no kā atvasināja golfe,fra(=līcis), un gulf,ang
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(-līcis), ko, savukārt, vikingi pārtulkoja vākā: 
kylfing,isl = kolbagi,rus(=piejūrieši, kāpieši), 
52.1pp. Šis krievu vāks: kolbagi(=lībji jeb kā- 
pieši), ir minēts ap 1080.gadu Bizantijas rakstos 
(6(3. lpp. ) 13 ar vāku: koylpiggoi.
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Zīm.10
Latvju karoga terziens Atskaņu hronikā



Latvju vēsturē vākam: Wenden,ger(=Cēsis), 
ir vēsturīgs vāks, jo 1280.gada Atskaņu hronikā 
ir minēts mūsējais sarkan-balt-sarkanais karogs,
7.Tm.lO 54.1pp., kas ir viens no vissenākiem plī
vojošiem karogiem20. Šī vārsma, toreizejā vācu 
rakstībā, šo karogu terž tā;

Von wenden was zu rige komen
Zur lantw(er) als ich han v(er)nome(n).
Ein brud(er) unt wol hund(er)t man 
Den wart das m(er)e ku(n)t getan.
Dy quame(n) houelichen dar 
Mit eynīr banīr rot getan,
Das was mit wise durch gesnite(n),
Hate noch wendischen siten.
Wenden ist eyn bürg genant 
Vun(n) den dy banīr wart bekant;
Unt ist in litte(n) lant gelogen 
Do dy vraue(n) ritens-pflegen 
Nach den sitte(n) als dy man.
Vor war ich ouch das sage(n) ka(n):
Dy banīr der litten ist

vSīs vārsmas tulkojums ir:

No Vendiem[=Cēsīm] uz Rīgu nāca 
Zemes sardzei, kā es uztveru.
Viens brālis un turpat simt vīru 
Tā bija daudz lietu padarījis.
Tie nāca saslējušies diži 
Ar sarkani darinātu karogu.
Kas bija balti cauri griezts,
Bija pēc vendiešu(_=cēsiešuļ parašas.
Vendi£=Cēsis] saucas viena pils,
Kajā šis karogs zināms bija;
Un tā atrodas litu zemē.
Tur sievietes jāt mēdz 
Pēc parašas kā vīrieši.
Arī patiesi es varu sacīt 
Litu karogs ir tas.

Te jāpiemin ka tajos laikos nekādas seviš-
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ķības starp litiem un Ietiem. Tikai vēlāk sakne: 
lit-, kļuva saistīta ar leišiem, bet sakne: Iet-, 
ar latvjiem. Patiesībā, sakne: letti - gaili,lat 
(-Ietu gali), pretstatā saknei: semi - gaili,lat 
(=zem.gaļi jeb sāmu gali), 70.lpp., Indriķa 
hronikā (XXIII) 13 ir attiecināta uz toreizējiem 
austrumu baltiem, tagadējā Vidzemē un Latgalē.

Tā kā vāks; winuli, ir atvase no vāka: van
dali, kā to Brēmenes Ādams pauž, 42.lpp., kas, 
savukārt, ir atvasināts no vāka: wendi, 38.lpp., 
kos šis bīskaps sauc par leutici(em), 43.lpp.,
te ir liecība ka šis vāks: leutici(= laudiki) ,t t vir pārnests no Oderas slāviem uz baltiem. Sis 
vārds pieder pie vārsmas :

lad,ang pro.lētarius,lat Litwa,pol 
(^puisis) (=valsts kalps) (^Lietuva)
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lodyr,rus
(=zenkis) 

f  t  '

laid

Lietuva,lei 
(=Lietuva)

lod

lytis,lei 
(=dzimums)

liid

1 iaudis,lei 
(=laudis)

Leute,ger 
(=laudis)

ludis,pru 
(=persona)

No šīs vārsmas ir atvasināti
(142. lpp. ) 10 un (232. lpp.) 20

dažādi baltu vāki 
Lette,ger(-latvis), 

Lot\va,pol(=Latvija) . Vācu bīskapi no vārda: 
Leute,ger(=ļaudis), ir atvasinājuši vāku: Leutici 
(=ļaudiķi) , priekš Oderas slāviem(VII; III,22)13, 
kas Tacitus(54 - 120) laikā bija zināmi ar vāku: 
Lugii (XLI11) 32, no kā leiši ir atvasinājuši vāku: 
lenkas,lei(=polis), kas pašu poļu valodā ir leh, 
pol(=Vislas upaines senais iedzīvotājs).

Šī vāka: Leutici, sakne uz baltiem pirmo 
reizi ir attiecināta 997.gadā (IV; 593. un 609. 
lpp.)15, kur ir minēts ka bīskaps: Adalberts, ir 
iepazinies ar valodu un „Liutizorum ydola ” 
(=ļutu, t.i. baltu dieviem). Tātad, drīzumā paies 
gadu tūkstenis, kas sākās ar krustu, uguni un zo
benu, uz izviesās sirpī un veserī, 28.lpp.
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211 V e l t a i n e

Topuma vēsturnieki ir „zolīdi ” kungi un 
tāpēc Baltijas un Latvijas vākus viņi meklē tikai 
„zolīdos ” rakstos. Šādus „zolīdus ” rakstus 
rakstīja un raksta tikai mūsu zemes pakļāvēji un 
mūsu tautas varmakas. Senāk tie bija Vatikana bīs
kapi, tagad tie ir Kremļa politruki. Visvarenāka 
mūsējā vēsture ir saglabājusies mūsu pašu valodā. 
Kā ik cilvēkam ir sava dzīvoda0 jeb biogrāfijā 
tā ik vārdam ir sava dzīvoda, kas teic tautas 
vēsturi. Katrs mūsu valodas vārds ir mūsu vēstu
res krīvs. Toties, latviņu akademiskie bari, pa 
galvu pa kaklu, grābj historiogrāfijas un etno
grāfijas un meklē mūsu vēstures liecību savā 
ismologijā(-isms + -logija), kas pauž par polit- 
ruku, komisāru, bīskapu un baronu dzīvodām, kas 
esot mūsu vēsture. Kā lopi pie siena kaudzes viņi 
arvienu sniedzas pēc kā „augstāka ” samīdīdami 
zem kājām savu senču kultūras visdārgāko manto
jumu: valodu. Bez savas valodas mēs esam tikai 
leutici vai pro.lētarii.

Reiz mūsējā baltu valoda sāka atdalīties 
no āriešu valodas, ko ir runājuši ārieši Indijas 
klajumos zem Himalajiem. Otrā gadu tūkstenī pirms 
Kristus, Šang(u) valdīšanas laikā(1765 - 1122 pK) 
Ķīnā, kad sākās valodas rakstīšanas māka, šie 
ārieši, 24.1pp., atšķēlās no tautas kodola. Kā 
viņi devās uz rietumiem, pa Saulei, viņu dzīvotne 
izstiepās no Indijas līdz Āfrikai. Viņu valoda 
sašķēlās izloksnēs, kas kļuva vēlāko valodu dīgļi. 
Sajā skaldoņā sākumā izveidojās pietu un ziemeļu 
Eiropas nozares, kas vēlāk sašķēlās tālāki valo
dās. Protams, šī sadalīšanās nenotika vienā ga- 
dienā, nedz vienā joslā. Sakarā ar klīsšanu va
lodas dalījās un krustojās. Sī krustošanās tur
pinās vēl tagad, bet ne dalīšanās, sakarā ar 
tautas dzīvotnes robežu mainu karu sekā. Daudzasf I



valodas ir saļimušas, bet vairums ir mijušas ne 
tikai grammatiku, bet pat vārdoņu, kā angļu un 
krievu valodas, kļūdamas topuma valodas varmācī
bas izpausmei. Toties, arī šo valodu cilme atro
das divos painatnējos eiropas valodu puduros:
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eiropiešu

ziemeļu

pietu

slāvu
baltu
teutonu»
kel tu 
helēņuIlatīņu

Eiropā pie ārieāu valodām mēdz pieskaitīt arī 
albāņu un basku valodas. Par tām man trūkst pie
tiekošu zināšanu lai izteiktos vienādi vai otrādi.

Kamēr baltu valodas ir saglabājušas ziemeļu 
Eiropas valodu pudura senumu, tikmēr helēņu valo
das ir saglabājušas pietu Eiropas valodu pudura 
senumus. Bet ir arī spēcīgi krustojumi arī starp 
šiem puduriem dažādu vēsturisku notikumu ietekmē, 
i'ā kopējas ticības ietekmē, ir spēcīgas saites 
’atīņu un slāvu valodas starpā kas izpaužas, 
teiksim, ar vārdiem: golub,rus( = balodis), kas 
mijas uz columbae,lat( = balodis), jeb svētais 
Gars, 225.lpp. Kaimiskas sadzīves ietekmē, dabī
gi, ir izveidojušas spēcīgas saites slāvu, baltu 
un seno sakšu jeb angļu valodu pudurā, kur sakšu 
valoda ir viena no teutonu valodas atvasēm. Tikai 
baltu nomācēji mēģina ar varu uzspiest slāvu-bal- 
tu valodu kopības tērgu lai attaisnotu politisku 
varmacību.

Eiropas valodās visuļa; uguns, vāks, kā arī 
vāks: Saule, ir atvasināts no visuļa; austrumi. 
Līdz ar to daudzas tautas, nākdamas no austrumiem, 
dabūja sev vāku, kas saistas ar jēgumu: austrumi, 
Saule, uguns, 59.lpp. Šīs vārdu sekmes sakne: 
)(0l'G, eiropiešu rakstībās tiek rakstīta bez ale- 
fa, l.rieda 282.lpp., lai gan eiropieši to čaļ 
ik vārdā kas rakstā sākas ar patskani. Tā kā lo
kanie lūpeni: N( ,n), R( ,r), L( ,1), pie šīs





austri?), un, 
Listruli) , kas

saknes tiek lietoti kā laipuma piedēkļi, 3.rieda 
286.lpp. , nevis kā iedēkļi pirms poguļas: G(k,g), 
šīs atvases ir samērā modernas, bet ne tik mo
dernas, lai tās atzītu topuma grammatiķi. Šādi 
grammatiķi šo seno grammatiku mēdz „izskaidrot” 
ar gadīšanos, kā bērnus. Šī sakne: ag- (- aus-), 
59.lpp., liecina par ciešu baltu-hslēņu vārdoņas 
radniecību, un apgāž terdzīgo slāvu-baltu pļurzu. 
Baltu-slāvu valodu sakarībai te ir otrēja loma, 
kas ir tik pat spēcīga ka slāvu-latīņu valodu sa
karība.

Tikpat spēcīgas ir baltu-sakšu jeb teutoņu 
atvases no saknes: Va'D, ar jēdzipnu: uguns, no 
kās ir arī atvasināti vāki: vedi(= 
savukārt, to atvases: veltai,Hel(=a. 
ir minēti Ptolemaius (87 - 150) senajā kartē pie 
Gaujas, 80.lpp., skat arī pielikto karti. Šī 
iedēkļota sakne: VOOXd , 3.rieda 286.lpp., kās 
atvasēm ir uguns, gaismas jēgums, 61.lpp., ir se
nāka par tā paša jēguma piedēkļotu sakni: )(a'G\, 
59.lpp., kur )( ir alefs, 1.rieda 282.lpp., ko 
eiropiešu čalā sakam, bet nerakstam. Otrum, tam 
tā arī jābūt, jo Vedaine(=Austraine?) , zīm.9 49. 
lpp. , un tās meita: Veltaine(=Austruļaine?), zīm.
12 81.lpp., ir mūsu vēstures 11 un I gadu tūkste- 
na, attiecīgi, pirms Kristus senčaines. Šis ie- 
dēkļis: X, saknē: VU)XD, 61. lpp., ^iecinā ka vā
kam: veltai, ir laipuļa jēgums, 3.rieda 286.lpp., 
kas tagadējā teicībā sauktos vedini jeb maz-vedi, 
vāciskā domāšanā. Sis jēgums ir radies, varbūt, 
tāpēc ka vedu kultūra jau bija pārdzīvojusi savu 
varenību un sāka rasties naujas kultūras veicinā
tāji: veltai,Hei(=velti), kas helēniskā rakstībā 
būtu rakstami: beltai, jo helēņu rakstībā trūkst 
burtuļa; v. Ptolemaius(87 - 150) latiņotā kartē, 
skat pielikto karti, burtuļs: v, gan ir rakstīts 
ar zīmi: oy(=u), vākā; oyenedai(=venedi), gan ar 
zīmi: y-, kā vākā; -j^eltai(=velti) . Šajā sakarībā 
Ptolemaius (87 - 150) kartē Vedaines, 48.lpp.,un 
Veltaines, 80.lpp., austrumu robežās Valdajas 
(sveltu) kalnājs ir atzīmēts ar vāku: Bodinon 
horos,Hel(= Budinu kalni). Ar šādu pašu vāku
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Herodotus( (485 - 424 pK) vēsta par Boydinoi(IV, 
10« - 109)3°, tautu kas dzīvoja kautkur Valdajas 
kalnāja tuvumā. Herodotus burtuļi: v, nelietoja. 
Tāpēc, ir loti iespējams ka minētie Boydinoi bija 
Voydinoi°. Šajā budiņu aprakstā, 73.lpp., Hero
dotus min kādu helēņu cilti: Gelēnos,Hei(pelē
nus), kas dzīvoja Budainē. Tā ka sekojošās lap
pusēs es rādīšu par budiņu sakarību ar prūšiem 
un britiem, balstamies uz Herodotus vēstīm, un 
saknes: gel-, no vāka; Gelonos,IIel(=gelēni), sa
karību ar. sakni: -gaili, vākos: Semi-galli 
(=zem-ga1i), un Letti-galli(-let-gali), sākšu ar 
helēņu valodas pazīmēm baltu valodās, kās, es 
domāju, ir ieviesuši šie gelēni, dzīvodami Budai
nē, kās valoda atšķiras no minēto gelēnu valo- 
das( IV , 108) 3°.

Baltu un helēņu valodām ir loti spēcīga 
lokoņa, ar ko šis valodas stipri atšķiras no pārē
jām eiropiešu valodām. Vienotā daudzskaitļa 
galotnes abām valodām ir kopīgas, kas, savukārt, 
ir kopīgas ebrēju valodai,.rau:

r virs-ma dog-ma,Hel
(-teik-ma)

\  virsa doxa,Hel
(=teika)

\  ...
Vārduls: -m, ebrēju valodā ir vienkāršs daudz
skaitļa vārduls, kas baltu-sakšu valodā, reizēm,9 t 7tiek izteikts ar vārduli: -s, rau:I 7

/  cave-s,ang = ala-s 

X  cave,ang = ala

\  ...
Šis vārduls tālāki mijas uz darbības lietas 

v£rda(207.lpp.) atvasinājumiem;

f>2

BaXali-m,heb 
(-dievi) 
Ba)(al, heb 
(-dievs)

qede-m,heb 
(=austru-mi)

qede°
(-austrs0)



/ tor-mos,Hel = cauru-ms

X toros.Hel = caurs

\ . . .  . . .

Leišu-helēņu valodām ir sakarība vārduļī: 
-sis(= -šana), rau:

/ s.kubo-sys,lei ~ kinē-sis.Hel

X  s.kuba,lei = kinē°,Hel

\

Šīs helēņu un baltu valodas līdzības ir 
radušās no šo tautu saskarsmes. Herodotus (485- 
424 pK) minētie gelēni kaimiski bija tuvākie 
helēni kas varēja saskaities ar baltiem, un līdz 
ar to sākt atdalīt baltu valodu no ziemeļu eiro
piešu valodu pudura, 58.1pp.

Lai saprastu ka vāka: gelēni, saknei un 
vāku: Letti-galli, Semi-galli, saknei: gal-, ir 
kopēja cilme, vēlreiz ir jāatgriežas pie jēguma: 
austi-umi . Saule, uguns, bet, šoreiz, saknes: GOl'D, 
kas teutoņu valodā ir ieguvusi vāku: Gott.ger 
(=Dievs, Saule?), bet baltu un helēņu valodās, 
caur iedēkļi: X, 3.rieda 286.lpp., kas mij sakni: 
GGOD, uz iedēklotu sakni: GO.'XD, kas tad zaudē 
galotni: D, un kļūst par sakni: G lx'\, 64. lpp., 
rādām kā no saknes: GoOD, atvasināti baltu-helēnu 
kopējas saknes vārdi: elektron,Hel(=dzintars), 
un gītars,Bal2(^dzintars), no kā ir atvasināts 
vārds: gintaras,lei(=dzintars).

So vārdu kopējais jēgums ir atkarīgs no 
saknes: GGCD, senā jēguma. Kā tas redzams no šīs 
saknes atvasēm, 64.lpp., šīs saknes pamatnējs 
jēgums bija Saule, un, varbūt, austrumi, par ko 
liecina tā atvase: qedem,heb(-austrumi). Senas 
tautas atzina Sauli kā gaismas, siltuma devēju. 
Laika tecējumā cilvēks sāka atzīt tās varenību 
un tā teutoņos tā kļuva Gott,ger(=Dievs).
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64
elektron,Hel <- 
(=dzintars)

karsts

goreti , bul 12 
(=degt)

kurti,lei 
(=kurt)

Gītars,Bal2 
(-Saule)

hēlios.Hel
(-Saule)

r
haul,cym 
(=Saule)

r
holod,rus 
(-sals)

hot , ang 
(-karsts)

t

sauil,got 
(=Saule)

Î
šai tas,lei 
(=salts)

Î
kalds,got 
(-salts)

—  Gott.ger ---  qedem,heb
(-Dievs,Saule?) (^austrumi)

Kā vārds: qedem,heb(= austrumi), liecina 
šai saknei: G 60D, pamatnējs jēgums bija austrumi, 
kas baltu valodā locīta uz Gītars,Bal2(= Saule), 
kur piedēklim: -r, ir laipura jeb liel- jēgums; 
3.rieda 286.lpp. Lai gan šis vāks vārdnīcās nav 
sastopams, tā bijumu apliecina vārds: dzintars.

jantar,rus 
(^dzintars)

Gītars,Balī gītars,letļ 
(=Saule) (^dzintars)

1
dzītars,Let 
(=dzmtars)

gintaras,lei 
(^dzintars)

1
dzintars

zī tars,iet 
(=dzintars)
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Ka vāks: dzintars, ir atvasināts 110 vāka: 

Gītars,Bal2(-Saule), to tālāki apliecina vāks: 
eiektron,Hel(- dzintars), kā sakne: elek-, ir 
atvasinājums no vāka: hēlikos ,IIel ( = saulīgs jeb 
saulisks). Galotnei: -tron, ir garš izskaidrojums, 
kas nekā nauja te dod. Vienīgi piedēklim: -r-, ir 
laipura jēgums, kā piedēklim: -r-, vākā: Gītars, 
Bal2(=Saule), 3.rieda 286.lpp.

Vārdi: hot,ang(-karsts), un tā locījums: 
holod,rus(=sals), īstenībā nav pretešķības, jo 
salts ir tikai mazāk karsts. Valodas sākumā šis 
jēgums arī bija lietots, bet ar laiku tas ieguva 
šķietamas pretešķības jēgumu.

Tā kā Gītars,Bal2(= Saule), saistas ar 
austrumiem, šī vāka sakne: GGCD, ir kļuvusi par 
rases, un tās dzīvotnes, vāku: Kitai,rus(= Ķīna, 
Austraine?); burtuļi: k,t, pieder G(k,g) un 
D(t,d) poguļām, i.rieda 282.lpp., tāpēc, vāks: 
Kitai, pieder pie saknes: G W D , 67. lpp.

No saknes: Kit-, ir atvasināts vāks; Getai, 
Hei(= geti, austri), kos IIerodotus(485 - 424 pK) 
piemin (IV, 93 - 96)30 Tracē, ziemeļu Grieķijā, 
No šīs saknes: get-, ir atvasināts Ptoiemaius 
(37 - 150) pie Vislas minēto: Gotonēs, vāks 
(skat pielikto karti), kas vēlāk kļuva par tautu 
ar savu valodu31, kai ir netikai grammatikas 
līdzība ar baltu valodu, bet ir arī baltu valodai 
atbildēji vārdi, rau:

sauil,got 
( Saule)

vvair, got 
(=vīrs)

- sunno,got 
(—Saule)

7
- manna,got 

(=vīrs)

Sonne,ger 
(-Saule)

Mann,ger 
(-vīrs)

?9iudans,got
(=tautonis)

= reiks,got 
(-valdoņis)

Re ich,ger 
(=valsts)

katils,got 
(=ka tls)

= kettle,ang 
(=katis)



Vārds; katils,got(-katls), = katol,rus = 
kettle,ang = Kessel,ger, ir atvase no saknes: 
G 00 L), pie kās pieder arī Gītars ,Bal2 (=Saule, 
uguns),kā to pierāda vārds; kadit,rus(=kūpināt), 
un tā atvase: čad,rus(=tvans).

No šis saknes: GOOD, arī ir atvasināti vai
rāki vārdi ar tautuma jēgumu:

genna,pru ---- >
(=sieva)T

G 00D ------ > gentis,lei --- >
(=rads)

kiltis.lei ---  ̂Kerle,ger
(-cilts) (-puisis)

1
girl,ang 
(-mei tene)

gis vārds; ģints, ir pārgājis uz vēlāku 
cilts vāku, Vislas upainē; Bur.gundi,lat(=bur- 
gundi , ziemeļu ģints) , kur boreios,Hel(=ziemeļi). 
Tā kā šis vāks: -gundi(-ģints) , ir vāka: Kynētai., 
priekštecis, jo iedēkļošana notiek sekmē:

Kitai — > -gundi — > Kynētai,

tas ir vecāks par Herodotus (485 - 424 pK) minē
tiem ļaudīm Eiropā (IV, 49)30; ,, Istra£= Donavaļ 
plDst caur visu Eiropu, sākoties no ķeltiem, kas, 
blakus kynētiem, apdzīvo tālākos Eiropas apvidus 
rietumup.” No šī vāka; Kynētes,IIel(=austri?) , 
ir atvasināts mūsu vāks: Ķīna, 67.1pp.,kas tā
lāki mijas uz francisko China, kaa, savukārt., mi
jas uzfrancisko Sino-(=Ķīnas jeb Ķīn-), jo čalā 
poguļa: H(h,C), mijas uz poguļu: S(s,z), caur 
mlkstināšanu( 154. lpp.)2o.

Saknes: GCOD, vārdu sekme, 64.lpp., kļūst 
vāku sekme, ar jēgumu; austrumi, re;

6(3

žena,rus
9 7(-sieva)

ģints



Gelönos,Hel 
(-gelēni)

r
let.gola,rusos 
(=latvju gali)

Kina

Kynētai,Kel 
(=kīnieši)

Bur.gundai,Hel 
(=ziemel-ģints)

f
Getai.Hel <- 
(-geti)

i
GItars,Bal2
(=Saule)

Aestii,lat 
(=galindi)

Holland,ger 
(-Galinda)

galindai,Hel 
(=galindi)

golad,rus 
(=galindi jeb 
-gali) 
t

Keltai ,IIel 
(-ķelti jeb 
cilts?)

Kitai,rus 
(=Ķīna)

Gott,ger ■ 
(-Dievs, 
Saule?)

67
Hellēnes,Hel 
(=helēni)

Hellas ,IIel 
(^Grieķija)

cori,lat 
(=kurši)

cureti,lat 
(^kurši)

t
kurdi

qedem,heb
(-austrumi)

Vāka: Kitai,rus(= Ķīna, Austraine), sakne 
ar iedēkļi; -r-, 3.rieda 286.Ipp., mijas uz sakni. 
GCOrD, atvasinam vāku: kurdi. Tauta; kurdi, kās 
dzīvotne ir sadalīta starp PSRS, Turciju, Irāku 
un Irānu, pašlaik izcīna asiņainas brīvības cīņas 
pret saviem pakļāvējiem, sevišķi Irāku. Lai gan 
no šī vāka saknes ir atvasināts vāks; cureti,lat 
(=kurši), nez vai kuršiem jebkad ir bijuši kādi 
sakari ar kurdiem. Baltijā tuvākie vāki ir <̂ irts 
jeb Kurts un Gerta, kas mijas ari uz Grēta jeb 
Grieta. Tādā pašā kārtībā ir arī mijušies tautu, 
cilšu un pilsētu vāki pašā tagadējā Kursā vai 
tās kaimS:



68
s. cinncges,ang12

s.ciri,lat 
(=sa.kurši)

Î
kurdi — > cureti.lat ---- > cori,lat

(-kurši) (-kurši)

i
Kit- ---> Kretig -> s.cride,ang12 -- > hirris,lat
(—Kin—) (=s.kuršu)

I
Kretinga S.krinda —

(-hurši )

Ir skaidrs ka iedēkļim: -r-, šajā saknē ir 
laipura jeb liel- jēgums, 3.rieda 286.lpp. , bet 
man nav nekādu pierādījumu par sakņu: kurt- un 
krut-, starpību. Kā redzams no augšējiem piemē
riem abu veidu saknes vāki atrodas Kursā. Vāku: 
cureti,lat(-kurši), min Saxo Grammaticus(1) 19 tā : 
„Curetum tyrrano Lokero ” (=kuršu varmaka; Loke- 
ro), par ko sīkāki tērzē Švābe(l, 58)æ. Šis vāks 
tad atmet galotni un kļūst: cori,lat(=kurši), kos 
piemin Rimberts15 875.gadā. Bet šis vāks ir daudz 
senāks jo Plinius(23 - 79) vēsta( 1V , 13)33: „Quidam 
haec habitai ad Vistulam usque l'iuvium a Sarma- 
tis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt ” (=kas ir 
apdzīvoti līdz Vislas strāvai ar sarmatiem, ve- 
nediem, s.kiriem un hirriem).

Tā kā poguļas: G(k,g) un II(h,fi), pieder 
ūkeņu pogai, l.rieda 282.lpp., vāks: .ciris, 
pāriet vākā: hirris(= hurši® jeb kurši), un pats 
vāks: s.ciris,lat(= sa.kurši), nozīmē kautkādu 
kuršu cilšu lielāku kopību, jo priedēklim: s. , 
ir daudzuma jēgums, 4.rieda 296.1pp. Šie s.ciris, 
lat(= sa.kurši), caur īpašības vārdu: s.cirig® 
(=sa. kuršīgs) , kļūst scirincges ,ang12(= sa.kur- 
šiņi) Alfrēda Lielā(849 - 899) laikā(§8)17.

Otra iedēkļota sakne: Kret-, arī attiecas



uz Kursu, ka vākā: Kretinga, Lietuvā, kas ir at
vase, caur īpašības vārdu: kretig ( = liel- jeb 
san-kuršīgs?). Šis īpašības vārds: kretig°, ar 
priedēkļi: s., 4.rieda 296.lpp. , mijas uz s.cride 
firmas ,ang12(- sa. kuršu somi?), kos Alfrēds 
Lielais(849 -- 899) piemin17 tagadējā Lapzemē, pa
šos ziemeļos. Ka šim vākam ir tieši sakari ar 
Kursu to liecina tās sēraina ciema vāks: Skrunda, 
un latgaļu uzvārds: Skrinda, kur iedēkļim: -n-, 
ir tikai čalas loma, 3.rieda 286.lpp. Tam nav 
grammatiska jēguma. Lielāko tiesu šis iedēkļis 
parādas leišu vārdos, kas ir atvasināti no 
latvju vārdiem, re: spīdēt — > spindēti.

Det vāka; Kitai,rus(=Ķīna, Austraine) , sak
nei vēl varenāka loma ir atvasē kas ceļas no 
Herodotus(48o-/124 pK) minētiem (IV ,49)3° ķeltiem: 
,,Jo Istar^-Donava] plūst caur Eiropu, sākoties 
ķeltos, kas, blakus kynētiem, apdzīvo Eiropas tā
lākos novadus rietumup.” Par kynētiem, 6 6.lpp., 
jau minēju ka to vāks ir atvasināts no vāka: ge- 
tai,Hel(- geti), 67.lpp., tāpat kā Keltai,Hel 
(-ķelti), ir atvase no vāka: Kitai,rus(-Kīna, 
Austraine), saknes. Ķelti bija Eiropas kalēji. 
Varbūt pat vārds: Geld,ger(-nauda), ir atvase no 
šī vāka. Iedēkļis: -1-,- saknē: ķelt-, vākam dod 
laipuļa, 3. rieda 236. lpp. , jēg-umu. Tāpēc, toreizē
jā izpratnē vāks: ķelti, nozīmēja austruļus. Acīm
redzot, šis iedēkļis ķeltiem dod kautkādu otras’ Ipakāpes jēgumu no Kitai,rus(-Ķīna, Austraine).

Krievu Ijronikās Keltai,Hel(= ķelti), mijas 
uz golad,rus(=galindi), no kā XII g.s. Kijevas 
vēsturnieks: Nestor(s), atvasina(12.lpp.)** vāku: 
Let.gola,rus<>s(=latvju gali), blakus vākam: Zime- 
gola,rus08(- sāmu gali); piemin arī Litva, 
rus o s ( = leiši), un Kors , rus0s(-l<urši). Izmisuma 
valodnieki vāku: -gola, saista ar latgaļu vārdu: 
gols(=gals), kas, patiesībā, ir atvasināts no 
vārda; giliai,lei(= dziļš). Šis Nestor(a) vāks: 
-gola, ir vāka: golad,rus(-galindi), sarukums. 
Tādā sakarībā vāki: Let.gola un Zime.gola, taga
dējā izpratnē ir jātulko nevis kā Latgale un 
Zemgale, attiecīgi, bet kā Ietu gali un sāmu gali
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jeb galindi, attiecīgi, jo Nestor(s) viņus, t.i. 
golus, min kfl ciltis vai tautas nevis kā viņu 
dzīvotnes.

Šī vāka; golad,rus(= galindi), atvasi: ga
lindai,Hel(= galindi), min Ptolemaius(87 - 150), 
skat pielikto karti, tagadējā Prūsijā. Sīs baltu 
tautas dzīvotnes( 151. lpp . ) 27 ir jau zināmas neti- 
kai Prūsija, bet arī pie Polockas, Vitebskas, 
Smolenskas un Kalugas, pietos no Maskavas. Kāpēc 
Herodotus(485-424 pK) minētie helēni un gelēnos, 
Hel(=geloni jeb gelēni), ir arī vāka; galindai, 
Hel(=galindi), atvases, kas kā golad,rus(=galin
di) , sarucis uz piedēkļi: -gola jeb -gaili, kas 
loti plaši ir lietots vāka: Letti.galli,lat(=le- 
tu jeb latvju gali), Indriķa hronika(XXI 11)1S.

No šī vāka saknes: gal-, atvasinas baltu 
valodai trīs vēsturīgi v3ki; Gelēnos,Hel(= gelē
ni), kas pariet vākā; Hellēnes,Hel(= helēni jeb 
helieši jeb grieķi), un Holland,ger(= Holand(e) 
jeb Golande, Prūsijā), kas ir atvasināta no vāka; 
galindai ,Hei(=galindi) , poguļai: G(k,g), mijainies 
uz poguļu: H(h,Jī) , ūkeņu pogā, l.rieda 282. lpp.
Kā no Hellas,Hel(=Hela jeb Grieķija), ir atvasi
nāts vāks: Hellēnēs,Hel(= helēni jeb grieķi), tā 
no Gela° jeb Gola0 ir atvasināts, helēņu gaumē, 
vāks: Gelēnos,Hel(- gelēni jeb geloni), 67.lpp., 
kos Herodotus(485-424 pK) piemin dzīvojam Budiņos, 
73.lpp. Šo gelēnu dzīvošana starp budiņiem ir 
devusi helēnisku asnu viņu valodai, kas sāka at
šķelt nauju valodu, kas vēlāk kļuva baltu valoda.

Lai gan vāks: galindai,Hel(=galindi), raks
tos parādas tikai II g. s. Ptolemaius kartē, t.i. 
kādus sešus gadu simteņus pēc Herodotus(485 - 424 
pK), un vāks: golad,rus(= galindi), parādās vēl 
vēiak XII g.s., t.i. ap 1800 gadu vēiak, šo vaku 
sekme, 67.lpp., toties, liecina ka šis vāks: ga
lindai ,Hel(=galindi) , ir naujaks par vāku: Kel- 
tai,Hel(=kelti), bet vecāks par vaku: Hellas,Hei 
(=Hela jeb Grieķija).

Šī sakne: hell-, ir radusies ap VIII g.s. 
pK Homēra Iliadē(Il ,684)1<’: un turēja ̂ >>ia(u)
un Hellas, skaisto sieviešu zemi, un saucas myr-
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midoni, helēni un al̂ aeni.” Sis vāks; Hellas,Hel 
( = Hella, kāds novads), vēlāk kļuva Hellas,Hei 
(=Grieķija), un tās atvase: Hellēnēs,Hel(-helie- 
ši, helēni jeb grieķi), ir attiecināta uz tās 
pavalstniekiem. Vārduļim: -ēnēs,Hel( = -ietis) , 
ir cilmes jēgums, kā, teiksim, vākā; latgal-ietis. 
Tāpēc, vāks: Gelēnos,Hel(=gelēni jeb gelieši, ir 
locījums no vāka: Gela°, lai gan pats Herodotus 
(485 - 424 pK) šo dzīvotni sauc par Gelonos,Hel 
(=gelēni). Tam ari ir savas īpatnas atskaņas 
no vāka: galindai,Hel(=galindi).

Šis vāks: galindai,Hei(= galindi), čalas 
iespaidā ari ir mij ies uz pilsētas vāku Prūsijā: 
Holland,ger(=Holandi jeb Golandi0) , austrumos no 
Elbingas, ko esot tapuši holandieši 1290.gadā(IX, 
1274)36. Toties, angļu vēsturnieks: Hampson(s), 
izterzēdams Alfrēda Lielā (849-899) vikingu jūr
nieka: Wulfstan(a), Prūsijas apmeklējumu (41. 
lpp.)17, pauž: „Venantius Fortunatus, un Beda, 
pauž ka starp 500. un 600.gadu weleti(=velti] 
iekļuva Batavijā, un nometās pie Utrecht(as) 
pilsētas, ko viņi sauca par Wiltaburg(u), un tās 
apkaimi par Wiltenia... Neapstrīdams pierādījums 
par viņu dzīvotni Nederland(ē)[^Holandē] ir pil
sētas kā Wiltsween(a) Holland(ē), Wiltenburgh(a) 
pie Utrecht(as) , u.c.,untādi tīri slāviski vāki 
Kamens Sweta, Widenitz Hudnin, Zevola, Wispe vai 
Wespe, Slota, u.c. Tas ir vācu vēsturnieku vie
doklis, un paša M.Safarik(a), ka weleti jeb wilti 
apmetās mūsu zemē []=Anglijā] Wilt, shire(ā) , kur 
viņi ieradās pēc angļu-sakšiem. Un daži angļu 
autori Wilt.shire(as) iedzīvotājus atvasina no 
belgae(u) ieceļotājiem, kas ceļoja no Wiltori- 
ca(s). ” Hampson(s) šis vēstis ņem no pauduma; 
For.Quar.vol.26, p.27, ko man nav izdevies at
rast. Tā kā Hampson(a) izterzējums ir pausts 
1850.gadā, augšminētam paudumam jābūt senākam.

Par weletu, senāk veltu, dzīvotni pie Gau
jas pauž Ptolemaius II g.s., skat pielikto karti, 
kos Kārlis Lielais 789.gadā atrod, un pakļauj 
sev, tagadējā Meklenburgā. Viss tas norāda ka 
Vel tāme sākās Vaidajas kalnājā, tad .vijās gar
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gar Rīgas jūras līci un Holland(i) jeb holandiera 
Prūsijā, vveletiem Pomerānijā un wiltiem Meklen- 
burgā, Holandi Reinas grīvā uz VVilt. shire(u) pie- 
tu Anglijā. Vācu valodā burtu virkne: -land-, 
vākā; Halinda“ jeb Holande0, ir ieguvusi nauju vāku: 
Hol-land,ger(= holu° zeme, vai svCt - zeme), kas 
ir izmisuma valodniecības ražojums. Tāpēc, arī 
Prūsijas Holandi°(= Galindi) raksta kā Holland 
jeb Preussische Holland.

Austrumu Anglijā arī ir grāfiste: Holland(e) , 
blakus Nor.folk(ai). Kā vāki: Nor.folk,ang(=zie- 
melu tauta), un Suf.folk,ang(=pietu tauta), lie
cina šīs tautas ir vācu cilmes, jo piedēklis: 
folk, ir vārda: Volk,ger(-volka, tauta), atvase, 
un šis piedēklis citur Anglijā netiek lietots. 
Tātad, šīs folk(as) nebija sakši. Viņu kaimiņi 
Holland(ē) tad nu ir rados ja ne ar Holland(i) 
Prūsijā, tad vismaz ar Holland(i) Reinas grīvā. 
Vienādi vai otrādi, šīs grāfistes vāks ir atvasi
nāts no galindiem, 67.1pp., Prūsijā.

Romiešu vēsturnieks: Tacitus(54 - 120), mi
nētie52 aisti, kas runājuši „lingua Britannicae ” 
(=britu valodu) , ir pielūguši Dieva Māti un dzintaru 
saukuši glaesum, ir dzīvojuši pie Baltijas jūras 
Prūsijā. Daudzi vēsturnieki mulst par šo Tacitus 
vēsti, jo tā neatbilst nedz baltu nedz baltiešu 
parašām. Bet ja mēs ņemam vērā ka vāks: Holland, 
Prūsijā ir radījis vāku: Holland, Reinas Grīvā, 
un vāku: Holland, austrumu Anglijā, ka vāki: Pru- 
tia , lat(-Prūsija) , un Prettamkoi nēsoi ,Hel(-Bri- 
tu salas), ir vienas saknes, 82.ipp., atvases, 
un ka vāks: Galindai ,Ilel( = galindi), ir atvasi
nāts no vāka: Keltai,Hel(= ķelti), 67.1pp., kos 
angļu-sakši pārangļoja Britu salās, tad ir maz 
ko apšaubīt šo Tacitus(54 - 120) vēsti.

Otrum, tā kā vāks: Galindai,Hel(=galindi), 
ir atvasināts no vāka; Keltai,Hel(= ķelti), ko 
pamatnējs jēgums saistas ar austrumiem, 67.1pp., 
tad arī ir skaidrs ka vāks: Aestii,lat(=aisti), 
ir galindu vāka tulkojums vācu valodā, ko Taci
tus ir vienkārši pārrakstījis latīņu valodā.
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73
H e r o d o t u s  vēst s

Helēņu paudējs: Herodotus (485 - 424 pK), 
ir vēstures rakstīšanas pasācējs Eiropā. Viņa 
vēstīs par zemēm un ļaudīm ziemeļos no Melnās 
juras ir atrodamas arī ziņas par mūsu āriešu sen
čiem, kas pa Saulei devās uz Baltijas jūras 
pusi jeb Veltaini, zīm.12 81.lpp. Šī došanās 
nenotika vienā gāj ienā nedz vienā metenī. Došanās 
uz rietumiem notika sakarā ar neapdzīvotu zemju 
apgūšanu starp vediem un ugriem, kas tur jau bija 
sev pakļāvuši zilacainos, gaišmatainos iedzimtos. 
Herodotus min tikai Melnās jūras upes, kā Boris- 
»**enes,Hel( = Ziemeļ-straume jeb Dņepra) , Tanais, 
Hei(=Straumē jeb Dona), u.c. Viņš arī piemin kādu 
tautu(=e?^nos ,Hel) , nevis cilti , kas saucas Boydi- 
noi,Hel(= budiņi). Kā to paudīšu, 184.lpp., no 
šīs tautas vāka saknes: Btt'D, ir atvasināti tau
tu vāki: Prutia,Hel(= Prūsija), un Prettanikoi 
nēsoi,Hel(= Britu salas). Šo budiņu jeb budēnu 
krāsošanās parašas, un svētki, atbilst arī prūšu 
un britu parašām. Tāpēc, ir svarīgi šo Herodotus 
vēsti, zīm.11 74.lpp., vispirms izlasīt nepapildi
nātā veidā (IV, 108 - 109)30:

„108. Budiņi ir liela tauta un daudzi, 
zilgani, un visai stipri ir, un sārti. Viņi 
ir uzcēluši koka pilsētu, kas saucas Gelo- 
nosļj= Gelēniļ . Tās katra siena ir trīsdes
mit stādiņi [_ stādiņš » 185 mļ gara katrā 
pilsētas malā. Šī siena ir no koka un aug"- 
sta, un viņu mājas ir no koka, un viņu 
svētaines. Viņos ir helēņuļjeb grieķu] 
dievu svētaines, greznotas helēņu gaumē 
ar tēliem, altāriem un svētnīcām, un viņi 
godina Dionysu£= Trimpu] ik trešo gadu un 
bakhojas£= pļēguro un izvirtasļ . Gelēni 
pēc cilmes ir helēni, kas atstāja savas 
tirgus ostas lai apmestos starp budiņiem, 
un viņi runā pus helēņu pus skitu valodu.
Bet budiņi nerunā to pašu valodu kā gelēni, 
nedz viņu dzīves parašas ir tādas pašas. 

iOG.Budiņi ir iezemieši. Viņi ir klejo-
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Zīm.11
Herodotus vēsts par budiņiem

tāji un vienīgie ļaudis šai kaimē kas ēd 
čiekurus. Gelēni ir zemes kopēji, ēd la
bību un viņiem ir dārzi. Viņi ir citādi 
nekā budiņi kā ķermenī tā sejā. Bet helē
ni arī budiņus sauc par gelēniem. Tas ir 
aplami. Visa viņu zeme ir ļoti mežaina ar 
visādu sugu kokiem. Mežu dzilē tur ir liels 
un plašs ezers, un pļava, niedru ielenkts.



Tur tiek ķerti ūdri, un bebri, blakatn četr- 
škautaina purna radījumiem, ko ādas lieto 
tērpu apmalēm, bet viņu pauti pašiem ir 
derīgi dzemdes dziedēšanai. ”

Šajā tulkojumā ir divi teikumi kos tulko
tāji mēdz sagrozīt jēgumā: 1) „zilgani, un visai 
stipri ir, un sārti.” Un 2) „... un viņi godina 
Dionysu un bakhojas. ”

Tā kā Julius Caesars 500 gadu vēlāk min ka 
Britu salās karotāji krāsojas zili, un tā l<ā Brē- 
menes Adams 1500 gadu vēlāk to pašu saka par prū
šiem, 79.1pp., kas dod šīs parašas kopību šīm 
tautām, blakus viņu tautas vāka saknei: BOOÜ, 
pirmā teikuma tulkojumam ir izšķiroša nozīme.

H.C'ary(s) (Herodotus; Bohn, London, 1S50) 
šo teikumu tulko tā; „ ...paint their whole bo
dies with a deep blue and red ” (= ...krāso savus 
visus ķermeņus loti zili un sarkani ” Šāds tul-I » »köjums ir aplams, jo Herodotus rakstā, 74.1pp., 
nav vārdu: paint,ang(-krāsa) un bodies,ang(^ķer
meņus) . Bez tam vārds: pyrron,Hel(=sārts), nav 
tulkojams ar vārdu: sarkans, jo pyr,Ilel(-uguns).

K.Abicht(s) (Herodotus ; Zwei tes Band; Teub- 
ner, Leipzig,t886) tiešu tulkojumu nedod, bet dod 
daudzus paskaidrojumus par atsevišķu vārdu parei
zu izpratni. Par šo teikumu viņš piezīmē: „Ähnli
ches berichtet Tacit. Germ.4 von unseren Vor
fahren: caerulei oculi, rutilae comae. ” ^Lī
dzīgi vēstīja Tacitus, Germania §4, par mūsu 
priekštečiem: zilas acis, rudeni mati.). Tātad 
Abicht(s) domā ka vārds: glaykon,Hel(-zilgani), 
attiecas uz acīm.

Daudz vaļīgāks ir A.D.Godley(a) 30 tulkojums: 
„ ... the eyes of all of them are very bright, 
and they are ruddy,” (=...vinu visu acis ir spo
žas un viņi ir sārti.) Atkal, aplam ir ielikts 
vārds: eyes,ang(=acis), kā Herodotus vēstī nav.

Šajā tulkojumā grūtības sagadā divi vārdi: 
glaykos,Hel(=dzidrs, spožs; zilgans), un pan,Hei 
(=visu, vidējās kārtas vienskaitļa akuzatīvs) , 
ko es iztulkoju ar vārdu: visai, locījuma no pas,
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Hel(=viss). TS kā vārds: pan,Hel(=visu), ir vien
skaitļa akuzatīvā tam vajadzētu sekot kādam vār
nām, kā ķermenim, acij. Tāpēc, tulkotāji piedomā 
vārdu: acis. Tas ir aplam jo l)ē ops,Hel(=tā acs), 
ir sieviešu kārtas vārds, 2)bet pa.n ,Hel(-visu) , 
attiecas uz vienskaitļi vidējā kārtā. Bez tam, 
•/.ilganu krāsu neattiecinātu tikai uz vienu aci. 
Tāpēc, teikumā vārdi: glaykon,HeI(= zilgani), 
pyrron,Hel(-sārti), pollon,Hel(=daudzi), būdami 
daudzskaitļa nominatīvā, akuzatīvā vai vokatīvā, 
var attiekties tikai uz vienu vārdu: Boydinoi, 
Hel(-budini). Tādā gadienā palīgteikums: visu 
stipri ir, ko es tulkoju: visai stipri ir, attie
cas uz vārdu: zilgani, 73.1pp.

Teikums: viņi godina Dionysu ik trešo gadu 
un bakhojas, ir izprotams tikai helēņu kultūras 
pazinējam. Bakhus ir helēņu vīna un dzīru uievs. 
Dionysia,Hei(= Trimpas) , ir Bakhus svētki, kājos 
dzīro, rīkopimpju izrādes un nododas izvirtībai. 
Tāpēc, vārds: bakhojas, tuvu atbilst mūsējiem Līgo 
svētkiem ar ,,papardes ziedu ” piedevām, kas, dro
ši vien, ir pārņemti, atšķaidītā veidā, 110 minē
tiem gelēniem, kas dzīvoja Budainē. Ziemeļu Eiro- 
pā, sevišķi ap Baltijas jūru, Trimpas tika savie
notas ar saulgriežu dienu 2 2.jūnijā, kad ir vis
īsākā nakts un visgarāka diena. Mēs toties tos 
svinam 23.jūnijā kā Līgo svētkus, lai apvienotu 
tos ar kristietības uzspiesto Jāņu dienu 24.jū
nijā. TS kā ostro - goti(goti starp Baltijas un 
Nielno jūru) jūsmīgi piedalījās TrimpSs jeb Līgo 
svētkos, 34 visi-gotu(rietumu gotu) bīskapi sa
pulcējās 506.gadā Agdē , pietu Francijā, un paslu
dināja domes līdzdalību šo svētku svinēšanā. 
Kā pamatojumu viņi tai deva apustuļa: Jāņa, „ie
ņemšanu ” viņa mātes: Elizabetes, miesās. Par 
pamatu ir ņemts apustuļa: Luka(l,36), vēstījums: 
„Un, lūk, tava radiniece: Elizabete, ko sauc 
par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā 
sestajā mēnesi. ” Kad Jēzus māte: Marija, tikko 
dzemdējusi dēlu: Jēzu, apmeklēja savu radinieci: 
Elizabeti, pēdējā bija grūtniece sestajā mēnesī. 
Kā Vatikans apvienoja Ziemas svētkus, t.i. vis
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īsāko dienu un visgarāko nakti, ar Kristus dzim
šanas svētkiem, tā Līgo svētkus jeb Trimpas tas 
apvienoja ar apustuļa: Jāņa, „ieņemšanas ” 
svētkiem. No domes viedokļa abas izvēles ir 
tikai pielaikošanās tautas svinībām, jo netikai 
Kristus dzimšanas gads ir dažus gadus pirms 
„Kristus,” bet ari viņa dzimšanas diena bija 
kautkādā nezināmā ziemas dienā. Acīmredzot, šie 
34 visigotu bīskapi ir mēģinājuši pārņemt Trimpu 
svinēšanu domes vadībā(70. lpp. )35.

Pašu Trimpu svinēšana ne tuvu nav atbil
dusi domes vēlmēm. Šajā sakarībā te došu Dio- 
nysia(s) ,IIel(= Trimpu), tulkojumu (J.Lampriere, 
A classical dictionary containing a copious ac
count of all the proper names mentioned in ancient 
authors; Routledge, London, 1904):

„Trimpas, svētki starp helēņiem par godu 
Bakhum. To veidu un svinīgumu no Ēģiptes 
ieviesa Melampus. Ja mēs pieņemam ka Bakhus 
ir tas pats kas Isis, tad helēņu Trimpas 
ir tie paši svētki kos ēģiptieši svinēja 
īsai par godu. Atēnās tās svinēja ar lie
lāku izrīcību un greznību nekā citās Grie
ķijas malās. Gadus skaitīja pēc to svinī
bām. Arhon(s)[=viens no Atēnu 9 tiesnešiem] 
palīdzēja ar svinību rīcībām, un pries
teri, kas vadīja tās, tika atalgoti ar 
viscienīgākām vietām tautas spēļu svētkos. 
Vispirms tos svinēja lielā vienkāršībā 
un laiks tika iesvētīts izpriecām. Parasti 
ienesa trauku vīna, pušķotu ar vīn- 
auga zaru, kam sekoja kaza, kurvis vīģu, 
un pimpji. Svinētāji izdarībās un tērpos 
atdarināja Bakhu dzejiskā šķitoņā. Viņi 
tērpās stirnēnu ādās, smalkās linainēs, 
un micēs. Viņi nesa t?yrsas^-vainagiem rotā
tas kūjas] , bungas, taures un stabules, un 
vaiņagoja sevi ar efejām, vīnogu stādiem, 
skujām. Daži atdarināja Silēnus(u)[=ļauns 
dievs, Bakhus aukle], Pan(u)[=ganu dievs] 
SatyrusQ= kaz - kājaini, ragaini Bakhus pa- 
dieviļ , dīvainā tērpu gaumē un pasakainās
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kustībās. Daži jāja uz ēzeļiem, citi dzina 
kazas upura kautiņam. Sajā gaumē piedalījās 
abi dzimumi, skraidīja pa laukiem un kal
niem, mādami galvas, smieklīgi dejodami, 
nejaukā mežonībā klaigādami: ,,Evoe Bakhusl 
Jo! Jo! Evoeļ Jakiiei Jo Bakhus! Evohe!” 
Šādā svinīgumā grieķi svinēja Bakhus svēt
kus, sevišķi atēnieti. Vienā šādā svētīšanā 
ļaudis nesa svētus traukus, vienā 110 kiem »bija ūdens. Siem sekoja nevainīgu jaunavu 
izlase, nesdamas zelta kurvjus pildītus ar 
dažādiem augļiem. Tā bija visnoslēpumainākā 
svinību daļa. Dažreiz rāpuļi bija ielikti 
šajos kurvjos, kas ar locīšanos un gorīša- 
110s pārsteidza nesējas. Aiz nevainīgām 
jaunavām sekoja vīrieši nesdami mietus, 
ko galos bija piestiprināti pimpji. Šie 
vīrieši saucās pimpju nesēji. Viņu galvas 
bija vaiņagotas ar efejām un violītēm, un 
viņu sejas ar zālēm. Soļodami viņi dziedāja 
šo svētku pimpju dziesmas. Aiz pimpj u nesē
jiem soļoja stīvi pimpji, sieviešu tērpos 
ar balti svītrotiem lindrakiem sniegdamies 
līdz zemei. Galvā viņiem bija vijas, un uz. 
rokām puķu cimdi. Viņi uzvedās kā piedzēru
šies vīrieši. Šiem blakus bija šūpuļu ne
sēji, kas nesa šūpuli jeb Bakhus mūzikas 
ratus. Bez viņu līdzdalības Bakhus svētkiem 
pietrūka pienācīga svinīguma. Šajā sakarībā 
šis dievs saucās 1 iknitēs,Hel(=šūpul1 0ts). 
Bakhus svētki bija gandrīz neskaitāmi. Vis
vairāk svinētie bija Dionysia alhaiötera 
Attikas Limnā. Galvenā loma bija 14 sievie
tēm, kas saucās pielūdzamās. Tās izvēlēja 
viens no arhon(iem) [̂ -viens no Atēnu 9 ties
nešiem] . Pirms izvēles viņas deva svinīgu 
solījumu arhon(am), vai viņa sievai, par
sava ķermeņa tīrību. ” t f

Šīs Trimpas svinēja geiēni Budainē. No 
turienes tās ir pārņemtas kā Līgo svētki jeb kā 
kristīgie Jāņi baltu tautās. Zilgana krāsošanās 
ir nākošais sakaru pierādījums ar Budaini.
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Z i l g m e s  k u l t s

Visu lielu valstu karogos ir divas krāsas: 
zila un sarkana. Ķīnas karogā ir tikai šis divas 
krāsas. Zila krāsa saistas ar vīrišķību un 
varonību, bet sarkana krāsa saistas ar sievišķību 
un skaistumu. Tāpēc ir paraša ģērbt puikas zilos 
tērpos, bet meitenes sarkanos tērpos. Šo zilo 
krāsu senči ieguva no četr lapaina dzeltena zie
da, ap vienu metru augsta, auga; vaidas jeb lsa- 
tis tinctoria. Tā sula saskarē ar gaisu kļūst 
zila un krāso ķermeni. Vai tā ir sagadīšanās ka 
vaida un vedi ir vienas saknes: VOOD, atvases?

Vissenākais zināmais šīs krāsas lietošanas 
gadiens ir Ēģiptē, kādus 2000 gadus pK. Kādas 
mūmijas aptinuma audekls bija krāsots ar vaidu.

Nākošais noteiktais zilgmes lietošanas ga
dījums ir Herodotus (485 - 424 pK) minētos budi- 
ņos, kas bijuši krāsojušies stipri zilgani un 
sārti, 73.lpp. Diemžēl Herodotus nemin kāp^c 
viņi bija krāsojušies.

Toties, Britu salu iekarotājs: Julius Cae- 
sar(s)(l00 - 44 pK), šo vaidas zilgmes lietošanu 
paskaidro tā (V,14; 252. lpp.)34: „Oinnes vero se 
Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit 
colorem, atque hoc horridiores sunt in pugna as- 
pectu; capilloque sunt promisso atque omni parte 
corporis rasa praeter caput et labruin superius.” 
(^Patiešām, visi britani krāsojas ar vaidu, kas 
rada zilu krāsu, lai iegūtu drausmīgu izskatu 
kaujā. Viņiem ir gari mati un viņi skuj visu ķer
meni, izņemam galvu un augšējo lūpu.)

Gandrīz tieši to pašu par prūšiem, 1000 
gadu vēlāk Rrēmeneš Ādams(? - 1085) pauž(VII; 
IV , 18)15 :„ Sembi vel Pruzzi... Homines cerulei , 
facie rubea, et criniti, ” (-Sembi jeb prūši ... 
zili ļaudis, sārtām sejām, un garmataini.) Kā 
parasti, izmisuma valodnieki mēdz šo prūšu zilumu 
„izskaidrot ” ar tetovēšanu.

Šai zilgmei blakus ir tās lietotāju vāku 
kopēja sakne: BOJD, kas mijas uz iedēklotu sakni:





BGOrD, kur iedēkļim: -r-, ir laipura jēgums, 
3.rieda 286. lpp. Tā Herodotus(485 - 424 pK) bildi
ni, kļūst Ptolemaius(87 - 150) bēdini pie Valda- 
jas kalnāja, 81.lpp., kas kļūst Brēmenes Ādama 
(? - 1085) Prutia un Pruzzi, ko atvases jau 
ir pazinis Julius Caesar(s)(100 - 44 pK) ar vāku: 
Britanni, Britu salās, 188.lpp. So vāku sekme;
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Britanni,lat 
(=briti)T
Pruteni,lat 
(-prūši)

Bri tannicae,lat 
(=briti)

T
-> Prettanikai nēsoi,Hel 

(=Britu salas)

Bodinoi,Hel 
(=budini)

ir atvasināta no sekojošas vārdu sekmes:

budit,rus — > s.pat.rus 
(-modināt) (=gulēt)

s.pindēti,lei
r=s. pldēt)

budēti,lei s.pldēt 
(-mosties)

-> s.poy,sky 
(=acs)

budē,pru — 
(=mosties)

bltai.pru
(=vakars)

pietus,lei
(=dienvidus)

Šajā vārdu sekmē ir rīta un vakara preteš- 
ķlbas. Varbūt pamatnējā izpratnē sakne: BOOD, 
bija kāds rīta jēgums. Tā kā austrumu un rietumu 
noteikšana mainās ar vērocāja stāvokļi, budē,pru 
(=mosties, rīts?), ir mijies uz jēdzienu: bltai, 
pru(=vakars) , kas tad caur vārdu: pietūs, lei 
(=dienvidus), čalā saistas ar vārdiem: vid.rus 
(=skats), videre,lat(=redzēt), un lokas uz vār
diem: West,ang(=rietumi), un aest,ang« ( =austru- 
mi) , radam jēdzienu: aestii, lat(=aist.i jeb aust-



ri(, zaudējot rietumu .jeb vakaru jēgumu un radot 
austrus rietumos.Šī sakne; UOOD, vākā; Boydinoi, 
Hei(=budiņi), kajā galotne: -inoi, ir kāds galot
nes: -ēnes vai -ēnoi,Hel(- -ēns, -ēni), mijums. 
Šī galotne vēlāk atkārtojas vākā: Prettanikai 
nēsoi,Hel(=Britaniķu jeb Britu salas).

Tā kā poguļas: B(p,b), V(f,v) un M( ,m), 
pieder 0  jeb lūpeņu pogai, l.rieda 282.lpp., šī 
sakne: IIOOD, mijas visā pogā:
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Boydinoi,Hel 
(=budini)

I
budeti,lei 
(=mosties)

bītai,pru 
(=vakars)

veda,SAM Mēdēs,Hel
(=vedi)T (=medi)

t
-> s.vet,rus matin,fra 

(-gaisma) (=rīts)

i l
Westen,ger mosties 
(^rietumi)

Šīs pogas pamatnējs jSgums saistas ar rītu, bet 
laika tecejumā rīts pārvēršas vakarā, tāpat kā 
vārdi: rīts, riets, rot,ger(^sarkans), kas pieder 
vienai vārsmai, 2.rieda 284.lpp.:

rad red,ang
(^sarkans)

rid

rot,ger 
(=sarkans)

riets,Iet rytas,lei 
(=rīts)

raid rod rud

raude,lei reud 
(^sarkanums)

rudas,lei 
(-ruds)

Sīs vārsmas sakne: ra'D, ir atvasināta no 
GItars,Bal2(= Saule), saknes: GCOD, caur locī
jumu: GrOJD, kā vārds: greti ,bul12(=sildīt) , sa
brūk uz sakni: rcOD, no kās tad ir atvasināta 
augšējo vārdu vārsma.



Kā Herodotus(485 - 424 pK) vēsla par Boydi- 
noi,Hel(=budiņu, rītēnu) dzīvi īsumā(IV, 109)30 tā 
viņš plašumā apraksta Mēdēs,Hel(= medu, 
rītēnu), dzīvi un karus sīkuitiosd, 95- ĪOI)30, 
ko vāks ir saglabājies vārdā: matiņ,fra(=rlts). 
Tā kā matiņ,fra(-rlts), ir naujāks vārds nekā 
budeti , lei(-mosties) , MSdSs,Hei(-medi , rītSni'?), 
tas ir kāda atvase no vāka: Boydinoi,Hel(=budiņi 
jeb rītēni?), caur vāku: vedas, 83.1pp.

No šis saknes: 8 U>D, atvasinātie vāki: bu- 
diņi, prūši, briti, ir tulkoti kādā citā saknē, 
vai pat valodā: GooD, no kās ir atvasināts vāks: 
galindai,Hel(-galindi), ko dzīvotnes ir izkaisī
tas no Budaines līdz Prūsijai(151.lpp.)^  kur 
tas mijas uz Holland,ger(=Halinda° jeb Holande), 
no kurienes tas virzas caur Holandi Reinas 
grīvā uz Holandi Austrumu Anglijā, 67. - 72.lpp. 
Vāku: Pruteni,lat(—prutēni jeb prūši), Britanni, 
lat(=bretoni Francijā), un Britannicae,lat(=bri- 
ti), ir locījumi no Boydinoi,Hel(-budiņi), saknes, 
kas vēl ir dzīva sekojošā latgaļu uzvārdu vārsmā:
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Baduns Bed Pitāns

Bod Bed» Bīd

Baid Böd Bild

Baud Beitāns Pulāns

Te jāpiezīmē ka Brēmenes Adams(? - 1085) 
raksta(VII; IV , 1 8) 15 : „ Sembi jeb prūši ...” Viņa 
izpratnē abas tautas it kā būtu vienas tautas div 
vāki. Kā prūšu tā sembu vāki ir radušies Vedainē. 
Vāks: sembi, ir atvasināts no Daugavas augšgalā 
dzīvojošās cilts: vibionēs,Hel(= vibēni jeb vis- 
bi), 139.lpp., kos piemin Ptolemaius(87 - 150) 
ar dzīvotni ziemeļos no tagadējās Polockas,agrā
kās Paltiskas(Frode, II) 19 . Tacitus(54-120) lai
kā ar vāku: S.uebi,lat(=s.vebi), vēlāk švābi, ir 
saukta kāda cilšu kopība ap Elbas upaines viduci,



blakus ciltij: harii,lat(= liari), ko vāks ir at
vasināts no vāka; cori ,lat(.=kurši) , jo abi burtu- 
ļi pieder ūkeņu poguļām; G(k,g) un H(h,fi). Šo 
Baltijas piekrastes tautu vai cilšu vākā Taci- 
tus(.54 - 120) ir atzīmējis arī jūru: Mare Suebi- 
cum,lat(—Baltijas jūra), izmisuma valodniekiem par 
pasakainu prieku. No šī vāka; S.uebi,lat(-s.vābi), 
caur čalisku iedēkleni: s.uembi0, ir atvasināts 
vāks: Sembi,lat(-sembi). Vāks: S.uebi,lat(=s.vā
bi) , ir naujāks par vāku: Visby,ave(- Visbija), 
Gotlandē, jodaudzuma iedēkļis; -s-, ir senāks par 
priedēkļi: S. , 4.rieda 296.lpp. Ja šī cilts: vi- 
bion ,IIel(-vibēni) , ir cits vāks prūšiem, tad tās 
saknes: VOOfl, jēgums ir tāds pats kā saknes;
B <*) D(=rī ts) , jēgums, 141. lpp.

Sakne: VGl'B, ir sastopama vārdā; -,voapis,pru 
(=krāsa), kas mijas uz Farbe, ger(=krāsa), kas, 
savukārt, mijas uz verip.unane,ees(=sarkan.ums), 
caur iedēkļi; -r— , kam ir laipura jēgums, 3.rieda 
2S6.1pp. Šīs saknes jēgums, 141.lpp., saistas 
ar igauņu tautas varoņa; Kalev(as), vāka jēgumu, 
kas ir atvase no vārda; kalev,ees(=sarkana villai
ne) , kam ir tālākas parašas.

Sarkanas vai zilas krāsas drēbes vienmuļi 
ir valkājušas vidzemnieces(587.lpp.) ' vēl 1585. 
gadā(L.Miiller, Polnische, Liflāndische,...Histo- 
rien) .

Vissenākais zilās drēbes gabals Baltijā ir 
atrasts 1898.gadā pie Stāmerienes uz Vidzemes- 
Latgales robežas. Tā tagad atrodas Rīgas muzejā. 
Šī Stāmerienes villaine ir zilā krāsā, rotāta ar 
kāšu krustiem un bronzas piespraudi. Tās cilmi 
lēš uz agro dzelzs laikmetu, drīzi pēc Kristus.

Šīs zilas un sarkanas krāsas attiecības 
tautā ir sastopamas arī ticībā(392. lpp. ) 3<). „Te 
pūķis ir nevis cilvēks, bet kalpotājs gars, kas 
nes saimniekam labību un mantu. Kad pūķis skrej 
pēc mantas, tas ir ugunīgi sarkans un skrien kā 
liesma pie debesīm. Kad viņš sazadzis mantu un 
nes to savam saimniekam, viņš ir zils un pretīga 
izskata. ” Šī vēsts ir īlemta no pauduma; P.Ein- 
horn, Reformatio Gentis Letticae in Ducata Cur-

85



landiae, domājams XVII g.s.
Tātad, zila krāsa saistas ar varmacību un 

varonību. Lībieti: Imautu, kas 24.jūnijā 1198. 
gadā nodūra bīskapu: Bertoldu, tautas atmodas 
laikmeta dzejnieks: Andrejs Pumpurs, 1874.gadā, 
iemūžināja dzejā:

Imanta nevaid miris,
Viņš ir tikai apburts un kluss.
No darbošanās rimis 
Zem zilā kalna dus.

Šis zilais kalns atrodas nevis uz tautas 
zemes, bet tautas prātā, tautas sirdī. Zila krā
sa ir ķēniņu, virsaišu, valdītāju krāsa. Zila 
krāsa ir vēsts, baloža, 226.lpp., pasta un debe- 
šu krāsa. Zila krāsa ir tautas varoņu krāsa. Bet 
XX g.s. šīs zilas krāsas jēgums jau ir miglai
nāks. Kārlis Skalbe vairs tik dzidri šo zilo krā
su nesaista ar tautas varonību:

Mūžam zili ir Latvijas kalni,
Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem,
Mūžam raud kokle pār Latvijas kalniem.

Indijā jau VI g.s. šo krāsu jēgums bija 
kļuvis par vienkāršu rotāšanos. Šīs zilas un sar
kanas krāsas lietošanu Indijā Martianus Capella, 
ap 500.gadu, apraksta (F.Eyssenhardt, Martianus 
Capella; l'eubneri .Lipsae, 1866; VI , 696,241. lpp. ) : 
„Visi indieši matus greznoja sarkanus, citur 
zilā, citur dzeltenā krāšņumā. ” Tā kā Capella 
tālāki nepaskaidro šos krāšņumus, nav iespējams 
minēt par to nozīmi.

Ka zilgme Britu salās ir ieviesta caur prū
šiem to liecina vāks; Prussian blue,ang(= prūšu 
zile jeb zilgme). Šo vāku Britu salās rakstos ir 
iesācis XVIII g.s. ķīmiķis; Scheele, tā nosauk-

t  Idams savienojumu: KFe(CN) 6 jeb kālija ferrocya- 
r.idu. So vielu sievietes lieto baltās veļas ska-

rlošanS, jo tas tai piedod zilganu baltumu.
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V e l t u  k l a i d a

Lai gan ismologi vēsturē veltus jeb viltus 
piemin tikai garamejam, viņu vēsture rakstos ir 
izkaisīta no Tacitus(54 - 120) līdz Alfrēda Lielā 
(849 - 899) vēsturēm. Viņu dzlvotnes vāki izkai
sīti no Valdajas jeb Dudinu kalnāja, gar Haltijas 
jūru, līdz Anglijai. Ptolemaius(87 - 150) viņuŝ  
piemin pie Gaujas grīvas, bet Einhard(s) (I , 175) lo 
viņus plašāki piemin ap Panes upi, tagadējā 
Meklenburgā, kur viņus 789.gadā sev pakļāva 
Kārlis Lielais. Det Tacitus(54 - 120) vēsts par 
Nerthus,lat(=Zemes Mātes), pielūgšanu šajā kaimē 
liecina par baltu kultūru. Šo parašu viņš pauž 
(319. 320.lpp.)32 tā:

„Lango.bardi ir izcili ar savu skaitlisku 
sīkumu. Nometināti starp neskaitamām un va
renām ciltīm, viņi ir pakļaujami nevis ar 
padošanos, bet ar drausmām un sīvu cīņu.
Tad nāk reudigni un avioni, un angli, un 
varini, eudosi un suardoni un nuitoni. SIs 
ciltis aizsargātas ar meZiem un upēm. Par 
tām nav nekā ievērojama, tikai ka tās kopī
gi pielūdz Nerthus, tas ir Zemes Māti, un 
iedomājas viņu kā sabiedrisku noteicēju 
[Laimu] braucošu caur ļaudīm. Uz okeana 
ļ̂ jūrasj salas ir svēta meža druva ar svē
tiem ratiem tajā, klātiem ar plīvuriem. 
Tikai viens svētnieks drīkst tos aiztikt. 
Viņš iztulko dievietes klātbūtni viņas * » svētnīcā un seko viņai dziļā svētumā kadi išī brauc prom ar govīm. Seko gaviļu dienas 
un visur tās svin ar viņas klātbūtni, kas, 
pēc viņas velmes, ir cienīgi viņu saņemt. 
Vini nekaro un neaiztiek ieročus. KatrsIierocis ir nolikts prom. Miers un klusums 
tad ir, un tikai tad, tas ir vēstīts un 
mīlēts, līdz tas pats svētnieks atved šo 
dievieti atpakaļ viņas templī mirstīgās 
sabiedrības piesātinātu. Pēc tam šie rati 
un plīvuri, un, ja jūs gribat ticēt, arī



pati dieviete tiek mazgāta atvēlētā ezerā. 
Apkalpotāji ir vergi un tūlīt tiek ierauti 
ezerā. Tāpēc ir noslēpumaina baisma un svē
ta ina neziņa par šo cilvēku zināšanām par 
kām viņiem ir jāiet bojā. ”

Vispirms par šo Tacitus(54 - 120) vēsti jā
min ka minētie lango.bardi,lat(=lugu bardi), nav 
vis izmisuma valodniecības izdomātie gar-barži, 
bet ir lugu bardi, kā Ietu gali, sāmu gali, kos 
aplam iztulkojam par latgaļiem, zemgaļiem, 70. 
lpp. Lugi bija cilšu kopība Oderas austrumu kras
tā, pie kās piederēja arī hari, čaliska atvase 
no vāka: cori,lat(-kurši). Suebi , lat(=sa.vebi), 
84.lpp., vēlākie sembi Prūsijā, dzīvojā Oderas 
rietumu krastā. Viņu vākā Tacitus(54 - 120) ir 
nosaucis Baltijas jūru: Mare Suebicum,lat(-Sa- 
vebu jūra). Vāks; -bardi, ir atvase no saknes: 
BCt'D, pie kās pieder arī vāki: budiņi un prūši:

Boydinoi,Hel 
(-budini)

i
Pruteni,lat 
(=prūšiņi)

Iedēkļim: -r-, ir laipura jeb liel- jēgums, 
3.rieda 28fi.lpp., bet man nav zināma sakņu: BrOUD 
un BOl'iD, jēgumu starpība ja tāda vispāri ir.

Viena no Tacitus(54 - 120) minētām Nerthus 
pielūdzošām ciltīm: Suardones, ir cilts: bardi, 
radi, jo šī sakne: -uard-, ir saknes: -bardi, 
locījums:

-bardi,lat — > -uardones, 

kajā burts: v, pēc toreizēja rakstīšanas tikumavir rakstīts ar burtu: u. Sīs saknes locījums ir 
noticis lūpeņu pogā, 1 .rieda 281.lpp., lokot po- 
guļu: B(p,b), uz poguļu: V(f,v). Cilts: varini,
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-bardi, lat —̂  B 60 D 
(-bardi)

Britanni,lat ^ 
(=briti(ņi))



sakne: var-, un ari cilts: s.uardones, saknes ir 
piedēkļa: -bardi,lat(=bārti), locījums, radnie
cīgas vārdiem: balys,lei(=bālis jeb lauķis), un 
beltoi,Hel(=balti), jo poguļas: R( ,r) un L( ,1), 
ir locījušās lūpeņu pogā, l.rieda 281.lpp. Šo 
pašu pogulu locīšanās iespaidā ari cilts; reu- 
digni, sakne: reud-, ir cilts: leutici,lat(=ļau- 
diki), saknes: leut-, locījums. Pie šis saknes 
pieder arī latgaļu pavārds: rēdiņi, un Rēzekne.

Ir pazīmes ka viena no minētām ciltīm, kas 
pielūdza Nerthus(u): Nuitonēs, ir atvase no Teu- 
tones, vēl neizprastā senā locījumā, kā sekojošie 
vārdi:

Tayroi,Hel --- > Neyroi,Hel
(=tauri) (=neuri)

debesys,lei -- neba.bulp
(^debess) (=debess)

89

domus,lat ---- > namas,lei
(=nams) (=nams)

zvaigždē,lei — > zvaigzne 
(^zvaigzne)

Mija no poguļas: D(t,d), uz poguļu: N( ,n), no
tiek pārejā čalā no lukaniem uz lokaniem mēle- 
niem( 125. lpp. ) 1°. Šai Teutones — > Huitones mijai 
ir apstiprinājums ar baltu sakšu valodu radnie
cību, ko topums mēdz noklusēt , bet, toties, izcelt 
varmacīgo slāvu baltu tērgu.

Vāks; Nerthus,lat(=Zemes Māte), saistas ar 
šumeriešu vāku: Ner.gal,šum(=Pazemes ķēniņš),kas 
ir saliktenis no vārdiem: nāru jeb nēru,šum(=mēr- 
dēt), un gal,šum(=liels), kā vārdā: lu.gal,šum 
(=ļauž.liels - ķēniņš). Šis šumeriešuC115.lpp.)4 
vārds ir atvase no nērtu,šum(=merdā, nāve), kas, 
kā Ner.gal,šum(- Pazemes ķēniņš), liecina, sais
tas ar apglabāšanas jēgumu, kur iedēklim: -r-, 
ir laipura jeb liel- jēgums, 3.rieda 286.lpp. 
Vārda: nērtu,šum(= mērda, nāve, iezemojums?), 
sakne ir sastopama vārdā: nieder,ger{—lejup, ze- 
mup). Šim vientuļajam sakšu vārdam nav savas vārs-



nias, 2.rieda 284. lpp. Varbūt tas ir kāds svētuma 
vārds pārņemts no šumeriešiem. Toties, tā atvases 
liek iztulkotas ar baltu slāvu sakni: zem-, re:
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nieder,sak 
(=zemup)

Nord,ger <= 
(-ziemeli)

zemup,Iet 
(~lejup)

suomi,suo 
(=somi)

ī r
Nerthus ,lat < J = =  Žemene,lei zima,pol 
(=Zemes Māte) (=Zemes Māte) (-ziema)

T ī
ziemeli zeaila.bul«

(=zeme)

Amalchium,lat Himalaji 
(=Baltijas jūra 
jeb Ziemelīdze?)

-> heima,Hel 
(-ziema)

Vārds: ziemeli, ir atvasināts no vāka: Hi- 
malaji, mijam poguļi: H(h,h), uz poguļi: S(s,z),
(154.lpp.)30, No šī vāka ir atvasināts arī vārds: 
Himmel,ger(=debess), 224.lpp., un kynētu(?) senā
kais zināmais Raltijas jūras vāks: Amalchium, 
lat(=Ziemelīdze). Tā to esot nosaueis(192.lpp.)33 
viens no pirmajiem helēņu zinātniekiem: Hekata- 
ius, VI g.s. pK.kasarī ir uzzīmējis pirmo „pa
saules ” karti, zīm. 13 92.lpp. Plinius(23 - 79) 
pauž ka iezemiešu valodā šis vāks: Amalchium,no
zīmējot sa.salušu, 18.rieda 356.ipp.

Šai baltu slavu saknei: zem-, ir zemes un 
ziemas jēgums, jo sasalusi viela, kā ūdens, sais- 
tas ar zemi. Šādā pašā sekumā vānis: Land,ger 
(=zeme), ir atvasināts no vārda: ledas,lei(=le- 
dus), litus ,1at(=krasts), saknes.

Mums jāņem vērā ka vārdi: nēr tu, šum(-~mērda, 
ie.zemo.jums?), Ner.gal.šum(=Pazemes ķēniņš), ir 
vismaz iz trešā gadu tūksteņa pK, kamēr vārds: 
nieder, sak(=zemup), rakstos ir parādījies tikai 
pirmā gadu tūkstenī pēc Kristus. Tāpēc, saknēm: 
NCOD un NoOrD, ir tik plašs jēgums. Ar jau minē-



tās locīšanas palīdzību, 89.lpp., šīs saknes ir 
atvasinātas no saknes: DOOD, kās pamatnējs 
vārds: tauto ,pru(=zeme) , stipri atšķiras no leišu 
un latvju izpratnes. Izmisuma valodnieki šādu 
starpību mēdz iztulkot ar paudēju valodas nepras- 
Šanu. Tikai viņi „pareizi ” prot valodu. Visu 
vārdu sekmīgai izskaidrošanai ir vajadzīgs pla
šāks darbs. īsumā šo sakņu sekme vasinās šā;

Neyroi,Hel 
(=7.iemuri)T

-> Nord.ger 
(=ziemeļi)

■> dirt.ang, 
(=gruži)

■> Teutonoi.Hel 
(=taut5ni)

Herodot.us(485 - 424 pK) piemin( IV , 17-105)30 
cilti: Neyroi,Hel(=neuri jeb ziemuri), kautkur 
Baltkrievijā, kāpēc Gimbutas tos uzskata par 
bal tiem( 101. lpp. ) 37. Ptolemaius (87 - 150) min 
Nauari cietoksni, skat pielikto karti, ziemeļos 
no Krimas. Herodotus ari piemin(IV,3 - 103)30 cil
ti: Tayroi,Hel(= tauri, zemieši?), Krimas pus
salā. Kāpēc ir jādomā ka Neyroi,Hel(~neuri, zie
muri?), ir Tayroi,Hel(= tauri, zemieši?), locī
jums, 89.lpp., no sabruktām saknēm:

NOOD -- > NOOrD -- > NOOr jeb Neyroi
II

DOOD -- > DOOrD -- > DOOr jeb Tayroi.

Tacitus(54 - 120) minētā Nerthus , lat(-Zemes Māte), 
ir saknes; NOOrD, atvase.

Saknes: NOOD, locījums no saknes; DOOD, 
'••'s' jēgumu. on '

Nuitonēs,lat 
(=ziemelēni?)

r
NOOD -- > nieder,sak —

(—zemup)

DWD -- > tauto,pru
(=zeme)

I
tauta,lei 
(=tauta)
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13
Hekataius pasaules karte

Arabia = arābi 
Asia = Maz-āzija 
Assyria - Sīnja 
Eyrope - Eiropa 
Eyxeinoy - Melnā jūra 
Jstra — Donava 
Italja = itāliIKaspiē = Kaspijas jūra 
Libya = afrikioši 
Neiloy = Nīla
Para.panisus = Viņ.upe jeb Visla 
Tanais = Dona 
?Vreikē = Trace ■



tot,ger(= miris, iezemots), jēgumu, kā sakne ir 
locīta , 89. lpp. , uz sakni : N'COD, ar līdzīgu jēgumu:
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Ner,cym ^—  Nerthus,iat ---- ? Ner. j;ai , šum
(=Rungs) (=Zemes Māte) OPazemi s)T t
NOl'D

t
■> nieder,sak 

(=zemup)
■> nertu,šum 

(=mērdet)

DOl'D ■> tot.ger 
(=miris)

■> tortor,lat 
(=bende)

1
durti,lei 
(=durt)

Iedēkļim: -r-, ir laipura jeb liel- jēgums, 
3.rieda 286. lpp. No šīs saknes: NOl'D, var būt 
ir atvasināts Tacitus (54 - 120) minētās ziemeļu 
Meklenburgas cilts vāks: Nuitones,lat(= zieme- 
lēni?), ar kā palīdzību tad arī vāci ir tulko
juši vāku: Žemene,lei(-Zemene jeb Zemes Māte), 
par Nerthus.lat(=Zemene jeb Zemes Māte jebšu 
Liel.zemene jeb Liel.ziemele), lai čalā to sa
skaņotu ar vārdu: Noīd,ger(^ziemeļi).

Šo Nerthus pielūdzēju dzīvotni ap Panes 
upi Meklenburgā kādus 800 gadus vēlāk apdzīvo 
tauta ar vāku: welat.abi(= veltu ļaudis), kos 
rakstītāji pauž gan par wiltiem, gan par wele- 
tiem, gan par wilziem. Viņi, ar vāku: veltai, 
Hel(=velti), ir jau minēti Ptolemaius (87 - 150) 
kartē, skat pielikto karti. Šos vākus paskaidro 
Eir.hard(s) 789.gadā (I, 175)13: ,,Natio quaedam 
Sclavenorum est in Germania, sedens super litus 
oceani, quae propria lingua Welatabi, francica 
autem Wiltzi vocatur. . ,”(=tauta, kas ir slāvi Vāci
jā, apmetusies uz jūras krasta, savā valodā veļat.- 
abi , bet valdošā viltzi saucas. ” Pirmum, te jā
min ka par slāviem vai vandaļiem toreiz sauca 
ik cilti vai tautu kas nebija vāci. Tāpēc, no 
vāka: vendi, ir atvasināti vāki: venedi un ienni,



lat(= ugri; somi, igauni), 41.1pp. Otrum, vāks: 
welat.abi, ir saliktenis: welat - abi, kur welat-, 
ir atvase no Ptolemaius (87 - 150) minētiem vel
tai, Hel(= velti), Gaujas grīva, 80.lpp., ko vākā 
arī ir nosaukts Valdajas kalnājs, no kurienes 
iztek Daugava, bet vāks; -abi(- ļaudis), pieder 
pie tās pašas saknes kā arī aba,got(=vecis), abu, 
šum( = tēvs), āb,heb(= tēvs), u.c., 17.1pp., pie 
kās arī pieder Vidzemes ciemu: Apo, Ipiķi, vā
ki un Latgales pilsaines un apriņķa vāks: Abrene, 
ko Maskavas varmakas atrāva sev pat no pakļautās 
Padomju Latvijas. Krievija ir kā dinozaurs kas 
meklē pašnāvību savā milzumā. Vārda: -abi(=ļau- 
dis) , sakne: )(U'B, kur )( ir alefs, ko eiropiešu 
rakstībās mēs nerakstam, l.rieda 282.lpp., ir 
atvasināta no ūkeņu pogas saknes: GCOB, re:

ape.sak — > Affe,ger 
^  (=pērtiķene) (=pērtiķis)

Weib.ger -----> wife.ang
(=sieva) (^sieva)\

abu,šum --- > aba,got
(=tēvs) (=vecis)

boba,lei <----- papa, )(EU
(=bāba) (=tētis)

No šīs pogas ir atvasināti dzīvotņu vāki:

I
Apia,sky 4----  Papaius,sky
(=Zeme) (=Dievs)

Abrene Ipiķi
^(=Liel.ape) —
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Pie Apes, Ipiķu un Abrenes saknes pieder ari vāki: 
Papaius,sky(=Dievs), un viņa sieva: Apia,sky(=Ze- 
me) , (IV.59)30. Vārds: Vapia°, ir sabrucis uz vār
du: Apia, un vārdiem: ap, apaļš, bet vārdi: vap- 
na,lei(=kaļķis), vapna,rut(=kaļķis), vāpe,Iet 
(=glazūra) , i r noturēiušies čalā veseli. Tātad, 
vārdam: -abi, Einhard(a) minētā vākā: welat.abi 
(=veltu ļaudis), saistas ar vākiem: Ape, Ipiķi, 
Abrene, ziemeļu Latvijā, starp Gaujas grīvu un 
Valdajas kalnāju.

Kāds cits lironists (Annales alamannici VI) 
vēsta par welat.abu pakļautību Kārlim Lielajam 
(742 - 814) (I ,44) 13 : ,,789. Karol us rex cum excer- 
citu Francorum perrexit in Sclavos in Wilcia, 
et conquisit ipsam patriam cum ipso rege nomine 
Tragowit, et reversus est cum pace.” (—789.[ga
dā] ķēniņš: Kārlis, aizveda frankus slāvu Vilcē 
un uzvarēja viņu tēviju, kās ķēniņš saucas Trago- 
vits, un tā atgriezti pie miera.) Pirmum, šis 
vēstītājs paziņo veltu ļaužu patstāvības zaudē
šanu. Otrum, minēdams viņu ķēniņa vāku: Trago.wit,

Drago.wit, pa
kas

pieder pie vārsmas, 2.rieda 284,lpp., kas ir at
vasināta no saknes: DOOG, vārsmas:
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kas citās hronikās ir minēts kā 
\vēsta veltu otru vārdu: Trago- jeb Drago-,

di.daktos,Hel 
(=mācīt(īt)s)

in.dex,lat 
(=i e.teika)

dicere,lat 
(=teikt)

dogma,Hel 
(=tērga)

deg tykus,lei 
(^nerunīgs)

ta.ikns,got
(=zīme)

dog Tucke, ger 
(=ļaunprātība)

taukšti.lei teikti,lei dux,lat
(=terkšķēt) (=teikt) (=no.teicējs,

vadonis) 
ir atvasināti vārdi: daug, 
dag° un deka,Hel(= desmit). 

Tāpat, no dicere,lat(=teikt), saknes ir atvasinā
ts vārds: didžiai,lei(-ļoti, iz.teikti), kas sa-

No šīs vārsmas 
lei(=daudz), daži no



brūk uz vārdiem: diži, dižens. No vārda: Tiicke, 
ger(-ļaunprātība), saknes ir atvasināts vārds: 
dfinken ,ger(=iedomāties, lielīties) , kā arī vārdi: 
denkon,ger(=domāt), un danken,ger(=pa.teikties), 
kur iedēkļim: -n-, ir ti«ai ČaLas loma, 3.rieda 
28fi. Ipp.

Šī sakne: DWG, mijas uz iedēkļotam saknēm:
D (X rG un Dru'G. Pie pirmās saknes vārsmas pieder 
vārdi: tērga, tērzēt, terkšķēt, torg,rus(=tirgus), 
turgus,lei(=tirgus), dirge,ang(-dzeja), u.c. kiem 
nav sevišķas lomas vāka; Trago.wit, jēgumā. Toties, 
šis vāks ir atvasināts no saknes: Drlt'G, kur ie- 
dēkļim: -r-, ir laipura jeb 1iel- jēgums, 3.rie
da 286.1pp. Sis vāks; Trago.wit jeb Drago.wit, 
ir saliktenis, jo abi burtu] i pieder poguļai: 
D(t,d). Vaidam: -wit, ir tautības vai valdības 
jēgums saistībā ar vārdu: vytis,1ei(=bruninieks), 
39.1pp., sencīgajā gaumē, kā vākā: With.land, 
-16.lpp. Šie vienkāršie ļaudis: welat. abi (-vel tu 
ļaudis), sevi saista ar vāku vel tai,Hei(-velti). 
Turpretim, sakne: Trag-, saistas ar runu, notei
kumu, draudzi, kā redzams sekojošā vārsmā:
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Trag.wit dreg s.triks,got 
(=tituls)

trokš t i ,lei 
(-ilgoties)

triekti,lei drīkstēt 
(^triekt) (

draika,lei
(-riests)

drög trugen,ger 
(-krāp t)

draugas,lei dreug drug,rus
(=draugs) (=draugs)

Šīs vārsmas vārdu jēgums saistas ar’ baltu 
vārdu pārsvaru. Vientuļajam slāvu vārdam: drug,rus 
(—draugs), slāvu valodās trūkst ataugas. Mazliet 
Lielāka saistība ir ar salikteni: s.triks,got 
(=tituļs), un triigen,ger(=krāpt) , kas ir atvases 
no vārda; triekti,lei(=triekt), saknes. Toties, 
baltu valodās šai saknei: Dru'G, ir plašāka vār-



du izlase, kas jau tikpat. kā zaudējusi savu senā
ko jēgumu. Tā vārds: triekti,lei(=spēcīgi dzie
dāt), atvase no vārda: teikt, pat tiek pausts kā 
dzērāju vārds. Šādu izmisuma valodniecību apgāž 
tautas dziesma kā

Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mana māmulin,

r

Šeit vārds; trīc, ir nepārejošā darbības 
vārda; trīkt°, locījums, bet triekti,lei(~triekt, 
spēcīgi dziedāt), ir attiecīgais pārejošais dar
bības vārds. Trokšti,lei(= ilgoties), ir stipri 
zaudējis teikt, triekt, jēgumu. Toties, vārds; 
troksnis, apliecina pretēji savu piederību pie 
šīs vārsmas.

Vārda: triekti,lei(= triekt), jēgums, caur 
trigg.va,got(=līgums) , pāriet piedēklotā vārdā; 
s.triks,got(=tituļs), kam ir nolīguma jēgums kā 
vārdā: drīkstēt, no kā ir atvasināts vārds: trügen, 
ger(=krāpt), kas jēgumā saskan ar vārdu: drygair, 
cym(=baumas). No šī līguma jēguma radās atvase: 
draugi,pru(=draugi), draugas,lei(=draugs), drug, 
rus(=draugs), jo draudze un draudzība balstas uz 
nolīguma.

Vārds: draugs, ir senākais zināmais raks
tītais latvju vārds. To ir atzīmējis Indriķis 
(XXIII, 283)15ap 1226.gadu: „Russinus interea de 
castri sumitate Bertoldum magistrum de Wenden, 
draugum suum, id est consocium, ... ” (-kam?r 
Rūsiņš pils augšā Bertoldu, Cēsu saimnieku, 
draugu savu, tas ir līdz-biedri, ...).

Šis plašāks saknes; DrOOG, jēgums atspogu
ļojas arī vākā: Trago.wit jeb Drago.wit, kur sak
nei ir vairāk teicēja loma, nekā drauga vai līdz
gaitnieka loma. Minētais Trago.wit.(s) , varbūt, 
nemaz nebija vāks, bet welet.abu(- veltu laužu), 
runas vīrs, tas ir sarunu vvits, kas tagadējā iz
pratnē sauktos ārlietu ministrs vai tieslietu 
ministrs.

Tā no Einhard(a) vēstīm mums ir' zināmi 
četri veltu vārdi: welat.abi(- veltu ļaudis), un
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Trago.wit("trakas0 jeb triekas jebšu sarunu wits). 
Kā vārdam: .abi(- ļaudis), tā vārdam: Trago- jeb 
Drago-(= traka0 jeb trieka jebšu saruna), trūkst 
dzīvas sakarības ar slāvu vārdoņu. Toties, šiem 
vārdiem ir vīkša sakarība ar baltu-sakšu vārdo
ņu , 96.lpp.

Kādus simts gadus vēlāk Alfreds Lielais 
(849 - 899) viņus piemin (I, 12; 36. lpp. ) 17 tā: 
„Rietumos no sakšiem ir Elbas upe un Frīzlande. 
No turienes ziemeļu rietumos ir angļu zeme, un 
Zēlande un daži Dānijas novadi. Ziemeļos ir af- 
dredi, un ziemeļu austrumos wylte, kas saucas 
haefeldan.” Te Allreds Lielais(849 - 899) raksta 
par Meklenburgas kaimi. Viņa minētie afdrede ir 
obo.triti, kas dzīvoja rietumu Meki enburgžS, bet 
wylte (:-velti) dzīvoja austrumu Meklenburgā. Kā 
Alfreds Lielais pauž šie wylte saucās arī par 
haefeldan(iem), acīmredzot sakarā ar viņu dzīvot- 
ui Havelas upes krastos. Vāks: Havel(=Havuļa), 
ir atvasināts no pamatnēja vārda: kopos,lei(=kā- 
pas) , saknes: GoOB, tāpat kā viņu senču dzīvot- 
nes vāks: Coiwe,liv(^Gauja), kur viņus piemin 
ptolemaius(87 - 150),100.lpp. Kad Alfreds Lielais 
(849 - 899) nosūtīja vikingu: Wulfstan(u), ceļo
jumā uz Kuršu jomu, viens no viņa uzdevumiem bi
ja izziņa par sala „taisīšanas ” māku, ar ko bal
ti uzturējuši miroņus ilgi pēc nāves. Sakarā ar 
šo miroņu apkopšanas nodarbību Notker(s) min 
(36. lpp. ) ' 7 ka šie wylt.e jeb velti neesot kaunē
jušies teikt ka viņiem esot vairāk tiesības apēst 
savus vecākus nekā tārpiem(S.W.Singer, Notes and 
Qrs. No.20, p.313). Šo parunu šie velti varētu 
būt ieguvuši no saviem kaimiņiem: Andro.<pagos ,Hel 
(=oilvēka ēdāji) jeb mordviniem, kas llerodotus 
(485 - 424 pK) laikā dzīvoja austrumos no Valdajas 
kalnāja, ap tagadējo Maskavu(K3. lpp. )27.

Vāks: Afdrede,angi2 jeb Obo. triti ,lat, 
ir saliktenis. Pirmais vārds: Obo.(=ļaudis), ir. 
atvase no vārda: aba,got(=vecis), par ko jau raks
tīju 94.lpp. sakarā ar salikteni: welat.abi(=vel- 
r,u ļaudis). Otrais vārds; -drede jeb .triti, ir- 
atvase no saknes: DtOD, pie kās pieder arī vār
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di: tauta,lei(=tauta), dad,ang(~tëtis), , tçtka, 
rus(=tante), Tante,ger(=tante), Teutonoi.Hel 
(=teutoni), u.c., 91.lpp. Iedēkļim: -r-, ir lai- 
pura jeb liel- jēgums, 3.rieda 286.1pp. Tāpēc, 
vāks: af.drede jeb obo.triti, Ir saliktenis; 
ļaudis-tauta jeb ļaudis-iezemieši, varbūt tāpēc 
ka viņi tur bija apmetušies pirms viņu nosaucē- 
jiem. Šie al’.drede jeb obo.triti vispāri ir at
zīti par slāviem. Varbūt vārds: .triti, ir vienī
gais drošais vārds kas savieno baltu-sakšu-slāvu 
valodas, caur kādu cilti, ziemeļu Eiropas valodu 
pudurī, 58.lpp., kas ir noticis tā;

tauta,lei ---- > Teutonoi,Hel
(-tauta) (=teutoni)î I
tauto.pru (obo).triti , lat

(=tuteri° jeb ie.zemieši)

Šis vārds: tauto,pru(=zeme), ir pārgājis 
uz ļaužu jēgumu: tauta,lei(— tauta), ir arī vie
nīgais drošais pašējs vāks baltu-sakšu-slāvu 
tautu pudurim ar iezemiešu jēgumu, no kā vāks: 
sudēnoi,Hel(=sudēni), Prūsijā bija jau atdalī
jies II g.s., 190.lpp.

Šos Meklenburgas veltus daudz dzidrāki ap
rakstīja Brēmenes Ādams (? - 1085) ap 1075.gadu 
(VII; II, 19) ,s : ,,Schol.l7. Chizzini et Circipani 
ois Panim fluvium habitant, Tholosantes et Reh- 
tarii trans Panim fluvium; hos quatuor populos 
a fortitudine Wilzos appellant vel Leuticos. ” 
(=Chizzini [[-gaiziņij un circi.pani£- ap.panieši] 
dzīvo šaipusrietumos] Panes upei, tolo.santi 
[- jūras salieši?] un retari viņpus[= austrumos] 
Panes upei; viņu varonības dēļ šīs četras laudī- 
bas saucas vi^ži jeb 1eutikiQ=laudiķi] ). Šajā 
Brēmenes Adama(? - 1085) vēstījumā ir trīs vāki: 
Pane, chizzini un vilži, kiem ir spēcīgas saites 
ar Baltiju.

Vispirms, vāks: Wilzo»,iat(=viiži), ir vā
ka; Wylte ,ang!2(= velti), mijums, как ir atvasi-
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nātb tādā pašā čalas parašā kā plats — > plašs. 
Šie vilži i r atvase no Ptolemaius(87 - 150) minē
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tiem veltiem Gaujas grīvā, skat pielikto karti. 
Brēmenes Ādams arī vēsta ka Brēmenes un Hamburgas 
hīskapijā šos vilžus jeb viltus jeb veltus saucot 
arī par leutiķiem, t.i. ļaudiķiem, kā toreiz sauca 
nevācu ciltis. Šī sakne: LtOD, ir jau 997. gadā 
attienjnāta uz baltiem, 56.lpp., radot vākus: Li- 
tua,lat(~ Lietuva), un Lotwa,pol.( = Latvija). Šo 
vāku pamatnējs jēgums ir ļaudis, ko bīskapi at
tiecināja uz ciltīm ap Elbu un Oderu, kas Tacitus 
(54 - 120) laikā saucās Lugii, atvase no lu.gal, 
šum(= ci 1 vēks. 1 iels ķēniņš).

Alfrēda LielS (849 - 899) laikā Wylte,ang,2 
(=velti), saucās arī Haefeldan jang^^havelieši) . 
Div gadu simteņus vēlāk Brēmenes Adams(? - 1085) 
pauž (VII; 11,19)15 : „Tālāki dzīvo chizzini[=gai- 
ziņi, tagadējā Kessinā] un eirci.pani[=ap.panie- 
ši} , kos Panes upe šķir no tholo.santiem£= jūras 
salieŠi, kolbagi?] un rethariem[~rīturiem, ugau- 
niem?j un viņu pilsētas: Demmin(as). Tur beidzas 
Hamburgas bīskapija. Tur ir citas slāvu ļaudības, 
kas dzīvo starp Elbu un Oderu, kā heveldi kas ir 
apmetušies pie Havel(as) upes. ”

Vāks: Havel,ger(= Ostuļa?), ir atvasināts 
no baltu-sakšu ūkeņu pogas, 1.rieda 282,lpp.,no 
kās ir atvasināts arī Gaujas lībiskais vāks: 
Coiwe,liv(=Gauja), pie kās dzīvoja velti.

Coiwe,liv grīva Havel,ger Le Havre,fra
(^Gaujž (=0stuļa?) (=0 stura?)

š.ķīvis ^—  kava,rut
(=dzeriens)

Haf f,ger 
(-joma)

kopos, le.i 
(=kāpas)

■r ha(r)bour ,ang 
(=;ost.a)

Caspius,lat 
(=Kaspijas jūra)

ape,pru
(=upe)



Šīs pogas cilmīgais vārds: kopos,Iei(= kā
pas), 52.lpp., nozīmēja jūru. No šī vāka saknes: 
GCOB, ir atvasināts Ptolemaius (87 - 150) Prūsi
jas līča vāks; Oyenedikos kolpos,Hel(= Venedīga 
jūrula) , 53.1pp. Vārdā; kolpos,Hel(~ jūruļa), 
iedSkļim: --1-, ir laipuļa jēgums, 3.rieda 286. 
Ipp. Arī vāks: Kaspija, ir atvasināts no šīs pa
šas saknes ar iedēkļi: -s-, kam ir daudzuma jē
gums, 4,rieda 296.Ipp.

No šīs saknes ir atvasināts vārds: ape.pru 
(=upe), un vāks: Oba, upe Sibirijā, kā arī ab, 
eirļ(=upe), Abava, Ventas pieteka, abann.eirj 
(=upene), kas mijas uz Avon,cym(=Avona Anglijā ).
vSī baltu-keltu sakne patiesībā ir nevis: ab-,bet 
)(U'B, kur X ir alefs, 1 . rieda 282. Ipp., ko eiro
piešu rakstībā mēs, aplam, nelietojam, jo čalā 
mēs to čaļam tāpat kā kuru katru citu patskaņi.

No šīs saknes: GOt'B, ar iedēkļi: -r-, kam 
ir laipura jēgums, 3.rieda 286.Ipp., ir atvasi
nāts vārds: Grapen,ger(=grāpis), un vāks: Grobi
ņa, ko Rimberts 875.gadā piemin ar tulkojumu15: 
Seeburg,ger(=Grobiņa). Izmisuma valodnieki jeb 
filologi šo vāku „iztulko ” gan kā JOrpili, gan 
kā Ezerpili (1,5o)22. Rimberts rakstīdams par šo 
zviedru iebrukumu Kursā piemin arī otru kuršu 
pili: Apulia,lat(=Apuļa), atvase no vārda: ape, 
pru(=upe), bet bez tulkojuma vācu valodā. Laikam 
šo piļu vāki ir cēlušies nevis no to novietnes 
pie jūras vai ezera, bet no grāvja, atvase no 
grāpis, kas apjoza toreizējās pilis aizsardzībai. 
Iedēkļis: -r-, vākā; Gobiņa jeb Grāpene0, pauž 
par šīs pils lielumu un senumu, bet piedēklis: 
-1-, vākā: Apulia,lat(.=Apuļa) , pauž par šīs pils 
naujumu un mazumu, 3.rieda 286.Ipp.

Kā sakne; GU5B, mijas uz sakni; )(0.'B, tā 
šī sakne mijas uz sakni: GGl'V, 100.Ipp., jo po- 
guļas: B(p,b), V(f,v) un M( ,m), pieder lūpeņu 
pogai, 1 .rieda 282.Ipp., atvasinam vārdu: kava:, 
rut(=dzeriens, kafija). Arābu valodā šis vārds: 
qahweh(=dzeriens), laikam būs ieklīdis no ķeltiem 
Kaspijas jūras kaimē. No šī vārda saknes ir at
vasināti vārdi: grīva un š.ķīvis, kā arī vāks:
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Coiwe, 1 iv (-~Gauj a).
Vārda: grīva, iedēkļis: -r-, pauž par tā 

senumu. Tam ir laipura jēgums, 3.rieda 286.Ipp. 
Tagadējā izloksnē grīva sauktos liel.kava0 vai 
liel.ūdens.

Priedēklim: š., vārdā: š.ķīvis, ir daudzuma 
jēgums, 4.rieda 296.Ipp., kas tagadējā izloksnē 
sauktos sa.kava0 vai sa.ūdens vai vairura.ūdens.

Latviešu Indriķis ap 1226.gadu rakstam par 
Lībijas kristīšanu Gauju sauc par Coiwe (XXIII, 
255)15, lībiešu izteiksmē, kas vācu valodā saucās 
Livlfuidische Aa(~Lībju aka). Vāks: Aa, ir sarau- 
kums no saknes: a)(a, atvase no aka. Tā kā eiro
piešu rakstībā poguļu: )(( , ), norakstam, vārds: 
a)(a, čaliens no vārda: aka, tiek_atzīmēts kā Aa. 
Vāku: Aa jeb A)(a, nevar rakstīt A, tāpat kā vār
du: saart jeb sa)(art, nevar rakstīt sārt. Vākam: 
Aa, ir ūdens jēgums, jo tas ir atvase no vārda; 
aka, saknes, tāpat kā akacis, okeānos,Hei(=jūra), 
Oka, Volgas pieteka. Tātad, vāks: Coiwe,liv 
(~ Gauja), būdams atvase no kava,rut(= dzeriens, 
ka.fi ja) , ir tulkots uz Aa(=dzeriens?) . Acīmredzot 
lībji šo vāku: Coiwe,liv(=Gauja), ir atvasinājuši 
no vārda; kava,rut(=dzeriens, kafija), kas latvju 
izloksnē mij ies uz Gaua, kas ,,pareiz ” rakstībā 
ir mīts uz Gauja. Burtuls: j, ir ieviests krievu 
izloksnes iespaidā rakstot a ar ja, e ar je, 
b ar bj , u.t.t., kā „pareiz ’’rakstība pieprasa.

Kā no vārda: kopos , lei('~kāpas) , caur vārdu: 
kava,rut(=dzeriens), no kā ir atvasināts vārds; 
grīva, un vāks: Coiwe,liv(= Gauja), 100.Ipp., tā 
no vārda: )mbour°,sak(= osta?), ir atvasināts 
vārds: harbour,ang(~ liel.osta jeb ostura). Lū
peņu poguļa; B(p,b), mijamies uz kaimiņu poguļu: 
V(f,v), no šīs saknes atvasina vārdu: Haff,ger 
(=joma) , havcn,ang(- osta), IIaffen,ger(= osta), 
Frischcs Haff,ger(= Vritu joma), 47.Ipp., kā arī 
Kurisches Haff,ger(-Kuršu joma). Šo vārdu sakne 
tālāki locas uz Le IIavre,fra(= Lehavra jeb Ostu
ra), un Havel,ger(= Havuļa), 100.Ipp., ap ko 
dzīvoja minētie Haefeldan ,ang12(=havelieši) , jeb 
heveldi, lat(= havelicši) , jeb velti, kas a-".
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dzīvoja Coiwe(s),1iv(=Gaujas), upainē, kur tos 
piemin prolcmaius (8? - 150). Kā Coiwe ir atvasi
nāta no vārda: kāpas, tā Havel,ger(=Havuļa), ir 
a vasināta no kaimiņu vārda: habour°,sak(=osta). 
Tā Havuļas vāks ir Coiwes vāka atdarinājums 
ūkeņu pogā mijam poguļas: G(k,g) uz H(h,fi),
1 .rieda 282.Ipp. Šo sakņu otrā līdzskaņa poguļas 
mijamics lūpeņu pogā, atvasinā arī vārdu: joma, 
kas ir vārda: Haff,ger(=joma), tulkojums:

java joma

r r
kopos,lei --- > kava,rut -- > gama°
(=kāpas) (=dzeriens) (~ grimt)

1 i 1
Grobiņa grīva Krima

Kur poguļas mija no G(k,g) uz J( ,j) notiek pēc 
tās pašas čalas parašas kā vārdos: Weg,ger(=ceļš) , 
uz way,ang(=ceļš); gintaras,lei(= dzintars), uz 
jantar,rus(= dzintars). Havel,ger(=Havuļa), kas 
ir atvasināta no vārda; kava,rut(= dzeriens, ka
fija) , tāpēc ir jāizprot augšējās lūpeņu pogas 
atvašu visumā, nevis šaurā dzēriens jēdzienā.

Šie velti no Gaujas upaines sev līdzi ir 
atveduši uz Havuļas upaini senāko zināmo Gaujas 
vāku: IJesynos tot ,Hel(=Gaiziņu upe), kāto nosauc 
Ptolemaius (87 - 150), savā kartē, 112.Ipp. Šis 
vāks: Hesynos tot,Hel(=Gaiziņu upe), ir pārcelts 
uz Meklenburgas veltu cilts vāku: Chizzini,lat 
(=gaizini). Šis Gaujas vissenākais zināmais vāks 
ir saglabājies arī Vidzemē vākā: Gaiziņš, un 
pamatnējākā vākā; Cēsis, kam nav nekādu sakaru
ar vārdu: kes,rus(=ciems), kas ir atvasināts no0 * 7tā paša celma kā arī vārds: casa,lat(=māja).

Šis vāks: Hesynos,Hel(= gaizini), ir atva-N 9sināts no kadas cilts: hosioi, ko Ptolemaius at
zīmē, skat pielikto karti, Rīgas jūras krastā 
starp veltiem, pie Gaujas grīvas, un karbön,Hel 
(=ugauni jeb igauni) tautu. Sīs cilts vāks; ho-
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sioi, bez šaubām, saistas ar vāku: Osilia,lat 
(=Sām. sala) , atvase no 1>o£il ia° ,Hcl (=Ugule° jeb 
Ugaunija) , kā to Py$eas(3Š5 - 322 pK) bija iztul
kojis no latvju vāka: ugauni.lctaC — igauni). 
VinS to rakstīja; Dasilia, 352. Ipp., jo helēņu 
burtājā trūkst burtuļa; v, kas pieder pie pogu
ļas: V(f,v), no kās ir atvasināta lokanu lūpe
ņu poguļa; W(<p,w). So salu Plinius(23 - 79),sa
vukārt , sauc vākā: Dalcia. Tātad, šīs cilts vāks; 
hosi oi ,IIcl (=lībj i?) , ir vāka: ugauni,Iet,(= ig
auni) , tulkojums:

hosioi,Hc) <—  Osilia.lat — > Osel,ger
(=lībji?) (“sām.sala) (=Sām.sala)
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r
ugauni.lett => fosilia^Hel —> Basilia,Hel 
(-•igauni) (=Ugulc°) (=Sām,sala)

4
ugnis,lei <Pos ,Hel Balcia,lat
(=uguns) (-gaisma) ("Sām.sala)

Visas šīs atvases balstas, šajā sekmē, uz tulko
juma: ugnis, lei(=uguns) - <pos ,Hel(=gaisma) . Ir 
jāatceras ka sakne: ug-, dod arī atvasi: agri un 
ugri(=austrumieši), kas ir atvase no vārda: vaka- 
ras,lei(=vakars), pie kā saknes pieder arī 
vārds: fuego,esp(=uguns), kas čalas uz vārdiem: 
<ļ>os , Hei (--gaisma) , un vizēt.

Kāds cits izmisuma valodnieks jeb filologs 
ir mēģinājis vāka: Osilia,lat(~ Sām.sala), sakni 
os-, saistīt ar vārdiem: oss un auss. šo sakni 
viņš iztulKojis, pirms Kristus, ar vārdu: otoeis, 
Hel(=osains jeb ausains). Ar šādu filoloģiju viņš 
vāku: Osilia,lat(= Sām.sala), ir iztulkojis par 
Pan.otioras,Hel(~ Vis.osaine jeb Vis.ausaino), 
356.Ipp. Šo osainu tulkojumu piemin Plinius 
(23 - 79) aprakstā par Baltijas jūru(IV,13; 192. 
Ipp.)33:,, ... citas salas saucas Vis.auses, uz 
kām cilvēkiem ir tik lielas ausis ka vini arItām apsedz savus ķermeņus, kas citādi ir kaili.”



Šis ir viens no visdzidrākiem paraugiem kā izmi
suma valodnieki jeb filologi izgudro attaisnoju
mus iedomātam vārdu sakņu sakarībām. Lai izvai-Irītos 110 šādām lamatām es izveidoju sekmju un 
dēklu terzas, kas ir uzdotas rotā. Šīm terzPm irImusturs, kas izsijā iedomības kas gaismu pataisa 
par ausi.

Tā kā vāks: Osilia,lat(— SSmsala), ir sa
kropļotais vāka; ugauni,leti (-igauni), tulkojums, 
no kā ir atvasināts Rīgas jūras līča piejūriešu 
vāks: nosioi,Hel(~lībji?), vāks: Hesynos tot,Hei 
(=Gaizinu upe jeb Gauja), Ptolemaius (87 -150) 
kartē, ir helēņu valodas locījums no vāka: hosioi, 
Hel(=lībji?). Šī cilts ir dzīvojusi starp veltai, 
IIel(=velti) , pie Gaujas un karbön,Hel(=igauni) , tau
tu pie jūras. No viņu cilts vāka; hosioi,Hel(-līb- 
ji?), ir atvasināts vāks: Cēsis, bet no vāka; He
synos tot,Hel(-Gaiziņu upe jeb Gauja), ir atvasi
nāts Vidzemes augstienes, no kurienes iztek Gau
ja, tās augstāka kalna vāks: Gaiziņš. Tā ka Vid
zemes augstiene Ptolemaius (87 - 150) kartē ir 
atzīmēta ar vāku: Reipo hory,Hel(= Lībju kalni), 
112.Ipp., tad jādomā ka vāki: hosioi un Hesynos, 
arī attiecas uz lībjiem. Šis vāks tālāki ceļo uz 
Meklenburgas v«ltiem, kur vienas cilts vāks: Chi
zzini , lat(=gaizini) , ir skaidra atvase no vāka: 
Hesynos tot,Hei(^Gaiziņu upe jeb Gauja). Šo cil
šu četri zināmi vārdi, 97.Ipp., ir āriešu, nevis 
ugru,cilmes. Vai šie hosioi,Kel(= lībji?), un 
Chizzini,lat(-gaiziņi), būtu bijuši latviskoti 
lībji? Šie Chizzini,lat(=gaiziņi), un Circi.pani, 
lat(=ap.panieši) , vismaz valoda bija balti. To 
liecina upes, pie kās viņi apmetās Meklenburgā, 
vāks: Pane, kas pieder pie tās pašas saknes kā 
arī baltu - umbru vārds;, piens, 109.Ipp. Toties, 
Tholo.santes,lai(-jūras salas tauta jeb s3msa- 
lieši?) un Retharii , lat (=rī te:ii jeb igauni?) va
rēja būt vēl ugri^ Par šīm Meklenburgas veltu 
ciltīm Brēmenes Adams(? -1085), 43.Ipp., pauž ka 
Chizzini,lat(=gaizini), un Circi.pani, l£it(=ap.- 
pariieši) , dzīvo Panes rietumu krastā, bet. Tholo- 
santi,lat(-jūras salas tauta jeb sāmsalieši?),
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106
un Retharii., lat(-rīteni jeb igauni?) , dzīvo Panes 
upes austrumu krastā. Šīs ciltis cīkstējās savā 
starpā pēc vadības.

Ka Tholo.santes,lat(=jūras salas tauta jeb 
sāmsalieši?), ir saliktais vāks par to nevar bnt 
šaubu. Tikai nav skaidrs vai šis vāks dalās tā: 
Tholo.santes,.lat( = jūras - salas tauta), vai šā; 
Tholos.antes,lat(=jūras - salas nācēji). Vienādi 
vai otrādi, jautājums ir nevis par jūras-salu, 
bet par tautu vai nācējiem. Tas nenomiglo šīs 
jūras - salas saistību ar Sām.salu. Tāpēc, p s  iz
šķiros ka Tholo.santes,lat(= jūras - salas tauta 
jeb sām. salieši) , i3~ ticamāks saliktenis.

Ģenetivi skais īpašības lietas vārds: Tholo- , 
Hel(=jūras), ir atvase no vārda: j?alassa ,llel 
(-jūra), kas ir atvasināts no vāka; Thule,Hel 
(=jūras sala, bieži Islande), kas mijas uz vārdu: 
sala, un šālis,lei(=zeme), tā;

i?alassa,Hel šālis,lei
(-jūra) (=zeme)

Tholo.santes,lat(=jDras-salas tauta)

Vāka; Tholo.santes,lat(=jūras-salas tauta), 
otrā puse: .santes, varbūt atvase no vārda: tau
ta , lei(--tauta) , kas caur ?Huda,got(=tauta) , mijas 
uz sudēnoi,Hel(=sudēni jeb tautēni), 89.Ipp., un 
seti(-pareizticīgā cilts Igaunijā), kas mijusies 
uz santes0 ar čaliska iedēkļa: -n-, palīdzību, 
3.rieda 286. Ipp,, kam nav nekāda grammatiska jēgu
ma. Šie seti, kam acīmredzami ir baltiskais vāks, 
ir pirmie kristītie igauni, jo pareizticība Bal- 
lijā ieradās caur Krieviju pirms katoļticības,O j ^(177.ipp.) . Viņi dzīvo pietos no Peipusa ezera 
ap Pečoriem. Kremļa varmakas, pēc Igaunijas pa
kļaušanas krievu virskundzībai, pat no Padomju

Thule.llel --
(=jūras sala)

■> sala



Igaunijas atrāva šo setu novadu 1945.gadā un to 
pievienoja Krievijai kā kara laupījumu kopā ar 
Abrenes apriņķi no Padomju Latvijas(173.lpp.) 24 .

tauta,lei 
(=tauta)t
tauto,pru 
(=zeme)
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Tholo.santes,lat
(-jūras-salas tauta jeb sām.salieši?)

Es domāju ka .santes(=tauta?), vākā; Tholo,sani es, 
lat(=jūras-salas taut.a jeb sāmsalieši) , attiecās 
uz pnlatviskotiem lībjiem vai igauņiem, jo viņi, 
kopā ar Rethari(em),lat(=rītiešiem jeb igauņiem), 
upes atstarpā, turējās pie Chizzini(em),lat(=gai- 
ziņiem), un Circi.pan(iem),lat(= ap.paniešiem), 
pie Panes upes Meklenburgā.

Kamēr šie velti jeb welat.abi(=veltu ļaudis) 
šo upi sauca par Pani tikmēr vācu bīskapi to sauca 
par Peene, kāto liecina Bremenes Adams(? - 1085) 
(VII,343.lpp.)15 ; „ ...Chizzini et Circipani, usque 
ad Panēm fluvium, quem nostrae privilegia eccle- 
siae vocant Penem.”.(=gaiziņi un ap.panieši vis- 
cauri līdz Panes upei, kas mūsu baznīciskā priekš
rocībā saucas Pene.) Šis vāks: Pane, ir atvasi
nāts no saknes: BCOD, vārsmas:

Bad,ger pe(r)ti,lei pit,rus
(=pirts) (=pert) (=dzert)
poter,Hel bed bīd
(=krūze)
poieiti,pru 
(=dzer)
poūt,pru 
(=dzert)

böd biid

beud p(l)Odas,lei
(=plūdi)

-> «?iuda,got, 
(=tauta)

-> sudēnoi,Hel 
(-sudēni, 
tautēni?) 
J.

seti,Bal 
(=tauta?)



Pir šis vārsmas pieder arī vārdi: pirtis, 
lei(=pirts), pilti,lei(=pilt), plūsti,lei(-plūst) 
kur iedēkļiem: -r- un -1-, ir laipuma jēgums, 
3.rieda 286.lpp., bet iedēkļim: -s-, ir daudzuma 
jēgums, 4.rieda 296. lpp. Šis daudzuma dēlcļis ir 
lietots kā priedēklis vārdos: s.pit,ang(=s.pļaut) 
atvase no pļuvat,rus(=s.pļaut) . Pie šī vārdu pu
dura pieder arī vārds; s.pout,ang(= šļākt), kam 
pamatā ir vārds: bauda,let(=dzēre).

Šī sakne: BOOD, mijas uz sakni: B(t'nD, kas 
ir radījusi samērā nabadzīgu vārsmu:
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Panti.kapes,Hei bend 
(Melnās jūras upe)

pontos,Hel 
(=jūra)

bend

pint,ang 
(=pusstops)

bind

baind bond būnd

baund beund š.puntas,lei 
(=s.punde)

Šīs vārsmas jēgums vēl joprojām dzidri saistas 
ar ūdens jēgumu. Š.puntas,lei(=s.punde), ir rad
niecīgs vārdam: š.punt,rut(=s.punde), acīmredzot 
atvase no baltu-sakšu augšējās vārsmas.Vārds: 
pint ,ang( =pusstops) , p^nte, l’ra(=pusstops) , ir at
vases no pond,ang(=dīķis), radniecīgs vārdam: 
pontos,Hel(=jūra) , un pons ,lat(=tilts).

Herodotus (485 - 424 pK) piemin kādu upi: 
Panti.kapes,Hei, starp Dņepru un Donu(IV,4 7) 30. 
Vārdu: Panti., viņš mēģina saistīt (IV,54)30 ar 
vārdu: pente,Hel(=pieci), tas ir, piektā upe. 
Diemžēl, pēc viņa paša atzīmes(IV,47)30 tā iznāk 
ceturtā, rau: Tyres,Hel(=Dniestra), Hypanis,Hel 
(=Buga), Boris.z?enes,Hel(=Dņepra), Panti.kapes, 
Hel(=J0ras upe?), Hypacyris,Hel(?), Gerrhus,Hel 
(?), Tanais,Hel(=Dona). Acīmredzot, šajā vākā; 
Panti.kapes, ir divu valodu sadursmes, kā, teiksim 
vārdā: tautas demo.kratija, kur viens vārds: 
tauta,lei(=tauta), ir ņemts no baltu valodas, bet



otrs vārds: demos,Hei(-tauta), ir ņemts no helēņu 
valodas. Tā kā šī upe atradās toreizējā Skitainē 
tad jādomā ka šī vāka pirmā puse: Panti., sais- 
tas ar vārdu: pontos,Hei(=jūra), kas ir savienots 
ar skitu(?) vārdu: .kapes(= upe? ūdens?), kas ir 
radniecīgs vārdam: kopos,lei(=kāpas). Šis vārds, 
ar iedēkli: -1-, ir attiecināts arī uz Baltijas 
jūru: Oyenedikos kolpos,Hel(=Venediska jūrule), 
kas mijas uz vārdu: guli,ang(= līcis), 52.lpp. 
Tādā gadījumā arī vāku: Kaspija, būtu radījuši 
skiti. Tā arī atradās viņu dzīvotnē. Iedēkļim: 
-s-, ir daudzuma jēgums, 4.rieda 296.lpp., kas 
arī atrodams pašu s.kitu vākā: S.ky$ēs,Hel(-sa.- 
kitaji jeb s.kiti). Pie šīs saknes; Gu'B, pieder 
arī vārdi: kipit,rus(=vārīt), kūpat,rus(=peldi- 
nāt), un s.kābs,let(=sa.mērcēts). Tāpēc, vāks; 
Panti.kapes,Hel(=J0ras upe), ir vienīgais iespē
jamais tulkojums.

Šī vāka sakne: panti, sabrūk uz iedēkļa 
sakni: BOCn, kā vākos: Pane, upe veltos Mpklen- 
burgā, un Para.panisus,Hel(=Viņ.upe), kas ir vie
nīgā upe ko lieka tai us VI g.s. pK atzīmē uz 
kartes plūstam ziemeļup, zīm.13 92.lpp. Pie šīs 
saknes pieder vārsma, 2.rieda 284,lpp., vārdu:
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ž.ban,rut 
(=koka kauss)

s.penis,pru 
(-pups)

pino,KeI 
(=es dzeru)

poni,umb 
(=piens)

pienas,lei 
(=piens)

pins,let(l) 
(=p i en s)

s. painis pori pun

pauns peun puni,umb 
(=piens)

Pie šīs vārsmas pieder arī vāki: Pane un 
Para.panisus. Šīs upes vāks: Para.panisus(iV , 13; 
192.lpp,)33 sastāv no diviem vārdiem: Para.,Hel 
(=aiz, viņup), un panisus®,Hel(= upe, straume), 
acīmredzot, vārda: pontos,Hei(=jūra), sarauktais 
vārds. Šai upei vārds: para,Hel(= aiz, viņup),



n o
bija dots tāpēc ka tā bija vienīgā zināma upe kas 
plūst uz ziemeļiem Hekataius kartS, zīm.13 92. lpp. 
Tā ir kāda Amalchia(s),lat(=Ziemelīdzes jeb Bal
tijas jūras), 129.lpp., upe, kajā tā ieplūst. Tā 
nav Daugava, jo tā ieplūst (IV, 13;' 192.lpp.)33 
Croniā,Hel(= Saltonē, t.i. salanos Rīgas un Somu 
jūras līčos). Šīs jūras iezemiešu vāks; Amalchia, 
nozīmējis; sasalušu, ir tulkots helēņu valodā 
caur vārdu: kry5nos,Hel(=ledains). Vienā gadienā 
Daugava ir uzdota par Kronus(28. lpp. )3S. Bet pa ts 
Ptolemaius(87-l50), skat pielikto karti, Nemūnas 
upi sauc Hronos tot. To arī apliecinā tās pil
sētas vāks: Kaunas, kas ir vāka; Cronia, kas 
mijies uz Hronos,Hei(=Nemuna), sakne. Tāpēc, Pa- 
ra.panisus,Hel(-Viņ.upe), var būt tikai Visla.

Šis vāks: .panisus,Hel(-upe), ir arī tālāki 
lietots pie veltiem Meklenburgā savas upes nosau
kumam; Pane(= Upe), kas pieder BOOn, vārsmai 
109.lpp. Šai vārsmai pamatā ir vārdi: pino.Hel 
(-es dzeru), un priedēkļotais vārds: s.pai-nis, 
ko saknes iztrūkst leišu un prūšu valodās. Tas 
varbūt ir tāpēc ka šis vārds ir ieviests no helē
ņiem caur gelēniem Budainē, 67.lpp., un veltiem 
pie Gaujas, no kurienes tas ir ieviests Meklen
burgā, pa jūras ceļu. Pie šīs vārsmas pieder arī 
pienas,lei(-piens). Bet umbru vārdi ItalijS; 
puni, poni(=piens) , droši vien ir pārņemti no 
helēņiem, R.penis,pru(=pups), agrāk laikam būs 
bijis sa.pienis. Salikteņa; s.penis,pru(=pups), 
sakne atrodas vārdos: penis,lat(=pimpis), pauns 
un puns, ar pamatnēju jēgumu: puns.

Vientuļais slāvu vārds; ž.ban,rut(= koka 
kauss ar vāku), ir vārda; s.painis, čaliens. Tā 
Meklenburgas velti: Chizzini,lat(=gaizini), Cir- 
ci.pani,lat(=ap.panieši) , Tholo.santes,lat(=jOras 
salas tauta jeb sām. sa l.ieš i) , un Retharii,lat 
(-rītieši, igauni?), savas dzīvotnes upi: Pani, 
ir nosaukuši baltu vārdā.

Vinu pilsētas vāks; Deminin, sakne ir rad
niecīga skitu lietus dieva vākam: «>ami.masadas 
(-debesu jeb mākoņu mīzāda), jo no vārda; .masa- 
das, ir atvasināti vārdi: moist,ang(=mitrs), un



mīzt, kas toreizējā valodā nebija „nekrietns ” 

vārds. No vārda: tami°, ir atvasināti vārdi: tu- 
man,rus(=migla), dūmai,lei(=dūmi), d y m ,pol(=dūmi), 
tumsas,lei(=tumšs) un temny,rus( = tumšs). Kā v ā k s : 

S.ky#ēs,Hel(=s.k i t i ) , ir rakstīts ar $ tā vāks: 
T a m i 0.masadas,sky(=Nep.tunus,lat = debesu ūdens), 
ir rakstīts ar !? , helēņu rakstības gaumē. Šis 
vāks: Tami°(=debeši) , pieder lūpeņu virknei pie 

kās pieder arī Nep. t u n u s ,lat(=Debesu ūdens), re:
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N ep.tunus,lat 
(=Debesu ūdens) 

4

neba.bul^ 
(=debess)

N e m unas,lei 
(=Nemuna)

nebula,lat Demmin.vel 

(=zvaigžnājs)(=Domiņa) 
A

debesys,lei 
(=debess)

n i e v a s ,lei->Tami.masadas,sky 
(-Dievs) (-Nep.tuns)

?
? >f

1 domus,lat <■------  doms,Iet daimon,Hel

(-nams)

I c

namas,lei 
(-nams)

(-baznīca) (=dievišks)

Šī sena locīšana no poguļas: D(t,d) uz 
N( ,n), 89.lpp. , vijas viscauri šai sekmei. Vārds: 
.tune(=ūdens), sīkāki ir tērzēts, 159.l p p . , sakarā 

ar vāku: Tanais,Hel(=bona). Tāpat, vāks: Nemunas, 
lei(=Nemuna), 148.lpp., ir ļoti tuvs vākam: Dem- 
min, kam ir bijusi kāda debešķīga jēga vai nu sa

karā ar ūdeni, vai nu ar domu jeb baznīcu ap ko 
ir izaugusi D omiņa0 jeb Demmin(a).

r





22 B a l t i j a s  aus m a

Līdz VI g.s. pK cilvēcei nebija nekāda 

priekšstata par Zemes virsmas veidu. Ķīnā ludis 
skatījās uz sevi, lielāko tiesu no varas viedokļa 

ar acu bolieniem uz senātni. Par dabu ķīnieši 

tīksmojās maz. Arī ap Vidus jūru, domātu Pasaules 
Vidus jūru, ļaudis dabas izpratni atstāja dieviem 

un priesteriem. Ap 900. - 750.gadu pK ebrēji sa

rakstīja Sākumu(Berešit,heb), Vecās Derības pirmo 
raksturi, kas pauž ka Dievs esot radījis debesis 
un Zemi septiņās dienās(Sākumā, I)4 2 . Septīts ir 

radīts nevis debesīs, bet uz Zemes patapināts no 
ebrēju septiņu žuburu svečtura, 211.Ipp. No Vecās 

Derības42 39 raksturiem pirmie 20 raksturi ir sa

rakstīti pirms 587.gada p K , ieskaitām Sākumu. 

Pārējie 19 raksturi ir nobeigti ap 70.gadu pēc 
Kristus. Vecā Derība bija toreizēja zinātne.

Sīs ebrēju zinātnes riets un helēņu zināt
nes rīts sākās 585.gadā pK kad $ales, latīniski: 
Tbales, no Miletus (Jonijas galavaspilsēt.a Mende- 
res upes frrīvā, tagadējā Turcijā) matēmatiski pa

reģoja Saules aptumšošanos. Ar to viņš atņēma 
priesteriem varu tērgt par dievišķo varu no kās 
gribas esot atkarīgi dabiski notikumi.

Cits Miletus pilsonis: Hekataius, tniīt 
izrādīja savas spējas Zemes zinības un pauda 
pirmo pasaules karti, zīm.13 92.lpp. Sākās dru
džaina debesu un Zemes pētīšana, kas vainagojās ar 

Ptolemaius (87 - 150) terzumu par Zemes atrasša- 
nos zvaigžņāja viducī ap ko griežas Saule. Šis 
terzums ilga līdz to apvērsa prūsietis; Koperniks 
(1473 - 1543) raksturī: De revolutionibus...,lat 

(=Par apgriezieniem...), kajā viņš pauda par Z e 
mes griezšanos ap Sauli. Helēņu zinātnes laikmetā, 
starp #ales un Ptolemaius Zemes kartēm, šajos 700 

g a d o s , vismaz divi helēni rakstīja arī par Dalti- 

ju. Py#eas(385 - 322 pK) un Timaius(356 - 260 pK)



ziņas mūs atzīmēja Ptolemaius kartēs, kamēr vā- 
ciem un angļ iem bija jāgaida uz romiešu caesari'ein. 

Šīs vēstis un karte.-' v»r izprast tikai paši bal
ti jo tikai balti ir labākie savas kul turus pa
zinēji. I’ās ir ,’ālasa mūsu pašu acīm, nevis caur 

baii iņu ismologu acenēm, z ī m . 6  28. lpp. , kās radī
juši mūsu kaimiņi: vāci un krievi, lai mēs uz 

viņiem raudzītos nevis ka pakļāvēj i e r , bet. kā 
kuJturas nesējiem.

Klaudius Ptolemaius bija Aleksandrijas he

lēnis. nomājams ir dzīvojis starp 87. un 150.<>adu 

r>ēe Kristus, bet drošas ziņas par viņu ir tikai 
starp 1^7. ur. 145. gadu pēc Kr istus. Toreizējā 

topuipā viņš bija viszinīgākais debešu un Zemes 

pazinējs. Tāpēc, viņam ir pieļauts uzvārda: Pto- 
leroaius(=Putnīgais jeb G a r ī g a i s ) , kur vārds: pto-, 

ir atvase no tās pašas vārsmas kā arī vflrdi: 
putns, k.is lokas uz bird,ang(~ putn(ur)s), kā to 

pieprasa laipura iedēkļis: - r - , pawtte,pru(=ola), 

no kā saknes ir atvasināts vārds: halodis, baltu 
svētais Cars, 218.lpp., un vāks: balti.

Kamēr Fekataius 380-os gados sastādīja pir

mo Zemes virsmas karti, zīm.13 92.lpp., kas bija 
saprotama < ikai dažiem gīdējiem, kā HerodoUim 
(485 - 424 p K ) , tikmēr Ptolemaius(87 - 150) kār
es jau bija saprotamas un vajadzīgas jūrniekiem 

un ceļotājiem, it sevišķi kristietības sludinātā-
* v  I

jiem. Sājos 700 helēņu zinātnes gados Zemes virs
mas zinības bija tikpat varena zinātne kā kodol
fizika vai skaitļotāju zinības tagad. Kristietība 
toreiz bija aizrautīga mācība un Vatikans šo P'co- 
lemaius zinību pieņēma ar dziļu pārliecību par 

tās patiesību, it sevišķi vajadzību, līdz to sa
tricināja pašos pamatos prūsietis: Koperniks 
(1473-15431. Vatikana cīņa pret Koperniku bija 

tik briesmīga ka Dp revo]utionibus...,1at(-Par 
apgriezieniem..,), paudumu viņš atļāva iespiest 
tikai tad kad viņš jau gulēja nāves gultā. Līdz 

ar De revolutionibus... nākšanu atklātībā helēņu 

zinātne sāka raustīties nāves mokās, bet sāka 
aust Eiropas zinātnes laikmets, kas vēl turpinās 

tagad. Tā Baltija, nevis Krievija, Vācija vai

tlf)



Rietumi ir piedalījušies šo divu zinātņu dzemdī

bās, ja ne radībās.

Līdz ar Kopernikus(l473 - 1543) vējiem to- 
pumam radas drudžaina vēlme atjaunot Ptolemaius 
karšu varenību. Sākot ar 1540.gadu sāka plaši iz

platīt Ptolemaius kartes gan lai atbalstītu Ko- 
perniku gan lai vājātu De revolutionibus... svaigu 
gaisu, gan lai papildinātu sakrājušās zinības par 

Zemes v i r s m u , kas Ptolemaium nebija zināmas. Visas 
šādas kartes 1540.gadā pauda Sebastian(s) Müns

ter (s) 40 Bāzelē. Šajās kartēs ir daudzi papildinā

jumi, un viltojumi, par Baltijas apkaimi, kos tā
lāki nemākulīgi tulko izmisuma valodnieki. Viņi 

pieņem ka, teiksim: Seeburg, ir nevis Grobiņas 
tulkojums, 101.lpp., bet ir Grobiņas vāciskais 
vāks, ko viņi pārtulko par Ezerpili. Tā no Grobi
ņas viņi iztaisa tērdzīgo Ezerpili.

Ptolemaius (87 - 150) kartes, vai to vis

senākie attēli, ir sakopoti paudumā:

Joseph Fischer, S.J.,

Clavdii Ptolemaei 

GEOGRAPHI A E ,
Codex vrbinas graecos 82,
Phototypice depictus,
Pars altera tabulae geographicae.
Lvgdvni Batavorum, Lipsae 1932.

Sajā sējumā atrodas arī Ptolemaius senākās kartes 
attēls par Baltijas jūru un tās austrumu krastu. 
Pati kar.te atrodas Vatikanā, Šim raksturim pielik
tā karte ir pārņemta no augšējā sējuma attēla, kas 
esot zīmēts ap 12.-13.gadu simteni(VIII lpp.)3 8 . 
Šajā sējumā šī karte ir attēlota uz divām lapām. 

Labās rokas aili es pielīmēju kartes ķermenim, 
kas nebija tieši vienāda lieluma. Tāpēc ir rādī
jušies mazi robi.

Paša Ptolemaius (87 - 150) ieraksti par 

upēm, kalnājiem un tautām40 ir uz šīs kartes. Šī 

karte ir mūsu vissenākā pase, izņemot Hekataius 

minēto Para.panisus,Hel(= Viņ.upe jeb V i s l a ? ) , 

110.lpp. , 580-os gados pK. No rietumiešu viedokļa
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Schutte41 izterzē Ptolemaius karti līdz sudēniem 
Prūsijā. No šāda viedokļa izriet it kā Baltijas 

jūras austrumu piekraste Ptolemaius (87 - 150) 
kartS, skat pielikto karti, būtu vēlāks pielikums. 

Šāds greizsirdīgs spriedums neatbilst Plinius 
(23 - 79) ziņai ka Timaius (356 - 260 pK) pie- 

min(XXXVII ) 33 salu: B a s ilia,lat(= Sām.sala), un 

Xeno<pons (385 - 322 pK) pauž par salu: B a l c i a , lat 
(=Sām. sala). Helēni devās uz Baltijas jūru tāpēc ka 
Borys.«?enes ,Hel(=Ziemeļu straume jeb Dņepra), 

satiekas ar Thuruntes tot,Hel(=Verdoša upe jeb 

Daugava), un Visulas po tami,Hel(= Trauks priekš 
debess jeb Visla) ,kas bija taisnākie ceļi uz Eiropu. 
Pa šo ceļu g e l ē n i , n o k ā  atvasināts vāks: helēni, 

ieviesa helēņu valodas piemaisījumu baltu v a l odās, 

70.lpp. Pat .gaili, vākos: Letti.gaili,lat(=lat- 
vju gel(ēn)i), un Semi.gaili,lat(=sāmu gel(ēn)i), 

ir atvase no Gelēnos,Hel(=gelēni, Skitaines helē

ni) , no kā ir arī atvasināts vāks: Hellas.Hel 

(^Grieķija). Tāpēc, mūsu sakari ar Grieķiju ir 
jāskata no helēņu mantojuma, nevis caur rietu- 
miešu vai krievu pattgām acenēm, kas sevi uzskata 

par kultūras tautām kas mūs apkulturojuši. T a g a d , 
es izpētīšu šīs senas vēstis un Ptolemaius karti 
nevis no kāda patīga, bet no visīga viedokļa. 

Papriekšu es izpētīšu ziņas par Baltijas jūru, 
tad par Baltijas piekrastes upēm un kalnājiem, 
un, beidzot, par Baltijas piekrastes tautām.

Rītu jūra

Vissenākās ziņas par Baltijas jūru dod 
Plinius(23 - 79) pieminēdams ka helēni: Timaius 

(356 - 260 pK) un Py#eas (385 - 322 pK). Salu: 

B a s ilia,lat(=Sām.sala), Py??eas esot nosaucis par 
Abalus(=jūras salu), atvase no k āpuļa, kas, savu

kārt, ir atvase no vārda; kāpas. Plinius arī pauž 
ka Py$eas ziņo par šīs jūras vāku tā(XXXVI 1 ,11) 33: 

,,Sotacus tic ka tas ̂ d zintars] izplūst no klintīm 
Brittaniā[=Pruteniā jeb PrOsijāj , kas saucas 

dzintarietes. Pyi?eas pauž par guioniem Tb  : gutoniem] , 

Vācijas ģinti, jūras grīvā, kas saucas Metuo-
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nidisfB:Mento.nomon] kas izplešas seši tūkstoši 

stadu£l stādus ~ 185 mj . No šejienes dienas kuģo- 
jumā atrodas Abalusļ]- Sām.salaļ, uz ko, viņš sa
ka, pavasara straume nes dzintaru, ... Viņam lī

dzi tā tic Timaius, bet salu sauc Basilia. ”

Pirmum, A norakstā vāks: Metuo.nidis, ir 

saliktenis, kas skaidrāki ir lasams B norakstā: 
Mento.nomon,Bal2 (= Grīvas straume jeb Baltijas 

jūra). Otrum, vārds: .nidis,Bal2 ( = straume), ir 
locījums no tot,Bal2 (= upe), kā Ptolemaius(87- 

-150) kartē vārds: upe, ir atzīmēts. Vārds: no- 

mon,Bal2 (= debesu ūdens jeb lietus), ir locījums 

no Tami,Bal2 (= debess), 111.lpp., kā to aplie
cina skitu vāks: i?ami.masadas (= Nep. tunus,lat = 

debesu mlzāda). Tāpēc, Mento.nomon,Bal2 (= Grīvas 

straume), ir vēlāks baltu tulkojums no senāka 
vāka; Metuo.nidis,Bal2 (= Grīvas straume jeb 

Baltijas jūra).
Vārda; M e t u o . , sakne pieder tai pašai vārs

mai kā ari vārdi: m a u t ,Iet(1 ) (=swim,ang = peldēt), 
m y t ,rus(=mazgāt), m i t r u s ,lei(=mitrs), no kā ir 

ņemts senākais Liel.upes vāks: Mita°, tagadējā 
izloksnē tā sauktos Mitra. Šis vāks ir saglabā
jies Lielupes pilsētas vākā; Mitowe, kā vācu 
pakļāvēji to ari sauca 1266.gadā pēc Jelgavas 

pils uzcelšanas. Tikai mūsu pašu izmisuma valod
nieki ir izgudrojuši ka Mitowe esot vācu vārds 

un, tāpēc, sakni; Mit-, ir sajaukuši ar sakni, 

mīt, mīdīt, ko ir pārtulkojuši uz sakni: liel-, no 
vārda; l i e l s ,let(=kāja), L i e l . dienas, let(--Kājās 

(celšanās) dienas), kāpēc Mit.upi iztulkojuši par 
Liel.upi. Tā kā poguļa: L( ,1), mijas uz lokanu 

lūpeņu kaimiņu poguļi: J( ,j), 1.rieda 28 2 . lpp., 
vāks: Liel.gava(= Kāj.pilsēta), ir pārčalots par 
Jelgava, 291.lpp.

Šī sakne: Mit-, irmijusies uz sakni: Mis-, 

caur vārdu: .m a s a d a s ,sky(=mīzadas jeb lietus), 
radam vākus: Misa un Mūsa. Šīs div upes ir Mi

tas jeb Lielupes satekas. Pat Kurlandisches Aa, 

ger(= Lielupe), nav vis Lielupes vāciskais 

vāks, bet locījums no vārdu: aka, okeānos.Hei 
(=jūra) , kas būtu jāraksta: A)(a, kur X  ir alef
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ko eiropiešu rakstībā mēs nerakstam lai gan čalā 
to lietojam kā kuru katru līdzskani, l.rieda 282„ 

l p p . , skat arī 162. un 292.lpp., rau:

119

Oka

aka - 

i
aXa°

Volga

okeānos,Hel 
(=jūra)

ih.t?ys ,Hel 
(=zivs jeb ūdens

tēsēj s)

Vāci ir lietojuši šo baltu-helēņu vārdu: 
aXa° jeb Aa(=Odens vai u p e ) , Lielupes un Gaujas 
nosaukumiem, kas ir atvase no vārda; aka, kā 
vācu izteiksmē nemaz nav. No šīs saknes ir atva
sināts arī vāks: Oka, Volgas pieteka, kas arī ir 

baltu vāks, atvasināts no vāka: Volga, kas ir 
vārda; vog°, laipuļs. Vārds; vog°, ir sastopams 

vārdā; fog,ang(=migla), un tā raukums vākā; Ig- 

land(= Odens-zeme jeb Anglija), kas vēlāk mijās 

uz Eng.land. Vāka; Volga, sakne ir sastopama bal

tu vārdos: va l g s ,let(=mitrs), v a l g u s ,lei(=izsal- 

c i s ) , v a l g i s ,lei(=valgs). Vārds: 5keanos,Hel(=jū- 
r a ) , Ptolemaius (87 - 150) kartē ir lietots vār
dā: Oyenedikos Skeanos,Hel(= Venediķu jūra jeb 
Baltijas jūra). Sakne: ak-, mijas uz sakni; ih-, 

Hel(-ūdens), kā vārdā; ih.*?ys ,Hel( = jūras tēsējs 

jeb tusnēj s jebšu zivs), kur vārds: t?ēs ,Hel (=tē- 

sējs), pieder tai pašai vārsmai kā arī vārdi; 
tēst, taisīt, tusnīt, taustīt. Šo vārdu salikteni 
mūsu ismologi lieto kā sakni; ichto-(-ziv-). Tā

tad, mūsu pašu ismologi ir mūsu valodas bēdzinā- 

tāji nevis vāci.

Vārds; inidis(=straume), vākā; Metuo.nidis, 

Bal2 (= Grīvas straume jeb Baltijas jūra), ir lo

cījums no vietēja vārda; tot,Bal2 (= upe), ko 
lietoja Ptolemaius (87 - 150) savā kartē aiz vā

kiem kā Hesynos tot(= Gaiziņu upe jeb Gauja), 

Thuruntes tot(= Verdoša upe jeb Daugava), Royb5n 

tot(= Rumbas upe jeb Venta), u.t.t., 141.lpp. 

Šim vārdam: tot(=upe, tece), ir baltiska vārsma:
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d a d a n ,pru 

(=piens)

d e t i ,lei 
(=dēt)

tit,ang 

(=pups)

tot,Bal2 

(-upe)

d e t i ,rus
r *

(=bērni)

teat,ang 

(=pupuļs)

daid dod diid

S . tout,ang 
(=alus)

deud d u t ,rus 
(=pūst)

Šīs vārsmas pamatnēji vārdi ir tot,Bal2 

(=upe), no kā atvasināti vārdi: s.t(r)auts, 
s.t(r)uta, skat zemāko vārsmu, atvasināti no vār
da; s.tout,ang(= biezs brūns alus), kas mijas uz 

vārdu: s. cat ,rus(=mīzt) , kur t i r m i j i e s  uz c jeb 
ts caur t. &ī sakne: DCl'D, lokas uz laipura sak

ni: DrtOD, dodam radniecīgu vārsmu:

s. trāva dred dri(s)tat,rus
(=pļūtīt)

o. s. trov ,bul t2 
(=sala)

dredr tryda,lei
(=pļūta)

draid drod drud

s. trauts dreud s .truta

Augšējā Dr COD vārsma spēcīgāk izceļ vārda; 
tot,Bal2 (= upe), jēgumu Ptolemaius kartēs. Šis 

vārds ir radniecīgs vārdam: d u t ,rus(=pūst), jo 
plūst ir vārda; pūst, locījums. No tot,Bal2 

(=upe, tece), ir atvasināts vārds:.dadan,pru 

(=piens jeb tece jeb plūdiens) , tit ,ang?(=pups 

jeb tecējs) un teat,ang(=pupuļs jeb pupa brūnais 
galiņš). Vārdi: d e t i ,lei(=dēt), D otter,ger(=olas 
dzeletenums), un d e t i ,rus(=bērni jeb dējums), 

pieder tot,Bal2 (=upe, plūdi), jēgumam. Kā vārds: 
dadan,pru(=piens), saskan ar tot,Bal2 ( = upe) 

jēdzienu, tā pienas,lei(= piens), arī saskan ar 

panisus,vel(=upe), jēdzienu, 109.lpp.



Tagad vārdi: strauts, struta, ir zaudējuši 
savu laipura jēgumu, kā to prasa iedēkļis: -r-. 

Daudzuma priedēklis: s . , paliek vēl spēcīgāku 
liel- jēgumu. Ptolemaius (87 - 150) laikā vārdi: 

s.t(r)auts, s.t(r)uta, saistījās ar kautko spē

cīgāku par tot,Bal2 (=upe). Atvases: tryda,lei 

(=pļūta), un dristovat,rus(=pļOtīt), ir spēcī

gas atvieglināšanās kas tagad ir nepieklājīgi 
vārdi, kas ir priedēkļoti uz vārdu: s.truta. Tā

pēc, Ptolemaius(87 - 150) laikā tie bija pilnīgi 

pieklājīgi vārdi. Vārds: strāva, ir vārda: 

strauts, rukums. Šī vārda sakne ir lietota Vāci
jas slāvos upes vākā: Drawa un Trawe(=Upe), no 

kā ir radīts saliktenis: o.s.trov,bul12( = sala). 

Šo vārdu vajadzētu rakstīt: )(o.s.trov, kur )(o-, 
ir g a - ,got(=sa-), vai g e - ,ger(=sa~), sabrukušais 

priedēklis. Tātad, o. s. trov,bulļ2( = sala), taga
dējā jēgumā būtu sa.sa.trāv(ojums). Rauktenim: 

strāva, ir retais vienotais daudzskaitlis:

/  straume kā virsma 

X  strāva kā virsa 

\  ... kā ...

Tātad, Ptolemaius (87 - 150) kartēs lieto
tais vārds: tot,Bal2 (=upe), ir baltu vārds un 

tas ir pat tālāki locīts uz vārdu: ,nidis,Bal2 
(^straume), vākā: Metuo.nidis,Bal2 ( = Grīvas 

straume jeb Baltijas jūra):

nauta,lat nendrē,lei

(^jūrnieks) (=niedra)

T ’ t
.nidis,Bal2 — > naytēs,Hel niedra
(^straume) (^jūrnieks) ^
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t
tot,Bal2 ------> tide,ang ------- ^ titre,fra

(=upe) (^paisums) (=tekums)



Locīšana no tot,Bal2 (= upe), uz nidis,Bal2 
(=straumē), ir pēc tās pašas likumības kā tauto, 
p r u (=zeme), lokas uz n i e d e r ,sak(=zemup), 91.1pp. 
Tā tot,Bal2 ( = upe), lokas uz .nidis,Bal2 (=strau- 
me) , kas tālāki lokas uz naytSs,Hel(= jūr

nieks), un n a u t a ,lat(=jūrnieks). Kā strauts sarūk 
uz strāva tā n a u t a ,lat(=jDrnieks), sarūk uz Neva, 
rus(=Ņeva), upe kas tek caur Pēterpili uz Somu

jūras līci. Tas ir vēlreizējs slāvu un latīņu va- 
t J i

lodu ietekmēšanās paraugs.
Tot,Bal2 (= upe, tece), lokas, ar laipura 

piedēkļi: -r-, uz titre,fra(=tece, pareizāk teku- 
re) , kas tālāki lokas uz niedra, kas, savukārt, 
lokas uz n e n d r e ,lei(=niedra). Toties, prūši vārdu: 

drogis,pru(= niedra), ir atvasinājuši no vārda: 
tecēt. Angļu vārds: reed(= niedra), ir rukums no 
vārda: treed°, kas sarucis uz reed,ang(=niedra), 

varbūt atvase no tide,ang(=bēgums), 1 2 1 .lpp.

Vāku: Maiotis limēn,Hel(= Grīvas līmenis 

jeb Azovas-jūra), skat pielikto karti, lieto Pto- 
lemaius(87 - 150), kas ap 1540.gadu ir mīts40 uz 
Paludes Meotidis(= Plūdu Grīva jeb Azovas jūra). 
Vārda; Meot-, jēgums atrodams vārdā; Miinde,ger 
(=grīva). Tā senākais zināmais Baltijas jūras 
vāks: Metuo.nidis,Bal2 ( - G r ī v a s  straume), tagad 
izklausas nesakarīgi, jo Baltijas jūru mēs neuz
skatām par upi vai straumi. Toties, senču jēgumā

v
šī jūra saistījās ar straumi. So jēgumu vēl vai
rāk apstiprina vāka; Metuo.nidis,Bal2 (= Grīvas 
straume), locīšana uz rietumu baltu tās vāku; 
Mento.nomon,Bal2 (= Grīvas straume), kā tas uz
dots B norakstā, 118.lpp.

Vārds: Mento., ir sastopams vākā; Dunamunde, 
ger(=Daugavgrīva), ko izmisuma valodnieki saista 

ar vārdu: Mund,ger(= mute), nevis ar vārdu: myt, 
r us(— mazgāt), vai vārdu: m a u t ,let(l)(= peldēt), 

154. lpp. Kā locījums; Merito, saistījās ar grīvas 
jēgumu to pauž Pyj?eas ap 310 - 306.gadu pK šādi; 

„ ... jūras grīvā saucas Metuo.nidis,...” 

351. lpp. Tātad, Pyi?eas ir domājis ka Baltijas jūra 

ir kāda straume, kas ieplūst caur Lielo un Mazo 

Beltu Ziemeļu jeb Septiņzvaigžņu jebšu Lielā lāča
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jūrā. Vāks; Belts, pieder tai pašai vārsmai kā 

arī vāks; Paludes Meotidis,Hel(- Līča Grīva jeb 

Azovas j ū r a ) . rau:

pal u d e s , Ile 1 
(-1 īcis)

bolo t o .rus 

(-purvs)

bai ld-

B e l t s ,let 
(=Biil t , ger)

bold
t

bold

pilti ,lei 

( - p i l t )

bīld

biild

bauld beuld Bulduri,Iet

(=Pelduri?)

Šīs nabadzīgās vārsmas sakne: BU' ĪD, ar 

laipuma jēgumu, ir locījums 110 saknes: BCOD, 
vārsmas, 107. lpp.. ar pamat.nēju vārdu: pilti, 

loi(- pili), kas tiek priedēkļots uz s.pilt, 

ang(=sa.pilts, izliets). Lai gan vārds; paludes, 

Hei( = līcis), ir lietots Ptolemaius (87 - 150) 
kartē, pašā helēņu vārdnīcā tāda vārda nav. Tā 

rukums: palus,lat(- lī c i s , 1 p u r v s ) , saskan jēgumā 

ar b a l a .lei(=purvs), kas ir boloto,rus(= purvs), 
rukums. Toties, Beltu jēgums saistas ar vārdu: 
pali. (125. - 150.lpp.)43, no kā cēlies vāks: 
Baltijas jūra, kamēr vāks: balti, ir cēlies no 
tā paša celma kā arī vārds: balodis(-svētais 

Gars), 24-1. lpp. Vārds: pali, ir atvase no kai
miņu vārsmas saknes; BIOl'D, ar radniecīgu jēgumu:

b l a d .rus
f I t

(~mauka)
bled bl id

bļoda,Iet 
(=plūdaWa°)

bled bleed,ang 
(-asinot)

blaid bl öd blüd

pļaus tas,lei bleud

(• plosts)
p ļ ū t ī t ,Iet 

(~plūdot)



Šis vārsmas pamatnējs jēgums saistas ar 
plūdu jēgumu, no kā atvasināts vārds: pļūtīt, kas 
senāk bija sabiedriski pieklājīgs vārds ar jēgumu 
līdzīgu vārdam: plūst. Šī sakne pāriet vārdā; 
blo»? , got(=asins, plūdums), B 1 u t ,ger(=asins, plū
dums) , un bleed , ang(=asiņot, plūdot). No šīs vārs

mas saknes atvasinās plaustas,lei(=plosts ) , atva
se no plūsti , lei(-plūst) , kas ir daudzuma locījums 

no pamatnējāka v ā r d a : bļoda. Vārds: s.pļaut, vār

da; pļūtīt, pārejošais darbības vārds, irlaipura 
locījums no s.piauti,lei(=s.pļaut), s.patten,ger 

(=s.pļaut) ,! un s.pit,ang(=s.pļaut), kas ir saknes; 
Bu'D, locījumi, 107. lpp. , ar plūdu jēgumu. Vārds: 

bļodlties , let(=blandlties) , ( 175. lpp. ) 12, ir rad

niecīgs vārdam: bļad,rus(=mauka), bet tas var būt 

ari atvase no B 6l'D vārsmas ar jēgumu: peda,lei 
(-pēda), p u t ,rus(=ceļš) , p a t h ,ang(=ceļš).

Šīs divas vārsmas: B1C0D un BOi'lD, skaidri 

liecina ka vārds: boloto,rus(= purvs), ir atvase 

no šīm baltu-sakšu vārsmām, nevis otrādi, kā to 

slāvu-baltu izmisuma valodnieki mēdz tērgt. Vāks: 

Baltijas jūra, ir atvase no vākiem: Lielais un 
Mazais Belts, kas ir atvasināti no vārda: pelb°, 

pārejošā locījuma at t i c'CĪbā pret nepārej ošā locī
juma vārdu: pi 1 t i ,lei(=pi 1 1 ) . Šai saknei bija 
grīvas jēgums kā tulkojums vākā; Men to.n o m o n ,Bal2 
(= Grīvas straume jeb Baltijas j ū r a ) , kā to 
vēsta Py$eas ap 310. - 306. gadu p K , B norakstā, 
118.lpp., un 17.rieda 351.lpp.

Vārds: .nomon,Bal2 ( = straume, upe), ir 
sastopams vākā: N e m unas,lei(=Nemuna), kas ir lo

cījums no $ami.masadas,sky(=Nep.tunus,lat = debe
su mīzadas, tagad: lietus). Vārds: .masadas.sky 
(=mlzadas, lietus), ir radniecīgs vārdiem: myž- 

t i ,lei(=mīzt), un pārejošam darbības vārdam: 
miežti , lei(=miezt) , (713. lpp.)12, kas toreiz bija 

netikai sabiedriski pieklājīgs vārds, bet pat 
svēts vārds. Sic transit gloria mundi; (-Tā aiz

iet pasaules godībai). Vāks: i9ami.(= debess), ir 

helēnisks vāka; Tami.,Bal2 ( = debess), čaliens,

111.lpp., kas lokas uz vārdu: .nomon,Bal2 (= strau

me, upe). Kamēr pie baltu upju vākiem Ptolemaius
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(87 - 150) lieto vārdu: tot,Bal2 ( = upe), 112. 
lpp., tikmēr Vislu viņš atzīmē tā; Visulas po 

tamos,Hei(= Trauks priekš debesim). Šāds svinīgs 
vāks Vislai ir dots tāpēc ka tā ir vissenāki 
zināma upe, 109.lpp., ar vāku: Para.panisus, 

IIel(=Viņ. upe) , ko pat jau Hekataius bija at
zīmējis ap 580-iem gadiem pK pirmajā pasaules 
kartē, zlm.13 92.lpp. Mūsu Vislas vāks ir parei

zais agrākās Visulas čalums, kamēr vāks: Vistula, 
ir jau atvasinājums no wat5,got(= ūdens). Vārdā; 

tamos,Bal2 (^debess, tume), poguļa: D(t,d), lokas 

uz poguļu; N( ,n), radam kaimiņu upes vāku:

neem,ees <-------  nomon,Bal2 --- Nemunas,lci

(=kāpas) (=straumē) (=Nemuna)

tamos,Hei ---- > s.team,ang

(=debess jeb (=tvaiks) 

tume)

Tā vissenākais zināmais Baltijas jūras 

vāks: Metuo.nidis,Bal2( = Grīvas straume), ir 

locīts uz rietumu baltiško: Mento.nomon,Bal2 
(=Grīvas straume), aclmredzam vietējā izteiksmē, 
io helēņu un latīņu vārdonās vārda: nomon,Bal2u t I t
(=straume), nav, kamēr tas ir igauņos; neem.ees 
(=kāpas). Py#eas (385 - 322 pK) un Timaius(356 - 

260 pK) tā tās vākus ir pavēstījuši domājot ka 
tā ietek Ziemeļu jebšu Septiņzvaigžņu jeb Lielā 
Lāča jūrā pa Lielo un Mazo Beltu abpus Fyn.salai, 
ko Timaius nosaucis par Baunonia(IV , 13; 193)33, 

356.lpp., aplamā rakstībā.

Tā kā helēņu burtajā trūkst burtuļa; v, šis 
vāks: Baunonia,Hel(=fynēni?), ir vāka; Vaunonia0 , 
atvase no vāka; F e n n i ,lat(=ugri), s a k n e s ,41.l p p . 

Ka tas arī tā ir to pavēsta pats Plinius(23 - 79) 
dažas rindas zemāk(skat 18.riedu 356.lpp.): „Ari 

dažas salas, sauktas O e o n a e , kājās iezemieši pār

tiek no putnu olām un savvaļas auzām, ...” Sājā 

tērgojumā izmisuma valodniecība patiesi sit augs

tu vilni. Vāks: Oeonae, ir ņemts no helēņu raks-f I 7 I I
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tlbas: Oinai, kur Oi ir v, kā vārdā: Oior.pata, 
sky(=vīru pīš(ļotāj)as), kā skiti sauca amazones 

(IV.llO)™, kas dzīvoja ap Donu, t.i. Donas kazā- 

kietes. Vārdu: o i o r ,sky(= vlrs), mūsējā rakstībā 
jāraksta: vor,sky(=vīrs). Vārds: pata,sky(=bit, 
rus =■ no, sist), ir mijies uz pīš-ļi, kur laipula 

iedēkļis: -1-, ir pielikts vārduļs. Tāpēc, Oeonae 
jebšu Oionai jeb Vonai0 ir salas: Fyn, ap ko 
tek Belti, ir senāks nosaukums, kās iezemieši 

heleniski>.sauktos Vononai jeb Baunonai, tā ra
dam Timaius (356 - 260 pK) vāku: Baunonia, jo 
helēņu rakstībā trūkst burtula: v, rau:
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Fyn .dati < 

(=Fyn.sala)

Vononai ,Hel 

(=fynēni?)

f
Vonai ,Hel <- 
(-Fyn.sala)

Baunonia,Hei 

(=Fyn.sala)

Oinai,Hel 
(=Fyn.sala)

avēna,lat : 
(=savvaļas 

auzas)

O e o n a e ,lat 
(-Fyn.sala) 

f
ē o n ,Hei 
(=ola)

Tā kā vārdi: 5on,Hel(=ola), un avēna.lat 
(=savvaļas auzas), čalā atbilst vārdam: Oinai, 
Hel(=Fyn.sala), kāds izmisuma valodnieks ir pie
dzejojis klāt teiku ka iezemieši pārtiekot no 

putnu olām un savvaļas auzām, tāpat kā vāks: Osi- 
l i a ,lat(=Sām.sala), ir piedzejots klāt vārdiem: 

oss, auss, no kā izlemts ka osiliešiem ir tik 

lielas ausis ka tie ar tām apsedzoties, 104.lpp. 

Turpretim, pats Py$eas(385 - 322) saka ka Abalus 
salu Timaius(356 - 260 pK) saucot Basilia(XXXVII, 

ll)33, 118.lpp. Vāks: Basilia,Hel(=Sām. sala) , ir 

vāka: Osilia,lat(=Sām.sala) , rakstība, jo helēņu 

burtājā trūkst burtula: v, 104.lpp. Kā oon,Hel 

(=ola), un avēna,lat(=savvaļas auzas), ir čaliski
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saistīti ar vāku: O i o n o i ,Hei(-Fyn.sala), starp 

abiem Beltiem, un vārdi: oss, auss, ar vāku: Osi- 

1 i a ,lat(=Sām.sala jeb V i s .ausaine), 104,lpp., tā 
vāks: Abalus jeb )(aba.lus° sala,Bal2 (= Sām.sala), 
kur X ir alefs, l.rieda 282.lpp., saistas ar vār
du: ķep a ,let(=zirga kāja): „... un ci tas ļjsalasļ , 
uz kām cilvēki ir dzimuši ar zirga ķepām, saucas 
Hippo.podes, ... "(IV',13)33, 18.rieda 35 6 . lpp., 
kur Hippo.podes,Hel(= Zirg.kājas), ir tulkots no 

iezemiešu vārda: ķepa,let(= zirga kāja), kas ir 

līdzīgs vārds vāka: )(abalus, saknei. Šis izdomā

jums liecina ka Abalus ir atvase no vārda: kāpas 
vai kāpuļas. Šis izdomājums ir radies no baltu 
vāka; Abalus jeb )(abalus°, jēguma neizpratnes, 

kam ķepa ir tuvākais vārds.
Kamēr senāk vārds: k o p o s ,lei(=kāpas), sais

tījās ar jūras jēgumu, tikmēr vēlāk baltos tas 

saistījās ar piejūras smilšu jēgumu. Ielencoša 
ūdens nosaukums saskan gan ar vārdu: apaļš, gan 

ar vārdu: upele, atvasinātu no vārda: kopos,lei 
(=kāpas), caur sakni: hab-°,sak(=ost-), 1 0 1 .lpp.

Vāks: Apulia,lat(= A p u ļ a ) , 875.gadā minēta 
kuršu pils, 1 0 1 .lpp., nosaukta tā tāpēc ka to 
ielenca ūdens grāvis. Tātad, kā Abalus sala tā 

Apulia ir baltu vāki un nozīmē ūdens ielenktu 
dzīvotni. Abi vāki sākas ar alefu: )(abalus un 

Kapulia, l.rieda 282,lpp. Sakne: A b a - , ir sa

stopama arī vākā; Abava,let(= Ventas pieteka), 

kā arī ape,pru(=upe), 0b,rus(=0ba Sibirijā).

Helēni sakni: )(ab-, ir sajaukuši ar ķepas,

iiber, ger 

(~pā r )

k o p o s ,lei 
(=kāpas)

■> hyper,Hei 
(=pār)

h ab - 0 ,sak ----
(=ost-, grīv-)

^ ape,pru 
(=upe)



let(=zirga kājas), sakni: kop-, kāpēc ir radīts 
izdomājums ka sāmsalieši it kā dzimstot ar ķepām 
jeb zirga kājām. Vārds: ķepa, ir atvase no Gengis 
Hana pavalsts: Qubilai(= Zirgaine), vāka. Mijam 

poguļu: B(p,b), uz V(f,v) un uz M( ,m), atvasinās 

arī pārējie zirgu vārdi:

Qubilai,mon ------------------- >

(=Zirgaine)
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kabyla,rus --- > ķēve -------- >

(-ķēve)

H u f ,ger 
(=kepas nags)

t
ķepa,Iet ------> hop.ang

(=zirga kāja) (=lekt)

Tātad, Sāmsalai ir trīs zināmi vāki: baltu 
Abalus, helēņu Basilia un latīņu Osilia. Vāks:

' ' o
Balcia, ir acīmredzama atvase no Baltia , locī

jums no Belti. Tā kā Xeno<pon(s) no Lampsakus saka 
ka Balcia ir milzīga sala, triju dienu kuģojumā 
no skitu piekrastes, t.i. Baltijas jOras austrumu 
krasta, tāpēc nevar būt šaubu ka Xeno<j>on(s) Lamp

sakus vēsta par Beltu apkaimi un Skandināviju 
(IV, 13)33, bet Plinius(23 - 79) aplam pauž ka Xeno- 
<pon(a) no Lampsakus salu: Balcia, Py$eas sauc par 
Basilia,Hel(= Sāmsala), 104.l p p . , jo sakne: B a s - , 
ir atvasināta no vārda: <pēs ,Hel(=gaisma) , kamēr 
sakne: Balt-, ir atvasināta no vāka: Belts. Uz 

vissenākās Ptolemaius (87 - 150) kartes, kas at
rodas Fischer(a) sējuma 116.lpp., Skandia ir uz

dota kā vislielākā sala, blakus trim mazajam ap 

Beltiem, Baltijas jOrā. Tā arī ir vienīgā uz ko 

varētu attiecināt vārdu; milzīga, un vēsti par 

triju dienu kuģo jumu no skitu, 't.i. Baltijas j tī

ras austrumu piekrastes. Bez tam Belti, un Balcia, 

ir radījuši vāku: Baltijas jūra.

gāmāl,heb 

(=kamiels)

k u m elys,lei 

(=kumeļš)
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Z i e m e / u  jūra

Sāmsalai ir bijusi varena nozTme senajos 
laikos. Uz šis salas ir atrasti 3400 bronzas laik

meta (1500 - 500 pK) priekšmeti. 7 8 %  no kauliem 
pieder māju lopiem( 19. lpp.)13. STs salas igauņu 
vāks: Saare.maa,ees(=Salas zeme), ir atvasināts 

no Herodotus(485 - 424 pK) minētas cilts: Sayro.- 
matai,Hel(=ziemeļu medi jeb a u s tri), pie kiem pie

der ari amazones (I V ,110) 30 jeb Donas kazākietes. 
Šis vāks ir padots tālāki uz rietumiem un Ptole- 
maius (87 -150) ar vāku: Sarmatikos Skanos,Ilel 

(=Sarmatu jeb Z iemel.austru jūra), sauc Baltijas 
jūru, skat Ptolemaius karti un zīm.14 112.lpp. 

Tā nav vienkārša sagadīšanās.
Pirmum, vāks: amazones jeb a mazonēs. Ilel 

(=tā mediete jeb l a u c e ) , ir senās vidzemnieces ap 
Madonu. Herodotus(485 - 424 pK) vēsta ka amazones 

dzīvo ap Donu, un viņu valodā vārds: O i o r .p a t a ,sky 

(=vīru-plš(lotāj)as), attiecoties uz viņām. Vārds: 

oior,sky(=vīrs), mūsu rakstībā rakstams kā vor, 

kur oi ir helēņu v. Vārds: pata,sky(= bit.rus = 
nogalināt, n o s ist), mūsu valodā ir mij ies uz pīš-, 
no kā ir atvasināts laipuļa vārds: pīšļi,Iet 
(^mirstīgas atliekas) „ Otrum, Donas kazākiešu para
šas ir pavēstītas ari Atskaņu hronikā pie Cēsīm: 
„Tur sievietes jāt mēdz pēc parašas kā vīrieši,” 
55.lpp. Trešum, vārds: sa y r - , ir atvase no vārda; 

sever,rus(^ziemeļi), un ir radniecīgs vākam; Si- 
bir,rus(=Sibirija jeb Ziemaine). Pie šīs saknes 
pieder arī cilts vāks; sabaroi,Hel(=ziemelieši), 

ziemeļos no Vidzemes, skat Ptolemaius karti. 
Ceturtum, vāks: Sayro.matai,Hel(=Ziemeļu medi jeb 

austri), ir attiecināts arī uz Baltijas apkaimi, 
skat Ptolemaius karti, ar vāku; Sarmatia ēen Ey- 

ropē,Hei(=ziemeļ.austri Eiropā)* P i e k t u m ,Sāmsalas 

igauņu vāks; Saare.maa,ees(=Salas zeme), ir atva

se no Sarmatia, 130<,lpp. Šīs tik vēsturiskas sa

las iedzīvotājus Kremļa odzes ir iznīcinājušas 

un salu ir pārvērtuši par uzbrukuma midzeni Rie

tumiem, lai sagrautu kas vēl graujams.



Vārds; ziemeļi, ir atvasināts no vārda: Hi- 
m a l a j i , n o k ā  ir atvasināts ari Baltijas jūras ie

zemiešu vāks: Amalchium, 90.1pp., kā to Plinius 
(23 - 79) pauž(lV, 13)33. Šis jēdziens ir tulkots 

uz baltu vārdu: šarma,lei(= sarma), kas ir atva
sināts no vārda: žiema,lei(= ziema), zima,pol 
(=ziema), un zima,rus(=ziema), kur laipura iedēk- 

lis: -r-, 3.rieda 286.l p p . , pauž ka sarma ir kas 
lielāks par jēdzienu: ziema. No šī vārda ir at
vasināts vārds: sirmes,pru = šarmas,lei(=sārms).
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Sam.land,lat 
(=Sembija)

r
Samo.gethia,lat 
(=Žemaitija)

T
Sim.kala,sve« 
(=Zemgale)

r
Sām.sala,Iet

suomi,lei 

(=suomi)

r
žiema.lei <- 
(=ziema)

heimon,Hel <6- 
(=ziema)

Sumer,heb 
(=Šumera)

summer,ang 
(=vasara)

surpe,ang« 
(=serbi)

r
surfe.angß 
(=serbi)

S e r . m e n d e , ang 12 
(=balti) *

Sibir,rus ļSaare.maa,ees
(=Sibirija) \(=Sām.sala)

sever,rus Sar.matae,lat

(=ziemeļi) (=ziemeļieši)

t
ziemeļi,Iet -> šarma,lei 

(=sarma)

Himalaji,mon > hrēma,Hel
N 7

(=krē(ju)ms)

Šī sakne; sarm-,Bal(=ziemeļ-), atrodās ari vākos: 
Sarmatae,lat(=ziemeļieši), un Herodotus(485 - 424 

pK) minētos Sayromatai ,Hel(=ziemeļu medi jeb aust- 
r i ) , kur Mēdēs,Hel(=austri), ir atvase no veda,



83.1pp. Kad Mēdēs,Hel(=austri), devas rietumup 
no Indijas gar Kaspijas jūru tā viņus pāršķēla 
pušu. Lielāka daļa devas pietos no tās uz Vidus 

Āziju (I, 95 - 101)30, bet daļa devās ziemeļos gar 
Kaspijas jūru. Tos Herodotus (485 - 424 pK) sauc 
Sayro. matai ,Hel (=ziemeļ .austri) , (IV , 110 - 117) 3°, 

no kiem amazones pie Donas, t.i., Donas kazākie- 
t e s i r  visslavenākās. Kā Herodotus(485 - 424 pK) 

vārds: sayro-,Hel(= ziemeļ-), tā leišu vārds: 
šiaures,lei(= ziemeļi), ir rukums no vārda; šar
ma ,lei(=sarma), saknes: ziem-, locījums, 130.lpp., 
savukārt, locīts no Himalaji,mon(= debess?), pēc 

tās pašas likumības (168.lpp.)10 kā arī vārdi:

haul,cym ------- > sauil,got

(=Saule) (=Saule)

hēlios.Hel ---- > selas,Hel

(=Saule) (=gaišs)

hunds,got ------> sunis.pru
(=suns) (=suns)

Lukanu lūpeņu poguļa; M( ,m), vārdā; zie
meļi, ir mijusies uz kaimiņu poguļām; V(f,v) un 
B ( p ,b) , 1.rieda 282.lpp. , atvasinot vārdus; sever, 
rus(=ziemeļi), un Sibir,rus(=Sibirija jeb Ziemai- 
n e ) . Vārds: ziemeļi, ir atvasināj is vārdu: summer , 
ang(=vasara) , ar pretēju jēgumu. Laipuma piedēkļi; 

- ļ i , -r, 3.rieda 286.lpp., liecina ka šie locījumi 

ir samērā n a u j i , salīdzinājumā ar iedēkļotu locī
jumu; šarma,lei(=sarma), no saknes: SCOM. No šī 
laipura locījuma; summer,ang(= vasara, pieti?), 

ir radīts vāks: Šumer,heb(=Šumera, Pietaine), kas 
ir minēta jau Vecā Derībā4 2 .

Sayro.matai,Hei Šumer,heb
(=ziemeļ.austri) (=Šumera)
| |

šarma,lei summer,ang
(=sarma) (=vasara)

žiema,lei -------- > ziemeļi
(=ziema)
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Šie šumeri ir pirmie ārieši kas atdalījās 
ap III gadu LOksteni pK un nometās pie Bābeles, 
Vidējos Austrumos. Viņi sev līdzi atveda, no Ķī
nas, rakstu māku, zlm.5 26.1pp. Šumeru vārdoņai 
ir spēcīgas saites ar baltu vārdoņu, 24.1pp. Viņi 

paši sevi nesauca vis par šumeriem, bet kiengi 
(1 . - 2 .1 pp.)4 , kas ir atvasināts no tās pašas 
saknes: GGOG, pie kās pieder baltu vārdi: ģēķis, 
un tā laipura locījums: G r a e c u s ,lat(=helēnis jeb 
grieķis), arī kuka(inis), cūka, un tā locījums: 
ķ e n k a ,let(=zirgs), un H e n g s t ,ger(=ērzelis) .

knyga,lei ^---  kunigas,lei Gengis han,mon
(=grāmata) (^priesteris) (=Džengis hans)
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f
kiengi,šum — —  Gungaria,mon 

(-šumeri) (=Džungarija)

ģēķis — ------- > čigonas.lei č a n gaļs,Iet(1 )
(-čigāns) (=latgals)

Graecus.lat — > Griguļs,let(l) 

(=grieķis) (=latgaļu uzvārds)

I
klug,ger ---- > logos,Hei

(=gudrs) (=vārds, skaitlis)

Šis saknes: GOOG, dzīvnieku atvases ir ku- 
ka(inis), cūka un ķenka, bet pamatnējs cilvēku 
vārds ir ģēķis, pie kā saknes pieder arī vāks: 
kiengi,šum(=šumeri), kam toreiz bija pretējais 

jēgums, kā tas izpaužas vēl XIII g.s. vākā: G en
gis han,mon(=genģu valdis) , jeb Džengis Ijans, ko 
valsts: Gungaria,mon(=Džungarija), atrodas'Ķīnas 

ziemeļos, zīm.20 209.lpp. Šķiet, ka vārdam: kenka,
I ' * ‘ ' 9

būs saistības ar šo mongoļu sakni: GGOnG, jo ķen- 
kas un mongoļi ir nešķirami. Uzvārds: Ķengis, ir

arī šīs saknes atvase.



Vārds: zirgu šņabis, ir pārprasts vārda: 
kangu šņabis, tulkojums, kur vārds: kanga, ir at
vase no vārda: keg,ang(= mu c a ) , kas ari lokas uz 
vārdu: krogs, kur iedēkļim: - r - , ir laipura jē
gums. Vārds: kanga,let(= muca), mijas uz vārdu: 
kandža,let(=paštaisltais šņabis) , un vārdu: Kanne, 
ger(=kanna).

Slāvu-baltu tērdzēji aplam pauž ka knyga, 
lei(=grāmata), it kā būtu lienējums no kniga.rus 
(=grāmata) , kas lokas uz vārdu: k ņ a z ,r u s ( v a l d ī 
tājs). Patiesībā, vārds: knyga,lei(=grāmata), ir 

atvase no kunigas,lei(=priesteris), kas lokas uz 
ksiendz,pol(=priesteris), pie kā pieder ari king, 
ang(=ķēniņš, nevis karalis), Konig,ger(=ķēniņš), 
kas sarūk uz cwen,angļ2 jeb queen,ang(=ķēņiniene). 

Šie vārdi ir atvases no kiengi,šum(= šumeri), ar 
acīmredzamu iz. glītī. ba. s jēgumu, jo šumeri atveda 

no Ķīnas uz Vidus Austrumiem rakstu māku, zīm.5 
26.1pp. Arī sakne: glīt-, locījums no Kitai,rus 
(=ĶIna), sarūk uz sakni: 1it-, kas atrodama vār

dos: litē,Hel(=lūgšana), leitis,Hel(=lietvedis),
1 itania,Hel(=dziedāta lūgšana),littera,lat(=bur- 
ts), lit.y r g i a ,Hel(=ļaudiska darbība baznīcā), 
ludis,pru(=persona, viens no ļaudīm), liaudis.lei 
(=ļaudis), leitis, layso,pru(=latvis), no kiem, 
caur vāku: Leutici , lat(=Vācijas slāvi jeb ļaudiķi), 
šī sakne ir ieviesta uz Litua,lat(= Lietuva), un 
no turienes uz L o t w a ,pol(=Latvija), 69.1pp.

Kā sakne: GOUG, lokas uz laipura vāku: 
G r a ecus,lat(=helēnis, grieķis), jo latīni ieviesa 
burtāju no helēniem(239. lpp. ) io, tā šī sakne lokas 
uz latgaļu uzvārdu: Griguļs(=bīskaps?), jo lai
pura iedēkļis: -r-, pauž ka vāks saistas ar kādu 

augstu priesterlbas amatu, runas vīru. To aplie
cina laipuļa iedēkļa; - 1 -, locījumi: klagen,ger 

(=pieprasīt), kliegti,lei(=kliegt), un klug,ger 

(=gudrs), kas sarūk uz logos,Hei(=vārds, skaitlis), 
no kā ir atvasinātas ismologu iemīļotās -logijas. 
Tātad, k n y g a ,lei(=grāmata), un iz.glītl.ba ir nā

kušas pa Saulei no Ķīnas, nevis no Vatikana vai 

Kremļa. Pēdējie mums ir devuši tikai krustu un 

krustotu sirpi un āmuri, z lm . 6  2 8.lpp.

133



No vārda: ziema, 130.lpp., ir atvasināts 

vāks: suomi,lei(=suomi), kā to apliecina vāks: 
Sām.sala jeb sāmu(=igauņu) sala. Tā, sakne: s ā m - , 

ir attiecināta uz ugriem jeb austriem, jo Sāmsala 
atrodas ziemeļos no baltiem. Tomēr, izmisuma valod
nieki vāku: somi, saista ar lauku jēgumu(248. lpp.)° .

Tacitus(54 - 120) minētie Fenni (546)32 Prū
sijā, caur baltiem, ir ieguvuši ziemeļiešu jēgu
mu, kāpēc Fyn-sala, 126.lpp., starp Beltiem, ir 
ieguvusi sev Fyn-(=ziemeļ-) jēgumu, jo tā atrodas 
ziemeļos no krasta, nevis tāpēc ka to apdzīvoja 

Fenni,lat(=ugri, somi).
Tāpat, Mervallas rūnu akmenī iekaltais vāks: 

Sim. kala , sve1j(= sārnu gali jeb Zemgale), attiecas 
uz cilti: sāmu(= ziemeļiešu) gali, nevis uz somu 
galiem vai dzīvotni: Zemgali. Šī sakne: S a m - , 
ir atrodama arī vākā: Samo-gethia,lat(=sāmuGoti- 
ja, tagad leitiskota uz Žemaitija), kam nav nekā 

kopīga ar vārdu: zems. Vāks; Samo.gitia,pol(=sāmu 
G o t i j a ) , parādās papildinātā Ptolemaius(87 - 150) 
kartē, ko sakārtojis Miklaus 1508. gadā(8 . lpp. J** , 
un kā Samo.gethia,lat(= sāmu Gotija), 1539.gadā 

Olava Magnus kartē (21.l p p . ) 44 un (Tabula IX ) 38 . 
Tālāki, šis vāks: Sam-, ir sajaukts ar vāku: Su- 
embi° jeb sembi, un ir attiecināts uz sembu zemi, 
84.lpp., ar vācisku Sam.land, 130.lpp.

Jaunāka laipuļa locījuma: ziemeļi, sakne 
ir jau agrāk locījusies uz laipura sakni: šarma, 
lei(=sarma), no kās ir atvasināts vārds: sirms,

v
t.i., apsarmojis. So sakni: sarm-(=ziemeļ-), ir 
jau lietojis Herodotus(485 - 424 p K ) , vSkā; Sayro- 
matai,Hel(= ziemeļu medi jeb austri), (IV, 110 - 

117)30, no kiem visslavenākās bija amazones jeb 
Donas kazākietes. Sis saliktenis ir radīts no 
diviem vārdiem: sarm-matai(=ziemeļu-austri), bet 

saraukts uz Sar.matae,lat(=skiti jeb ziemeļu 
ļaudis), Tacitus (54 - 120) vēsturē (§17,46)® ko 

dzīvotne bija Baltijas apkaimē uz ziemeļiem no 
Fenni(em) Prūsijā. Tos tālāki vēsta Alfrēds Lie

lais (849 - 899) ar vāku: Sermende ,ang12(= zieme- 
lieši?), kas dzīvojuši starp Nemunu un Valdājas 

kalnāju: „ ... ziemeļos ir zviedri, austrumos no
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viņiem ir Sermende, un pietos Surfe[=serbi] . Zvied
riem pietos ir Estu[=austru jeb igauņu] jūra; 

austrumos no viņiem Sermende( s).. (§  12 ,38. lpp.) w . 
Tātad, saliktenis: serm.mende0 jeb Sermende,ang« 
(=ziemeļu rltēni) , caur vākiem: Surpe,ang 12(=ser- 
bi) , un Surfe,angtt(=serbi) , pauž par savu ziemeļu- 
mu sekojošā sekā;

Surpe.ang«

(=serbi)

T
■> Surfe,ang l2 

(=serbi)

T
Ser(m) .mende ,angn  
(=ziemeļ.austri 

Baltijā)
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Ka vāks: Sarmatae,lat(= ziemeļ.austri Bal
tijā), attiecas uz Baltiju to liecina Ptolemaius 
(87 - 150) kartē minētais Baltijas jūras vāks: 

Sarmatikos 5kanos,Hel(= Z iemeļ.austru jūra), kam 
Tacitus(54 - 120) un Ptolemaius(87 - 150) laikos 

nez vai vairs bija ziemeļ.austru jēgums. Toties, 
Herodotus (485 - 424 pK) laikā; Sayro.matai,Hel 
(=ziemeļ.austri), viņu vāks tieši cēlies no viņu 
dzīvoties. Tā ka šis vāks tika attiecināts uz 
klajumu no Sayro.matai,H e i (= ziemeļ.a ustri), pie 
Donas līdz Sarmatae,lat(=ziemeļ.austri), pie Bal

tijas jūras, vāks; S ar.m a t i a ,lat(=Ziemeļ.austrai- 

n e ) , kļuva saistīts ar Skitaini, lielāko tiesu 
Ukrainu, bet tagad to mēdz attiecināt uz Krie
viju. Tā kā Sarmatia,lat(=Ziemeļ.austraine), la
tiņu rakstos vairāk tiek attiecināta uz Skitaini, 

t _ 7
Brēmenes Adams(? - 1085) ari Baltijas jūru piemin 

(VII; I V ,lO)15kā mare Scythicum,lat(=Skitu jūra);
„Austrumu jūra jeb Arzemiešu jūra jeb Skitu jū

ra jebšu Baltijas jūra ir viena un tā pati jūra,

Si b i r ,rus 
(=Sibirija)

t
sever,rus - i i 1
(=ziemeli)

f
somer,angc

(=vasara)

t
ziemeli 

t



ko Martianus£~ 500. gadu] , un senie romieši, sauc 
par Skitu vai Maetu līčiem vai Gotu tuksnesi, vai 
Skitu krastu. ... Šo līci iezemieši sauc par Bal- 
tiku(=Beltu j ū r u ] , jo kā balteus[=josta] tā iz

plēšas pār skitu novadiem līdz Grieķijai. ” Šis 
Brēmenes Ādama(? - 1085) vāks, pēc pašu iezemiešu 

teikmas, ir kļuvis par šis jūras vāku. Vārds: bal- 
teus,lat(= belt,ang), ir saprotams gan kā josta, 

gan kā zobena josta, gan kā sieviešu dzemdes jos
ta, kas uzsūc mitrumu. Tas ir locījums no vārda; 
pīt, kā ari vārds: Bast,ger(= lūka), kas ir kai

miņos vārdam: puta,rus(= kāju pineklis), atvasi
nāts no vārda; peda,lei(=pēda). Vārds: balteus, 
lat(=josta) , ir sajaukts ar saknes: B051D, vārs

mas vārdiem,123.lpp., pie kās pieder ari bal- 
tu-sakšu vāks; Belti, ap Fyn.salu, pa kiem Bal
tijas jūra ietek Ziemeļu jūrā.

Vāks; Sarmatikos Skanos,Hel(= Sarmatu jeb 

Ziemeļ.austru jūra), pamatnēji saistas ar zieme
ļiem. Sī sakne: sarm-(=ziemeļ-), ir tālāki nodota 
uz ziemeļiem Sām.salai jeb Saare.maa(i),ees(=Sa- 

las zeme). Acīmredzam, igauņu vārds: saar,ees 
(=sala), ir ņemts no vārda; šiauri,lei(=ziemeļi), 
kas atrodams vākā; S a r .m a t i a ,lat(=Ziemeļ.austrai- 
ne). Tas, caur vārdu: šarma,lei(=sarma), ir mi- 
jies uz Sām(sala) , bet igauņu izrunā uz Saare.maa, 
ees(=Salas zeme), 130.lpp., jo tas ir līdzīgs 
vārdam: sarma, kās sakne: sam-, nav izprasta. 

Igauņu un somu brāļu tauta; lapi, sevi sauc par 
s^Kami, acīmredzam atvase no suomi,lei(=somi), 
kas ir atvase no vārda; žiema,lei(=ziema), Kas 
ir, savukārt, atvase no vāka; Himalaji. Tātad, 
vārds ir ņemts no ķiniešu vai mongoļu valodas, 
attīstīts āriešu valodā, un pārņemts atpakaļ 

mongolēnu jeb ugru valodā.
Vāks: lapi, ir zviedrisks vāks atvasināts 

no vāka: llbis. Ptolemaius(87 - 150) kartē starp 
Skandināvijas ciltīm ir minēta ari leuonoi, 
Hel(=llvu), cilts, ko Brēmenes Ādams(? - 1085) 
piemin ar vāku; Lami(VII; IV,14)1S. Tātad, vākos: 

lapi, llbji, līvi, lami, mijas lukano lūpeņu po- 

guļas; B ( p ,b ) , V(f,v) un M( ,m).
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Vakaru jūra

Tacitus(54 - 120) Baltijas jūru ir atzīmējis 
ar vāku: mare Suebicum,lat(= Svebu jūra): „Ergo 

iam dextro Suebici maris litore Aestiorum gentes 
alluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum, lin- 

gua B ritannicae propior. ” (§45)32, (=Tāpēc , tagad 
mēs pievērsīsimies Svebu[=Sembu jeb Baltijas] jū

ras labajam krastam, kas apskalo aistu[=austru] 
ģintis, kām ir svebu apģērbs un parašas, britiem 
līdzīga valoda.) Nav otra tāda teikuma baltiešu 

vēsturē kas būtu tik daudz tintes izplūdinājis, 
lai to saprastu „pareizi. ”

Ka Tacitus nav samuldējies ka Prūsijā aisti 

jeb austri ir runājuši „lingua Britannicae pro
pior ” to es jau paudu 72.lpp., kā arī vāki: Pru- 

t e n i ,lat(=prūši), un Britanni,lat(=briti vai bre- 

toni), ir vienas saknes atvases, 82.lpp.
Tagad ir jāatbild kāpēc Tacitus(54 - 120) 

šo jūru sauc par Svebu jūru, bet teutoni ir patu
rējuši „litore Aestiorum,” lat(=Austrumu krasta), 
nosaukumu, ko pārņēmis arī Alfrēds Lielais(849 - 
899) vākā; Ost saejangļzC^Austrumu jūra),(38. lpp.),? , 
ko ari atkārto Brēmenes Adams(? - 1085): „Schol. 
115: Mare orientale seu mare Barbarum sive mare 
Scithicum vel mare Balticum unum et idem est,...” 
(VII ,372 ; IV , 10) 1S, (=Atsauksme 115: Austrumu jūjra 
vai Arzemiešu jūra vai pat Skitu jūra vai Baltu 
jūra ir viena un tā pati, ... ” Šajā teikumā arī 
Brēmenes Adaras(? - 1085) pauž ka vārds; Aestii, 
lat(= austri), atbilst vārdam; orientalis,lat 

(=austrumi). Vāks: Aesti, acīmredzam, ir ieviests 
latīņu valodā no teutoņu vārda; ēs t r a ,ger2 (=aus- 
trumi), kas pamatnējāki ir atvasināts no vārda; 

vostok,rus(= austrumi), saknes, 138.lpp. Tāpēc, 
vāku: A e s t i i ,lat(=austri), nevar attiecināt tikai 
uz igauņiem (25. - 34.lpp.)13. Vāciskais vāks: 
Eesti,ees(= igauni), ir tulkots no baltu vāka: 

ug a u n i ,letļ(= igauni, austri), atvasinātu no 
ugri,Bal(= austri), 59.lpp. Vāciskais Baltijas 

jūras nosaukums: Ost See,ger(= Austrumu jeb Bal



tijas jūra ir ņemts no tās atrasšanās austrumos 
no vāciem. A e s t i i ,lat(=austri), ir vāciskais lie- 
nējums no baltu-slāvu sekmes:

138

Eesti,ees 
(=igauni)

A e s t i i , latiņ 
(=austri)

IstSr,Hel26
(=Donava)

usti,rut --- > austra.let
(=austrumi) (~ ausma)

ēstra,ger2
(=austrumi)

vostok,rus -> westar,ger2 ---- > western,ang

(=austrini) (=rietumup) (^rietumu)

f
s.vysti,lei — > vista,lat 

(=s.vīst) (=aina)
-> 90s,Hei 

(=gai sma)

š.viteti,lei -> s. veti t , bul 12 
(=gaist) (-gaist)

t '
9 0 to-,Hel 
(=gaiš-)

veda,HYN --- > vid.rus --------- > videre.lat
(=rlti) (=redze) (=redzēt)

Tacitus(54 - 120) pieminam vāciskoti Aes

tiorum g entes,lat(=austru ģintis), jūrai dod ari 
mare Suebicum,lat(=Svebu jūra), nosaukumu. Ar 

šādu vāku: Suebi, viņš min vācu cilšu kopību, ne
vis kādas noteiktas ciltis, starp Elbu un Oderu 

(9 38)®, kos no Baltijas jūras šķir Nerthus,lat 
(=Zemes Mātes), 87. - 89.lpp., pielūdzēju ciltis 

Meklenburgā, vēlāko veltu dzlvotnē. Acīmredzam 

Tacitus(54 - 120) vāku; Suebi, lieto attiecībā uz 
viņu dzlvotni nevis kultūru.

Pirmum, vāks: S u e b i ,lat(=svebi), ir salik
tenis, kam daudzuma priedēklis; S - , 4.rieda 296. 

lpp., dod kopības jēgumu: sa-uebi° jeb sa-vebi°. 

Otrum, vāks: suebi, lokas uz suembi0 , kur čalas 

iedēkļim: - m - , 3.rieda 286.lpp., ir tikai izrunas



loma, kā vārdos: lāp a ,let(=degoša dakts), lampas, 
Hel(= lāpa, lampa). Šis vāks: suembi0 , mijas uz 
s e m b i , un v51āk pat uz raukto vācisko Sam.land, 
ger(=Sembaine jeb sembu zeme), kas ir Prūsijas 
otrais vāks kā to piemin Annalista Saxo hronika 

983.gadā: „Inde ad Semland provintiam, quam pos- 
sident P ruci...” (VI,631)1S, (=No turienes uz semu 
C=sembu] zemi, ko apsēduši prūši...). Brēmenes 

Ādams(? - 1085) par šo tautu tālāki paskaidro 
(VII; IV,18)ts; „Tercia est ilia, quae Semland 
dicitur, contigua Ruzzis vel Polanis; hanc inha
bitant Sembi vel Pruzzi, homines humānissimi...” 

(=TreŠa sala, kas Sem.zeme ir teikta, ir tuvu 
krieviem jeb poļiem; to apdzīvo sembi jeb prūši, 
viscilvSciskāki cilvēki...). Dažādi izmisuma va

lodnieki jeb filologi, aizbildinādamies ar Ādama 
rakstīšanas nemākulību, vārdu: vel,lat(= jeb), 
„iztulko ” rei z S m a r u n ,  reizBm ar vai, radīdami 

skurbinošus spriedumus no šī teikuma. Neizbēgama 
patiesība ir ka vāks: sembi, ir attiecināts ari 

uz prūšiem. Tā jSgums atrodams netikai prūšos, 
bet arī Visbijā no sekojošās sekmes:

Vespasius Sem.land,lat

295.lpp. (=Semb.zeme)

t
Pruzzi , la t < ? = = = =  Sembi, lat <---  s.uembi0

(=prūši) (=sembi) -t*

Visby,sve <--------  vibi5n5s,Hel-> s.uebi,lat

(=Visbija) (=vib5ni) (=s.vebi)

Vāks: vibiönSs,Hel(=vibSni), ir Ptolemaius 

(87 - 150) minēta cilts, skat Ptolemaius karti, 

kas dzīvojusi starp Valdajas kalnāju un Vidzemes 
augstieni, zlm.14 112,lpp., kās vākā ir nosaukta 

Gotlandes pilsSta: V i s b y ,sve(=Visbija), ar iedSk- 

lotu daudzuma vārduli: -s-, bet ar priedēkļotu 

to pašu vārduli: S.uebi,lat(=s.vebi), cilšu kopī

bu starp Oderu un Elbu. Tātad, vāks: mare Suebi-
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cum,lat(=Svebu jūra), ir celies nevis no vāka; 
Švābija, bet, tieši otrādi, vāks: Švābija, ir no 
Baltijas, caur svebiem pie Elbas, nodots uz Švābiju. 
Šī vāka sakne; vib-, ir cēlusies no lūpeņu saknes: 

kurli ir lūpeņu poga, l.rieda 282. lpp. , kas 
pamatnēji ir cēlusies no sekojošas sekmes:

p i m p a s ,lei 
(=pimpis)

t
p u m p a ,lei 
(-pumpa)

r
pups,Iet —
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Šīs sekmes pamatnējs jēgums saistas ar pum
pām, iz kām iztek šķidrums. Tagad vārdi: pimpas, 
lei(-pimpis), pups, it kā esot nepieklājīgi. Kad 
mūsu senči tos lietoja sabiedriskā izteiksmē tiem 
bija tāds pats noskaņojums kā tagad ir, teiksim, 
tecekļis, pilekļis vai mitrekļis. Šajā sekmē sa- 

režgijumu ievieš vārds: weep,ang(=asarot, raudāt), 
no kā saknes ir atvasināts vārds: 5ps,Hel(=acs, 
mitrekļis?), kas ir locīts uz optiķos,Hei(=acisks)„ 
Tā, sākotnējs vārda: weep,ang(=asarot, dot mitru

mu), jēgums ir mijies uz optiķos,Hel(=acisks, 
gaismisks). Tā radās žuburs ar ūdens un gaismas 
jēgumu. Kamēr vārda: w e e p ,ang(=asarot, raudāt), 
sakne atvasināja, caur Wabe,ger(= vasks), vakara 
jēgumu, 141.lpp., latīņu valodā un, caur woble, 

pru(=ābols), ābola vārdu sekmi, tikmēr iedēkļoti 

X locījumi, 3 0rieda 2 8 6 0lpp., to cieši paturēja 

ūdens, upes un tekuma jēgumā. Pie vārda: weep, 

ang(=asarot), saknes pieder arī vārds: wipe,ang 

(=slaucīt), kas, savukārt, ir radījis vārdu: vei-

vimba,let Mumbles,ang
(=zivs suga) (=jūrmala Kimrā)

[womb,ang mumps,ang

\(=dzemde) \(=mumss)

-> weep,ang ---- > mop,ang

(=asarot) (=sūklu slota)

I
5ps,Hel ---- > optiķos,Hei

(=acs) (vācisks)



p a ,isl(=galvas lakatiņš), kas ir locījies ar ča
las iedēkļi: -m- , uz vārdu:\vimpel ,ang(=karodziņš) . 
Bet šis saknes sekmes serde mOsu vSsturS ir dzi

nusi spocīgas saknes:

Vespania0 ,lat 
(=Spānija)
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F a r b e , ger 
r(=krāsa)

V ibiSnēs,Hel 
(=vakar5ni)

vilbinti,lei < - w i p e , a n g ------- > Wirbel,ger

(=valblt) (=slaukt) (=atvars)

J. I
Albis,lat Irbe,Iet
(=Elba) (=jūras šaurums)

i r
Labe,čeh Royb5n,Hel <  Rusbea,lat
(=Elba) (=Venta) (=lrbe)

l  i  I
lob.ster,ang Reipö.Hel ryba,Sla
(=vēzis) (=Gaiziņi) (=zivs)

Vārds: weep,ang(=asarot),mijamies uz vārdu: 
W a b e ,ger(=vasks, tecekļis?), no kā atvasināti vār

di: web,ang(=tlkls), un weben,ger(=aust), ir lo

cījies uz vārdu; Farbe,ger(=krāsa), jo degošais 
vasks dod uguni, un uguns allaž ir pamata vārds 
krāsai. Tā kā uguni dedz vakaros, vārds: Wabe,ger 

(=vasks), ir radījis vārdu: v e s p e r ,lat(=vakars), 

kas sarūk uz e s p eros,H e i (= vakars), kas mijas uz 
nieszpor,pol(=vakara lūgšana). Varbūt kautkā no 

šī vakara jSguma ir atvasināts vāks: vibiönSs.Hel

obuolys,lei esperos,Hei 
(=ābols) (=vakars)

r
woble,pru 

(=ābols)

f
v esper,lat 

(^vakars)

weep.ang -----> Wabe,ger

(-asarot) (-vasks)



(=vakarēni?), 139.lpp., kas atradās starp Valda- 

jas kalnāju un Gauju, zīm.14 112.lpp. ja tie bija 

vakarēni, tad attiecībā pret ko? Varbūt prūšu 
vārds: w o b l e ,pru(=ābols), ir saistīgs šajā lietā.

Vārds: weep,ang(-asarot, tecināt?), ir ra
dījis atvasi: woble,pru(=ābols), kam senāk vaja
dzētu būt bijis acs jēgumam, varbūt sakarā ar tā 

sulīgumu, 141.lpp. To apstiprina baltu-sakšu tei
ciens: apple of eye,ang(= acu ābols). No vārda: 
woble,pru(=ābols), saknes: VOOB, ir atvasināti 

vārdi: apple,a n g = Apfel,ger = abloko.rus = obuo- 
lys,lei(= ābols), nevis otrādi, kā slāvu-baltu 

varmācīgie tērdzēji mēdz mākties. Vārds: woble, 
pru(= ābols), senāk laikam būs nozīmējis suleni, 

šķidruma avotu. Sāds jēgums saskanētu ar vārda: 
weep,ang(=asarot, raudāt), jēgumu. Šai sakarīhā 
ir jāmin Herodotus(485 - 424 pK) minēta(IV, 23)30 

cilts: Argippai, akmeņainos, sniegainos ziemeļos, 
kas esot dzimuši plikpauri, dzīvojuši zem augļu 

koka; pontikon, no kā augļiem taisījuši sulu: 
ashy. Auglim bijis kauliņš pupas lielumā. Man 
ir tāda nojauta ka šīs cilts apraksts saskan ar 
Ptolemaius(87 - 150) minētās cilts: vibiēnēs,Hel 
(=vakarēni, paurēni, vecēni), vāka sakni un ar 

vārda: woble, pru(=ābols), sakni. Sevišķi tejā- 
nem vērā ka vārdi: vecs, wiek,pol(=mūžs), ir at
vasināti no vārda; v a k aras,lei(=vakars), un pliks 
pauris saistas kā ar vecumu tā ar ābolu.

Vāks: vibiēnēs,Hel(= vakarēni, vecēni), tā
lāki lokas uz vārdu: Sch.walbe,ger(=bezdelīga, 
v a karene), jo bezdelīga vakaros lidodama ķer 
kukaiņus. Priedēklim: Sch., ir tāds pats jēgums 
ka baltu dēkļim: s, 4„rieda 296.1pp., bet iedēk- 
ļim; -1-, ir laipura jēgums, 3.rieda 286.lpp. 

Ka šis vārds; Sch.walbe,ger(= bezdelīga), ir at
vase no vāka; vibiēnēs,Hel(=vakarēni), saknes 
to pierāda tā tulkojums latviešu saliktenī: 
bezde.līga, 143.l p p . , kur vārds: b e z d e . , ir atva

se no vārda; bītai,pru(= vakars), pie kā saknes 

pieder arī Abend,ger(=vakars), 82.lpp., un .līga, 

let(=līķis), tālāki lokas uz langine,l e i ^ b e z d e 
līga, līkotāja), kas, savukārt, lokas uz launags.
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Vārds: .līga, ir atvase no vārda: līķis, kas ir 
radniecīgs vārdam: l e i k ,got(=ķermenis, miesa), 

no kā ir atvasināts vārds: L e i c h e ,ger(=līķis).

Šis vārds: bezde.līga,let(=vakara līķotāja), ir 

tulkots uz prūšu vārdu: sini.cuto,pru(= vakara 
maizētāja). Vārds: sini., ir acīm redzama atvase 

no vārda; senas,lei(-sens, vecs), pie kā saknes 
pieder arī vārds: senium,lat(=senums), un vārds: 

.cuto, ir atvase no vā r d a : geits,pru(=maize), kas 

ir atvase no vārda: kauti,lei(= kaut). Te ir no
tikusi burtuļu mija kas visi pieder vienai pogu- 
ļai; G(c,k,g). Līdz ar to ir pierādīts ka vārds: 
geits,pru(=maize), ir izprotams ar latvju vārdu: 
launags, nevis ar vārdu: maize. Nevar bnt Šaubu 

ka vārdi: Schwalbe,ger(=bezdelīga), un swallow, 
ang(=bezdelīga), ir radniecīgi. Tāpēc ir jādomā 
ka tie ir radniecīgi vārdam: swallow,ang(=rīt). 
Šādā pašā sakarībā caur Schwalbe,ger(=bezdelīga), 
tulkojumu uz bezde.līga,let(=vakara launagotāja), 

vāks: vibiOnēs,Hel(=vakarēni), saistas ar vakara 
jēgumu, 141.l p p . , pie kā saknes pieder arī vārds: 

woble,pru(= (acu) ābols), kas ir atvasināts no 
vārda: weep,ang(=asarot, raudāt), saknes, kā arī 

vārds: wipe,ang(= slaucīt), kas tālāki sadaļas 

plūdu jēdzienos.

Ka vārds; wipe,ang(=slaucīt), vēl joprojām

launags senas,lei 

(=sens)

langine,lei 
(=bezde.līga)

geits,pru

(=maize)

bezde.līga ^  sini.cuto,pru 
(=bezde.līga)

r

Sch.walbe,ger <r 

(=bezdelīga)

vibiSnēs,Hel 

(=vakarēni)



ar acu ābola jēgumu, to pierāda atvase: vilbinti, 

lei(-valblt) , ( 1140. lpp. )12 . Sis asarošanas , slau
cīšanas jēgums ir pārnests uz vāku: A l b i s ,lat(-Elba), 

tāpat kā atvase: Wirbel,ger(= atvars, virpulis), 
141.lpp., ir pārnests uz Irbes jūras šauruma jē

gumu starp Kolkas ragu un Sāmsalu, zīm.14 112. 
lpp. Kā A l b i s ,lat(=Elba), mijas uz L a b e ,čeh(-El- 
ba) , (3, 503.lpp.)36, tā Irbe mijas uz Rusbea,lat 

(^Kolkas rags), ko piemin Plinius (23 - 79)33, un 

ko apstiprinā Ptolemaius(87 - 150), skat Ptolema- 

ius karti, ar vāku: RoybSn tot,Hel(=Ventas upe), 
zīm.14 112.lpp. Plinius(23 - 79) šo vāku pauž tā, 

18.rieda 356.lpp.: „ ... inde[parapanisus] usque 

ad promunturium Kusbeas, ultra deinde Cronium. ”

(- ... no turienes[vislas] uz Rusbes[=Ventas jeb 
Irbes] pārplūdumu, aiz tā Kroniums [=Rīgas jūras 

līcisj). Pēdējais vāks: Cronium, ir atvasināts no 
vārda; kryēnos,Hel(= ledains), 110.lpp., ir pār

nests uz Nemunu, Ptolemaius kartē, ar vāku: Hron 
t o t ,Hel(=Lcdaina upe), kā arī cilts vāku: kariē- 

nēs, starp Daugavu un Volgu, zīm. 16 176.lpp., ko 
izmisuma valodnieki iztulko ar vākiem; krieviniI
vai kriviči. Vārds: krievs, ir celies no vāka: 

Kiev,rus(- Kijeva), kas, savukārt, ir atvase no 
Ptolemaius (87 - 150) minētās cilts: gēūēnoi,IIel 
(^kievēni jeb ķijievieši), zīm.14 112,lpp.

Kolkas ragu apdzīvoja lībji, tā arī Vidze
mi, ar cilts vāku; hosioi, 103.lpp. Vāks; Vid.zeme. 
ir atvase no vāka; Vot.zeme, 51.lpp., ko apdzī
voja lībju brāļi; voti. Tāpēc, vāka; Roybon,Hel 

(-Venta), vai Rusbeas,lat(-1rb e s ) , sakne ir pār
nesta uz vāku: Reipē hory,Hel(=Lībju jeb Gaiziņu 

kalni), kas ir Vidzemes augstiene, skat Ptolema
ius karti, un zīm.14 112. lpp. No Reipē hory,Ilel 
(-Lībju kalni), iztek Hesynos tot,Hel(= Gaizinu

V  N I

upe jeb Gauja). So vāku piemin arī Plinius (23 - 

79), (IV, 13)3 3 , skat 356.lpp., tā; „Izejam no 
turienes Melnās jūras] lai aprakstītu ārējo 

Eiropu jāšķērso Ripae(u) kalnus, griežamies krei- 

sup gar Septiņzvaigžņu£= ZiemoļuJ jūru līdz sa

sniedzam Gades[=Cadizu Spānijā pie Gibraltara].” 

Izmisuma valodnieki jeb filologi šim teikumam
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netic un saraksta dažādas tērgas par „ko Plini- 
us bija domājis, ” kās es neatrodu par vajadzīgu 
te atkārtot. Viņi nespēj aptvert ka Baltija ir 
piekrastes dzīvotne. Tāpēc, senie pētnieki drīzāki 

pazina Ventu, Daugavu un Gauju, līdz ar Vidzemes 

augstieni, nekā tādus pasaules un kultūras 
centrus kā Maskavu un Urālus, vai Berlīni un Ilar- 

ca kalnāju.
Kā vāki; Rusbea,lat( = Irbes jūras šaurums), 

un Royb5n tot,Hel(=Ventas upe), attiecas uz Ventu 

to vēl apliecinā vāks; Ventas rumba. Vārds: rumba, 

netiek attiecināts uz citām upēm. Daugavai ir 
krāces, ne rumbas. Tātad, vārds: rumba, ir vāka: 
Hoyb5n,Hel(-Venta), locījums, kas ir atvase no vā

ka: Irbe, 141.lpp. Tagadējais Ventas vāks: Venta, 
ir rumbas tulkojums uz v anduo,lei(-ūdens).

Ka senāk vārds: rub- jeb r u m b - , nozīmējis 
upi, to liecina vārda; ryba,rus(^zivs), atvase 

no tā kas saskan ar citiem zivs vārdiem:

1 0 2 .lpp. kava,rut ------} žuvis,lei

(=dzeriens) (=zivs)

162. lpp. Buga , )(EU------f  pysgod ,cym
(-zivs)
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pisces.lat 
(=zivs)

------> fisks,got
(=z iv s)

145.lpp. Royb5n,Hel --- ^ ryba,rus
(=Venta) (=zivs)

119.lpp. Skanos,Hei --- > ih.i?ys,Hel
(=jūra) (=zivs)

Tātad, vāks: Roybon,Hel(=Venta), i r atvase no sak
nes: VCOB, 141 .lpp. , ar vakaru jeb rietumu jēgumu, 
pie kās pieder ari S . u e b i ,lat(=svebi jeb savaka- 

rieši), no kā ir atvasināts vāks: se m b i ,lat(-sa- 

vakarieši). Tāpēc, vāks: mare Suebicum,lat(=Svebu 
jūra jeb Baltijas jūra), (§45)® Tacitus(54-120) 

baltu vērienā bija Vakaru jūra.
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221 B a l t i j a s  upes

Uz vissenākās Baltijas austrumu krasta kar
tes, skat Ptolemaius karti, ir atzīmētas upes, 

kalnāji un ciltis. Visumā, profesori, izmisuma 
valodnieki jeb filologi un pat kartografi ar his- 
torigrafisku viziju ir atzinuši ka tās upes un 
kalni tur sarakstīti joka pēc lai karte izskatī
tos raibāka. C i t i , izmisumā, mēģina rast kādu at

risinājumu. Tā, teiksim, upe: Roybon tot,Hel(=Ven- 

tas upe) , ar varu tiek pausta par Daugavu(5.1pp. )3S, 
cerībā ka vienai no tām jābūt Daugavai. Šādā se- 
cināšanā Ptolemaius(87 - 150) trūkumus papildina 

nomācīgi mulsinājumi.

Ptolemaius(87 - 150) karti es pārtulkoju ar 
saistīgu izpratni tās v i s u m ā , nevis pievērsdamies 

savtīgai atsevišķu vārdu iztulkošanai. So tulko

šanas musturi es izveidoju no tā laika valodas 
izpratnes un tad šo musturi attiecināju uz kartē 
minētiem vārdiem visuma saistumā. Upju saistu- 

mam bija izšķiroša nozīme.u I
Pirmum, senči upes rtesauca politiķu vai 

akadēmiķu vākos. Viņu ierobežotās dzīvotnēs upes 
bija kas izcils un vienīgs. Tāpēc, viņi tās sauca 
par ūdeņiem, plūdiem, straumēm, atkarībā no vie
tējās valodas. Tagad šie vāki ir „tīri " latvis
ki, bet pirms div vai trīs tūkstošiem gadu šie 

vāki bija vietējo valodu vārdi priekš ūdens vai 
paliem vai plūdiem vai dzirai. Otrum, upēm ar 

acīm redzamiem latīņu vai helēņu vākiem jābūt 
tulkojumiem no iezemiešu valodas, kā tas ir noti

cis ar Baltijas jūras vākiem, 146.lpp. Trešum, 

helēņu kultūras, vf g.s. pK - 11 g. s. pēc K, 

dabas pētnieki savus pētījumus veica ar tādu pašu 

rūpību ka Eiropas kultūras dabas pētnieki to veic 

tagad. Tāpēc, uz kartēm ieviesušās kļūdas vai ne
pilnības ir radušās ierobežotības nevis jokošanās 

vai maldināšanas dēļ. Balstamies uz šīm saistīgam 

atziņām es secinu ka uz Ptolemaius(87 - 150) kar

tes minētas upes Baltijas apkaimē daļas piecās 

ūdeņu vārdu saknēs; 1 )D C0M->N ti’M, 2)G OUB->HU)B,



3 ) B tO I) -> BCOn, 4)DU)D -> DCCn, un 5) B 00 G .

1-18

N e m u n a  un T e m z a

Trešais senākais Baltijas jūras vāks: Mento- 
nomon,lIel(-Grīvas straume), 118. un 146. lpp. , sa

stāv no diviem vārdiem. Pirmais vārds: M e n t o . , 
pieder tai pašai saknei kā arī upju vāki: Misa 

un Mūsa, 118.lpp., bet otrais vārds; n o m o n , pie
der tai pašai saknei kā ari upes vāks: Nemuna, 

111.lpp. Vāks: Nemuna, tālāki, ir locījums no 

Dtc'M, saknes, pie kās pieder arī vāks: *?ami0ma- 

sadas,sky(= N e p.tunus,lat = Debesu m ī z a d a ) , kas 
baltiskā izteiksmi ir sakāms un lasāms kā Tami.- 

masadas, 111.lpp. No šī vāka saknes ir atvasināti 

vāki: Thames,ang(-Temza, upe A n g l i j ā ) , un Demmin, 
vel(=Demmina, veltu galvas pilsēta pie Panes). 

Šie vāki veido saistīgo sekmi:

T h a m e s ,ang 
(=Temza)

I
$ a m i .,sky 

(=Debes-)

i
.n o m o n ,Bal^ 

(=straume)

-> Demmin,vel 
(=Demmina)

Nemunas,lei
(=Nemuna)

Vārds: . nomon ,Bal24(=straiime) , ir minēts vā
kā; Mento.nomon,lat(=Grīvas straume), 111.lpp. un 

124.lpp. Bet tā kā tāda vārda latīņu valodā nav, 
ir jādomā ka Py$eas(385 - 322 pK) to ir minējis 

vietējā izteiksmē. Tā kā vāks; Nemuna, ir vienī

gais zināmais ūdens vāks Baltijas jūras apkaimē 

tāpēc, es domāju ka tas ir saglabājies leišos no 
IV g. s. pK. Protams, tas ir locījums no vārda; 

tamo.s,Hel(=debess), ar ko ir nosaukta vienīgi 

Visla Baltijā, 149.lpp., un Temza. Toties, šai 

saknei ir bij is jau garīgs jēgums trešā gadu tūks- 

tena šumeriešu valodā(34.lpp.)4 ;



ad,šum5 --------> ad.nam,šums
(=tēvs) (=tēvišķība)

lugai,šum5 -----> lugaionam,šum5
(=kēninš) (=kēninība)
v  t i '  t t

gal,šum5 -------> gal.nam,šum3

(=licls) (=lielums)

Šī sakne, acīm redzam, ir rasta no locīju

ma: d o m u s ,lat(=nams), — > namas,lei(= nams), kur 
domus ir radījis vārdus: doms,let(=baznīca), duma, 

rus(=doma) , un dym,pol(=dūmi). Šīs saknes jēgums 

ir mij ies uz vārdu: n a m o ,got(=vāks), un numerus, 

lat(=numurs, skaitlis). Šādi noģ-iedami vārdi ir 
tuvi jēgumam: Tami,Bal2s( = D e b es-), ko vienkārša 
tauta saistīja ar debesu Ddeni jeb lietu, kāpēc 
ir radies vāks: ?9am\.m a s adas,sky( = Debesu mīzada 

jeb Neptuns). Arī vāks: Nep.tunus,lat(= Debes- 

tīne), ir saliktenis, 111.lpp. Vāks: Thames,ang 
(=Temza), Anglijā varbūt ir ieviests caur vel tiem, 

kiem ar līdzīgu vāku bija sava galvas pilsēta; 
D e m m i n ,vel(=Demmiņa), pie Panes upes Meklenburgā. 

Šāds debešķīgs vāks saskan gan ar ūdens gan ar 

doma jēgumu, ap ko ir izveidojusies Demmiņa, 

1 1 1 .lpp.
Vārds: tamos, ir lietots Ptolemaius kartē 

tikai vākā; Visulas po tamos,Hel(= Trauks priekš 
debesīm jebšu lietus jeb Visla), kamēr citām upēm 

ir lietots piedēkļa vārds: tot,Hel(= strauts, 

straume, upe). Nedz tamos nedz tot ir helēņu 
cilmes. Tāpēc, ir jādomā ka tie ir vietēju zinā
tāju vārdi, kas zināja ka upēm ir jādod sugas 

vārds, ko Ptolemaius (87 - 150) ir pārņēmis kā 

vāku. Tāpēc, vārdi; tamos, tot, ir vietējās iz

teiksmes sugas vārdi. Šis debešķīgais vārds: ta

mos »BalļijC-debes- jeb mākoņ-) , ir dots tikai Vis- 

lai tāpēc ka tā ir tecējusi „pretejā ” virzienā, 
zīm.13 92.lpp. Tāpēc, tā ir saukta Para.panisus, 

lat(=Viņ.upe), 109.lpp., kur vārds: .panisus,lat 

(=upe), saskan ar veltu vāku: P a n e ,vel(=Upe), 

1 1 0 .lpp., bet vārds: para,Hel(= viņpus, aiz), ir 

helēņu pētītāju priedēklis.
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K ā p a s  un G a u ja

Vārds: kopos,lei(=kāpas), senākā jēgumā ir 

nozīmējis līci, kā locījumā: kolpos,Hel(= līcis 
jeb j ū r u l e ) , vai daudziskā locījumā: Caspius.lat 

(=Kaspija), lOO.lpp. Baltu valodās šīs saknes 
jēgums saistas ar ūdens ielenktu zemi kā vākos: 

A b a l u s ,lat(=Sām. s a l a ) , 127.l p p . , vai Apulia,lat 
(=Apula), 127.lpp. Vāka: kopos,lei(=kāpas), sakne 

lokas pa visu lukanu lūpeņu pogu, l.rieda 282. 

lpp., radam sekmi:

Gauja

C a s p i u s ,lat 

(-Kaspija)

Coiwe,lat Kama,rus? 

(=Gauja) (=Kama)

k o p o s ,lei 

(-kāpas)
^  kava.rut --- > s.kim.ang

(=dzeriens) (=nosmelt)

kolpos,I'el š.ķīvis
(-līcis)

A l b i s ,lat 
(=Elba)

ape,pru

(=upe)
Ob,rus
(=0 ba)

Abava,let
(=Ventas

pieteka)

Abalus,Bal24 
(=Sām.sala)

v
Sīs saknes lukanu lūpeņu locījumi ir pogu- 

ras trešā tapa, attiecībā pret divu tapu locījumu 

sekmi, lOO.lpp. Te tā tā ir uzdota atvašu pār-



skatamības labad. Šī sakne vēlreiz apliecinā ka 
vārds: kopos,lei(= kāpas), baltu valodās ir zau

dējis savu senāko ūdens jēgumu. Laipuļa locījums: 

kolpos,Hel(=lIcis), ir lietots vākā: Oyenedikos 

kolpos,Hel(=Venedu jeb Prūšu līcis) , uz Ptolema- 

ius kartes. No šī locījuma saknes ir ari atvasi
nāts vāks: C a s p i u s ,lat(= Kaspija), kur daudzuma 

iedēkļim: -s-, 4.rieda 296.lpp., tagad ismologi 
lieto priedēkļa vārdu: p o l i - ,Hei(=daudz-). Šādā 

ismologu valodā Kaspija sauktos Poli-kāpas.
Šī sakne: Ga'B, lokas uz sakni: GGu'V, radam 

vārdus: k a v a ,rut(=dzeriens, kafija), kavar0 jeb 

caviar,ang(=Kaspijas storu ikri), š.ķīvis, pie 
kiem pieder arī Gaujas llbju vāks: Coiwe, ko 

1226.gadā atzīmēja latviešu Indriķis Livonijas 

hronikā, 1 0 2 .lpp. Šis vāks ir mij ies uz tagadējo 

Gauju. Ptolemaius(87 - 150) piemin Gauju ar vāku: 

Hesynos tot,Hel(=Gaiziņu upe), kas ir atvasināts 
no vāka: 0silia,lat(= Sāmsala), 103.lpp. Vāks: 
Hesynos, irmijies uz vāku: Gaiziņš, kas ir augs
tākais kalns Vidzemes augstienē, no kās iztek 
Gauja, kās krastā atrodas Vidzemes galvas pilsē
ta: Cēsis, čalojums no vāka; Hesynos.

Šis vāks: k a v a ,rut(=dzeriens, kafija), tā
lāki lokas, 103.lpp., uz laipura locījumiem ar 

iedēkļi: -r-, rau:

java jārv,ees
A  (=ezers)

t
kava,rut ---- > gerve,lei

(=dzeriens) (=dzērve)
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> ravas,lei 
(=rāva)

Pogula: G(k,g), ari čalojas uz pogulu: 

>j)> ļoti bieži( 153. lpp.)2o, 103.lpp. Tā vārds: 
k a v a ,rut(=dzeriens, kafija), mijas uz vārdu: java, 

kas lokas uz jovalas,lei(=javuļa, samazgas), at

j ū r a ,lei 
(=jūra)



vase no pamatnējāka vārda; j a v a i ,lei(=graudi, la
bība). Pirmum, šī sakne: k a v - , lokas uz laipuri: 

grīva, kā vākā Daugav.grīva, kas ir tulkojums no 
Duna.munde,ger(=Daugav.grīva). Vārds: Mūnde.ger 

(=grlva), ir jau lietots Baltijas jūras vākā; 
M ento.nomon,lat(= Grīvas straume), 118.lpp. Šis 
vārds: grīva, sarūk uz vārdu: r a v a s ,lei(=rāva). 
Otrum, šī sakne: kav-, lokas uz laipuri: gerve, 

lei(=dzērve), kas lokas uz vārdu: jārv,ees(=ezers), 
kas sarūk uz vārdu: j u r i a y , p r u = j ū r a ,lei(=jūra). 

Šis vārds; jārv,ees(=ezers), nevar būt lienējums 

no baltiem, jo arī sārni Kolas pussalā lieto šo 
vārdu ar tādu pašu jēdzienu. Tāpēc, šim locījumam 
ir jābūt kopīgam no āriešu-ugru kopības laikiem. 
Šī sakne: kav-, ir sastopama arī arabos ar vārdu: 
qahweh(= d z eriens), 101.lpp. Tātad, tā ir kāda 
ļoti sena sakne ko lībji ir attiecinājuši uz 

Gauju ar vāku: Coiwe.

Vārda: kava,rut(= dzeriens, kafija), sakne 

lokas uz sakni: G O C M , kas rada vārdus: s.kim,ang 
(^nosmelt), s.cum,ang(= peldoši netīrumi), kas 
nepriedēkļotā veidā ir sastopama vākā: Kama.

Vārda: k o p a s ,lei(=kāpas), sakne lokas uz 
sakni: )( OCB. Bet tā kā alefu: )( , eiropiešu raks
tībā, l.rieda 282.lpp., mēs nerakstam, tā sakne 
rakstība, un tikai rakstībā, kļūst 0,'B, kā vārdā; 
ape,pru(=upe) , kas radījusi vākus; O b ,rus(=0b a ) , 
A b a v a ,let(=Ventas pieteka). Ir ļoti iespējams ka 
Albis,lat(=Elba), ir vārda: ape,pru(=upe), lai- 
puls dodam Elbai Upuļas jēgumu. Taču Elba nav ne
kāda upuļa, tāpēc, tās vāka atvasi no vārda; vil- 
binti,lei(=valblt), nevar i z s l ē g t , 141.lpp. Sām.- 

salas vissenākais vāks; Abalus jBalajC^Kāpuļa) , var 

būt atvase no vārdiem; kāpas, upe, jo to ielenc 

ūdens. Sis vāks it sevišķi saistas ar vārdu: kā
pas, jo sakarā ar šī vārda līdzību ar vārdu: ķe
pa , Iet (=zirga kāja), 128.lpp., kāds helēņu izmi

suma valodnieks ir sadzejoj is( IV , 13) 33 ka it kā 
sāmsalieši dzimstot ar zirga kājām, 18.rieda 

356.l p p .
Sakne: GCt'B, lokas ūkeņu p o g ā , l.rieda 282. 

lpp., uz sakni: HOCB, 100.lpp., pie kās pieder
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Herodotus(485 - 424 pK) Hypanis,Hel(= B u g a ) , kas 
ietek Melnā jūrā. Acīm redzam sakne: H y p - , ir 

saknes: B u g - , tulkojums, kur Buga ir atvase no 
tās pašas saknes kā ari vārds: b ē g u m s ,let(=at- 
p lūda), un tā čalums: banga,lei(=banga), piasek, 
pol(=smiltis, kāpas), un Bauska, 162.lpp.

Sakne: HCOB, tālāki lokas uz sakni: HOl'V, 

radam vākus: Kurisches Haff,ger(= Kuršu joma), 

Frisches Haff,ger(= Vredu joma), 47.lpp., H a v e l , 

ger(=Havuļa, Ostul a ? ) , lOO.lpp. Vārds: joma, ir 

vārda: kava,rut(= dzeriens, kafija), locījums, 

103.lpp., kas tālāki lokas uz sakni: Hav-.

Pane, V e n t a  un M ūsa

Jau 580-os gados pK pasaules pirmās kartes, 
zlm.13 92.lpp., sastādītājs: Hekataius, ir zinā

jis kautko par Baltijas krastu. Savā karte viņš 

ir atzīmējis vienu upi: Para.panisus,lat(=Viņ- 
upe) , kas tek uz ziemeļiem. Vārds: para,Hel(=aiz, 

viņpus), ir pielikts vārdam: .panisus,lat(=upe), 

kas nav atrodams helēņu vai latīņu vārdnīcās,bet 

ir atrodams veltos ar vāku: Pane,vel(=Upe), pie 
kās viņi dzīvoja Meklenburgā, 99.lpp. Šis vāks 
pieder tai pašai vārsmai pie kās pieder arī baltu 

vārdi: s.penis,pru(=pups), pienas,lei(= piens), 
spainis,let(=Odens nesamais trauks), 109.lpp., 
kā ari latīņu vārds: p e n i s ,lat(=pimpis), un p o n i , 
umb(=piens). Šo vāku rakstos pirmo reizi piemin 
Pytfeas(23 - 79), 109.lpp., kas var būt tikai Vis- 

la, 110.lpp. Ka šī upe ir sevišķa upe to aplieci
na tās Ptolemaius(87 - 150) vāks: Visulas po ta- 

mos,Hei(=Trauks iz debesīm jeb Trauks priekš lie

tus). Tik debešķīgu vāku šī upe ir izpelnījusies 

ar savu seno pazīšanos ar helēņiem, kamēr tās kai- 

minēm ir jāapmierinās ar vārdu: tot,Bal 1(ļC=strau
mē, strauts, upe). Vāks: Visulas, ir radniecīgs 

vārdam: vessel,ang(= trauks), un tā laipulim: 

F l u s s ,ger(=upe), kamēr vārds: tamos,Hel(=debess), 

148. lpp. , ir vārda: Tami. ,Bal2s(=debess, mākonis), 

124. lpp. Pie saknes: DU!M, pieder arī vikingu 

Kolkas raga vāks: Tumisnis, kas ir ļoti līdzīgs
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veltu galvas pilsētas vākam: Demmin,vel(= Demmi- 
n a ) , .148.lpp. Šis vāks ir iekalts rūnu burtiem: 

t h Y  I *1 f / h , uz Zigrīdas kapa akmeņa Svenam, kas 
bieži kuģojis uz <i I f  K ^  t jeb Simkala(s) jeb 
Zemgales pusi ap 500.gadu(17.1pp.) 21.

Sakne: BCOn, ir atvase no lukanu lūpeņu po

gas, no kās ir atvasināti arī vāki: Venta, Mūsa, 
Misa, Mitowe,ger(= Jelgava), un Mento.nomon,lat 

(= Grīvas straume jeb Baltijas jūra), sekojošā

Mento.nomon,lat 

(=Baltijas jūra)

?
Miinde, ger 
(=grīva)

T
mouth,ang 
(=grīva)

I
Mitowe,lat 
(=Jelgava)

I
M ū š a ,lei 

(=MDsa)

I
Misa

Šīs vēsturiskas baltu-sakšu pogas serde ir 
ūdens jēgums, kā sakne ir paglabājusies vārdā; 
poūt,pru(=dzert), bet pie kā vārsmas, 107.lpp., 

pieder arī vārdi; Bad,ger(=pirts) , pit,rus(=dzert) , 
un laipuma locījumi; pirts, plūdi, peldēt. No 

šīs saknes ir atvasināta sakne; BCOnD, p i e k ā s  

vārsmas, 108.lpp., pieder vārdi; pon tos,Hei ̂ j ū 

ra) , pint,ang(= pusstops), un vāks; Panti.kapes, 

HeiC Jūras k āpa?), pie Melnās jūras ko piemin
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sekmē.

Pane,vel Venta,lei s

(=Pane) (=Venta)

î  Î
pontos,Hel vanduo,lei
(=jūra) (=ūdens)

î '  Î
poūt,pru ---- > voda.bulc -
(=dzert) (=ūdens)

I
Uitau,sve <---  udus.lat
(=Ventspils) (=slapjš)

1
ū d e n s ,Iet



Herodotus(485 - 424 p K ) , 108.lpp. ŠI sakne sarūk 

uz sakni; BOOn, pie kās pieder jau minētas upes: 
Pane,vel(=Pane jeb Upe), un Para.panisus,lat 

(=Viņ.upe).
Sakne: BU)D, mijas uz sakni : V OOD, 154.lpp., 

atvasinam vārdu: v o d a . b u l ^  - w a t 5 , go t ^ ^ ū d e n s )  , 
kas mijas uz vārdu: udus,lat(= slapjš), no kā ir 
atvasināts vārds: ūdens. Otrādi, sakne: VCOD 
(=Ddens), lokas uz vārdu: vanduo,lei(=ūdens),kas 
ir radījis vārdu: Venta,lei(= Venta). Šo vārdu 
leiši varbūt ir pielietojuši kā tulkojumu vienā 
no diviem iespējamiem gadījumiem. Pirmum, ka bal

ti no vāka: Voka°(=Volga), 119.lpp., ir atvasinā
juši vāku: Oka,Bal(=Oka jeb A k a 0), domādami ka 
Volga ir Okas turpinājums, tā kurši, domājams, 

ir domājuši ka Venta ir Abavas,Bal(= Ventas pie
teka), turpinājums. Vāks: Abava, ir acīm redzama 

atvase no vārda: ape,pru(=upe). Otrum, leiši, 
varbūt, ir tulkojuši vāku: Royb5n,Hel(=Venta jeb 

Rumba), uz Ventu, jo līdz ar vāka: Royb5n, atva
sināšanu no vāka: Irbe(=jūras šaurums pie Kolkas 
raga), 141.lpp., arī ūdens jēgums ir bijis patu
rēts, sevišķi vākā; Rumba, kas vēlāk kļuva salik-’ I 9 t

tenis: Ventas rumba.
Vāks: Oder,ger(= O d e r a ) , ir čalums no vāka 

Odra,pol(=Odera), kas ir vārda; wiadro,pol(=spai- 

n i s ) , locījums, kā arī citos līdzīgos gadienos, 
163.lpp., jo senči upi ir turējuši vienā jēgumā 
ar trauku. Šis laipura locījums ir ņemts iz 1605, 

gada kartes(5.lpp.)38 vāka: Viadus flumen,lat 
(=Vodas upe), kas ir atvasināts no vārda: voda, 
pol(=ūdens), vai w a t ē ,got18(=ūdens) .

Sakne: VOCD, tālāki lokas uz sakni: MCOD, 
radam vārdus: mouth,ang( = grīva), maut,let(l) 
(=peldēt), myt,rus(=mazgāt). ŠT sakne ir radījusi 
Lielupes un Jelgavas senākos vākus: Mitovve, 291. 
l p p . , kas ir aplam izdomāts kā vāciskais vāks. 
ŠI sakne: Mit-, irmijusies uz sakni; Mis-, radam 
Lielupes sateku vākus: Misu un Mūsu. Leiši pat 
visu Lielupi sauc par M ū š a ,lei(=Mūsa). Te ir jā
min viena raksturība Baltijā par upes, un tās 

pilsētas, vienādiem vākiem, rau:
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Hesynos,Hel 
(=Gauja)

Cēsis

Diina, ger 
(^Daugava)

Dünaburg,ger 
(=Daugavpils)

Mitowe,Bal 
(=Misa, Mūsa)

Mi towe,ger 
(=Jelgava)

Venta,lei 
(=Venta)

Windau,ger 

(=Ventspils)

H r o n ,Hel
N

(=Nemuna, Kava?)
Kawen,ger
(=Kauna)

Vistula,lat 

(=Visla)

W a r s z a w a ,pol 
(=Varšava)

Sakne: MCOD, ir arī locījusies uz sakni: 
MCOnD, radam vārdu: M ū n d e ,ger(=grlva), no vārda: 

mouth,ang(=grīva). Kad Py*?eas(385 - 322 pK) ieb

rauca Baltijas jūrā ap 310. - 306.gadu pK pa Bel- 
tiem viņš bija domājis ka viņš iebrauc lielas 

upes grīvā. Tāpēc arī vietējā valodā šī grīva un 
visa Baltijas jūra ir mantojusi trešu senāku vā
ku-: Mento. nomon,lat(=Grīvas straume) , (XXXVII , 1 lf8 , 
kas ir locījums no pamatnējāka vāka: Metuo.nidis, 
lat(=Grīvas straume), 146.lpp. Pie šī vāka: Metuo. , 
saknes pieder arī vārds: mute, kas lokas uz Mund, 
ger(=mute) , un Miinde ,ger(=grīva) . Tā kā arī vārds: 

.nomon, ir kļuvis par Nemunas,lei(=Nemuna), tāpēc 

ir jādomā ka senču izpratnēi Baltijas jūra bija 
domāta kā upe un Py#eas (385 - 322 pK) to tā arī 
nosaucis iezemiešu jēgumā.

Daugava un D ņ e p ra

Ptolemaius(87 - 150) bija pirmais Zemes 

virsmas pētnieks kas ir sastādijis karti par Bal
tijas jūras piekrasti, ko viņš sauca Sarmatikos 
ēkanos,Hel(=Ziemeļ„rītu jūra), 129.lpp. Uz šīs 
kartes aiz upju vākiem viņš pielika vārdu: tot 
(=strauts, straume, tece), izņemot V i s l u k a i v i ņ š  

lietoja vārdu: tamos(=debess, lietus). Šis vārds: 

tot ,Bal18(=strauts, straume), pieder tai pašai



vārsmai kā ari vārds; tit,ang(=pups), tot.ang 
(smalks), un dadan,pru(=piens), 120.lpp. Tātad, 
te ir notikusi baltu-sakšu un baltu-veltu valodu 
tulkošana, jo Meklenburgas veltu valodā; Pane, 
vel(=Pane jeb Upe), ir radniecīga vārdam: s.pe

nis ,pru(=pups), p ienas,lei(=piens), un poni,umb 

(=piens), rau:

tit.ang dadan,pru tot,Bal18

(=pups) (=piens) (=upe)
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s.penis,pru pienas,lei Pane,vel

(—pups) (=piens) (=Upe)

Šie tulkojumi ir tikpat reibinoši saistīgi 
kā zilgmes kults, 79.lpp., budiņu, prūšu un britu 
virkne. Tikai ar šāda veida tulkojumu sekmēšana 
atrisinās valodu sekmi tikslās zinātnes logatā. 

Šo tit, dadan, tot, seku baltu-sakšu valodās tā
lāki papildina laipura locījumu vārsmas, 120.lpp. , 

vārdi: strauts, struta. Šīs vārsmas sakne; DrOOD, 
tālāki lokas uz vārsmas sakni; DrOOnD, kas ir 
loti nabadzīga vārdiem:

s.trand,ang 
(=jūrmala)

trend,ang 
(=tieksme)

Trinder,ang 
(=Tikurs)

Trond.heim,nor drend 
(=Trond.ciems)

drlnd

draind drönd dründ

draund dreund š.trunts

Šā d a s , un līdzīgas uzbūves, vārsmas ir allaž
nabadzīgas ar vārdiem. Tām, lielāko tiesu, ir
ziemeļu teutonu valodu cilme, bet to saknes ir 

t t 7
atrodamas ari baltu valodās. Tā, vārsma, pie kās 

pieder vārds: Brand,ger(=degšana), ir atvasināta 

no vārdu: s.pld, s.podrs, s.pot,ang(= plankums), 

saknes. Sakne: DrOOnD, loti ātri sarūk uz sakni:



DrOOn. Tā vārds: Street,ang(=iela, noteka), caur 
vārdu: s. trand,ang(=jūrmala), mijas uz vārdu: 
s.trenuitus,lat(=sa,strēgts), kas sarūk uz vārdu: 
s.trēnos,leiC = ciska), paturam vēl sākotnēju 
s.treet,ang(=iela), jēgumu.

Līdzīga veidā vārds: trund°, kā sakne ir 

sastopama latviešu neminamā vārdā: š.trunts,let 
(=piedauzlgs nieks), kas, varbūt, sākotnēji bija 
saprotams kā peldošs gruzis. Vāka: Trondheim,nor 
(=Trond.ciems jeb Fjorda ciems), saknes vārds: 

lokas uz vārdu: torrent,ang(=mutuļojoša straume), 
kas sarūk uz vārdu; torrens,lat(=vāroša strāva). 
Ptolemaius(87 - 150) kartē ar šādu vāku: Thurun- 
tes tot,Hel(= Mutuļojoša straume), ir atzīmēta 
Daugava, zlm.14 112.lpp. Tā ka vāks: Daugava,ir 

atvasināts no vārda; taukava jeb tekava, pie kā 
saknes pieder ari vārds; tauki, tulkotājs vāku: 

Daugava jeb Taukava, ir atzīmējis ar attiecīgu 

latiņu vārdu: torrens,lat(=mutuļojoša strāva jeb 
verdoši tauki). Vārds: taukai,lei(= tauki), ir 
atvasināts no sekojošās vārsmas:
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dagis,pru
(=vasara)

d e g t i ,lei 
(=degt)

s.tikls,got 
(=glāze)

dog s.teklo.rus 
(=s<, tikls)

d ī ķ i s ,Iet 
(-tek-)

daig,eir

(—uguns)
dog dūg

taukai,lei 

(=tauki)
Teich,ger

(=dlkis)
tuk,bult2
(=tauki)

SIs vārsmas cilme ir meklējama vārdos: 
dagis,pru(= vasara), Tag,ger(= diena), daig,eir 
(=uguns), un degti,lei(= degt). No šiem vārdiem 

ir atvasināti jēdzieni: s.teklo,rus(=s.tikls jeb 

sa.tekla), s. tikls,got18(= glāze), kas rodas deg

šanas karstumā. Vārds; Teich.,ger(=dlķis) , ir jā

saprot kā teķis jeb sa.tece. Vārds: taukis,pru= 

taukai,lei(= tauki), ir atvase no vārda; tecēt,



jēguma, kas lokas uz tuklus,lei(= tukls). Vārdi: 

tuk,bul12(=tauki) , un tuča,rus(=mākonis) , vēl dzid
rāki pierāda ka vārds: tauki, ir atvase no teces 

jēguma, ko vēl vairāki apstiprinā vārds: dah,rus 

(=jumts), kas sargā no mākoņiem un dedzes jeb Sau
les. No šis vārsmas ir ari izšķilts vārds: Dau
gava, kas senāk, droši vien, bija Taukava” jeb 
Tekava0 . Tāpēc, Ptolemaius(87 - 150) kartē tā ir 

pārtulkota uz vāku: Thuruntēs t o t ,lat(=Mutuļojo- 
šas jeb Verdošas straumes upe). Tā kā šis vāks: 

Thuruntēs, ir loti saksiskas vai skandināviskas* I
cilmes, domājams, ka Ptolemaiura to tulkojis kāds 

vikings.
Bet Daugava ir daudz bagātāka ar saviem vā

kiem, atvasinātiem no šī paša vārda; tot,Baltq 
(=strauts, straume, u p e ) , 120.lpp. ŠI sakne: DOOD, 
lokas uz sakni; DOOnD, atvasinam vārdus, teiksim 
Tinte,ger(=tinte), tuntas,lei(=plūsma), tuntulis 

tuntināt. ŠI sakne: DO-'nD, sarūk uz sakni: DOOn, 
kas ir sakne daudziem upju vākiem;
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tīne,Iet 
(=kubls)

Î
une

= kā

i -

dunes,ang 

(=kāpas)

dūnas

Dn.epra,rus Dn.estra,rus 
(=Dnepra) (=Dnestra)

ï Ï
Boris.$enes,Hel>Tanai s,Hel 
(=Ziemel.tīne (=Dona) 
jeb Dņepra)

4'
Nep. tunus,lat /Diina,ger 

(=Debes.tīne)/ (^Daugava)

Donau,ger 
(=Donava)

Dvina,rus
(^Daugava)

I
Wi n a , sve, 
(=Daugava)

Sākotnējs vārds šajā sekmē ir dunēs,ang 

(=kāpas), kā atvases: tīne un dūņas, ir vēl ta-



gad lietišķi vārdi. Ir saistoši ievērot ka vārds: 
d unes,ang(=kāpas) , ir daudzskaitlinieks, tāpat kā 
baltu valodā, un ir zaudējis, tāpat kā kā p a s , sa

vu seno ūdens jēgumu. Šo vārdu: dunes, atvasinātu 

no DCOnD saknes vārsmas, pie kās pieder vārdi: 
Tinte,ger(=tinte), tuntas,lei(= plūsma), tiešākā 
jēgumā ir lietojis Herodotus(485 - 424 pK)(IV,47)30 
vākā: Boris.i)enes,Hei(= Ziemeļ.tīne jeb Dņepra), 

kās slāviskais vāks: Don.abra°(=tekošs lielūdens) , 
ir sarucis uz vāku: Dņepra,rus(=Dņepra).

Šis vārds: .t’enes,Hel(=tlne) , nav atrodams 

helēņu vārdnīcā. Tāpēc, tāpat ka priedēkļa vārds: 
Boris.,Hel(=Ziemeļ.), ir lienējums no boreus,lat 

(=ziemeļējs), tā arī priedēkļotais vārds: ,i?enes, 
ir lienējums no latīņu vārda kas ir sastopams 
vākā; Nep.tunus,lat(=Debes„tīne jeb Neptuns). Tā 
ka N e p . ,lat(=debes.), ir atvase no vārda: neba, 

rus(=debess), kas lokas uz n imbus,lat(=mākonis), 

tad ir jādomā ka vāks: Boris.?9enes ,Hel(=Ziemeļ- 
tīne jeb Dņepra), ir slāvu-latlņu vārds, nevis 
helēņu vārds, bet rakstīts helēņu rakstībā.

Sī vārda sakne: DOOn, ir atrodama vairāku 

upju vākos. Pirmum, Herodotus(485 - 424 pK) ar 
to jau nosauc vai iztulko Donas vāku(IV,47)3° : 
Tanais,IIel(=Dona). Mazlietiņ mainītākā veidā šis 
vārds ir lietots vākā: Donau,ger(=Donava). ŠI 
sakne vēl turas vākā: Don.istra0 jeb Dnestra,rus 
(=Austrumu tīne jeb Dņestra).

Otrum, kā Ptolemaius(87 - 150) kartē vāks: 
Taukava0 jeb Daugava, ir tulkots uz Thuruntēs 
tot,Hel(= Mutuļainas jeb Verdošas straumes upe), 
tā vāci ir lietojuši tās slāvisku tulkojumu: Du
na, ger(=Daugava) , vāka: Dona, čalojums. Slāvi, 

savukārt, šo vācisko čalojumu slāvojuši uz vāku: 
Dvina,rus(=Daugava). Kā vāku: M i t o w e , g e r ( J e l g a 
va) , izmisuma valodnieki aplam uzskata par vācis
ku vāku, tā vāku; D u n a ,ger(=Daugava), viņi aplam 
uzskata par vācu vāku. Sis Daugavas vāks: Diina, 

ger(=Daugava), ir tīri baltu-slāviskas cilmes, 
tikai vāciska čalojumā. Vikingu teikās Saxo Gram- 

maticus(1150 - 1220) Daugavu min ar vāku: Wina, 

vai Weina, acīm redzam, tas ir rukums no vāka;
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Dvina,rus(= Daugava). Vikings: Starkads, stāsta 

par dienēšanu austrumos VVino vadībā(VI,187)19, kā 
vāku Švābe tulko uz Daugavieti(I, 63)22.

Senču izpratnē ūdens un gaisma ir plūsma 
no debesīm. Tāpēc ir rasti vārdi kiem ir kopējas 
saknes, teiksim, kā ūdenim un dienai;
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dagis,pru 
(=vasara)

Tag,ger 

(=diena)

taukai,lei 

(=tauki)

Daugava,lei 
(=Daugava)

dawn,ang 
(=ausma)

deņ,bul«
(=diena)

d u n ē s ,ang 

(=kāpas)

Tanais,Hel 
(.-Dona)

tami ,Bal2s 
(=debess)

time.ang

(=laiks)

tamos,sak? 
(=lietus?)

Thames,ang 
(=Temza)

Protams, tagadējā šo vārdu izpratne ir jau 
stipri zaudējusi savu sākotnējo jēgumu. Tā dagis, 
pru(=vasara, saulainais laiks), un Tag,ger(=die- 

na, saulainais laiks), atvases no vārda; degti, 
lei(=degt), 158.I p p . , tikai plašākā vērienā 
ir saistami ar taukiem jeb tekumiem no kiem ir 
rasts vāks: Daugava. Vārds; d a w n ,ang(=ausma), ir 
vēl ciešā saistumā ar vārdu: deņ,buli2(=diena) , 
bet jau ir zaudējis saistumu jēgumā ar vārdu; 
dunēs,ang(=kāpas), kam agrāk bija tiešs ūdens 
jēgums no kā ir rasti vāki: Tanais,Hel(=Dona), 
un D u n a , ger(=Daugava). Visgrūtāki šajā sekmē ir 
izprotama tami,Bal2s( = debess), un Thames,ang 
(=Temza), virkne, jo sakne: tam-, ir tikpat kā 

zaudējusi savu jēgumu kopš tās lietošanas vākā; 
$ a m i . masadas , s k j ^ ^ D e b e s u  mīzada jeb Neptuns) , 
kas jēgumā mijās uz tuman,rus(=migla), dūmai,lei 

(=dūmi), un tumsas,lei(= tumšs). Angļu valodā, 
vārds: time,ang(=laiks), acīm redzam ir atvase 

no dienas laika ar tumsai pretēju jēgumu.
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B a u s k a  un В и д а

Vāki: Buga un Bauska, ir saknes: BCCG, at

vases, tāpat kā ari vārds: S.peck,ger(=s.peķis), 
joprojām tauki - Daugavas garā. Kā vārds; taukis, 
pru(=tauki), ir radies no vārsmas pie kās pie
der arī vārdi: d e g t i ,lei(=degt), tek&ti,lei(=te- 

cēt) , jo tauki tek kad gala deg, tā no vārda; bē
gums, saknes ir atvasināts vārds: S.peck,ger 

(=s.peķis), jo tas ari dod tauku bēgumu. Šis 

vārds pieder lukanu lūpeņu p o g a i , kas loka to uz 

vārdu: s.veķi, kas, savukārt, lokas uz vārdiem: 
s.meķēt, s.maka, kam pamatā ir vārds: makone,lei 

(=peļķe), rau;

Buga,pol Volga,rus Maegtha-.ango

(=Buga) (=Volga) (-mazovi)

b ē g u m s ,Iet 

(=atplūdi)
v a l g u s ,lei 
(=valgs)

mekt°,Bal 
(=miekšķlt)

S. p e c k ,ger 

C=s.peķis)

bucket,ang 

(=spainis)

s.veķi,Iet --- > makone,lei

(=pelķe)

a k a ,Iet m a l k a s ,lei 
(=malks)

piasek,pol 
(=kāpas)

Oka,rus
(=Oka)

milk,ang 

(=piens)

Bauska Ig^land,angt2-> ink.ang 
(=Uden.zeme) (=tinte)

Eng.land,ang 

(=Anglija)



STs saknes pamatnējs vārds ir bēgums,Iet 
(-atplūdi), kā sakne atrodas vākā: Buga,pol(=Bu- 
ga>, kam senāk bijis Upes jēgums kā to liecina 
pietu Bugas vāks: Hypanis,Hel(=Kapoņa° jeb B u g a ) , 

kas ir vārda: kāpas, locījums, 150.lpp. Sakne: 
BCCG, lokas uz sakni: BOCnG, radam vārdu: banga, 
lei(=banga, v i l nis), kas saistas ar plūsšanu. 
Šis plūsšanas jēgums ir atrodams vārdā: S.peck, 
ger(=s.peķis), no plūstošiem taukiem, kas tālāki 

lokas uz vārdu: bucket,ang(= spainis), kam agrāk 
ir bijis peļķes jēgums. Līdzīgā veidā no vārda; 

woda,pol(= ūdens), ir atvasināts Mercartor( a ) 
Oderas vāks: Viadus, 1605.gada kartē(5.lpp.) M , 

no kā ir atvasināts laipura locījums: wiadro, 
pol(= spainis). Acīm redzam, senču izpratnē upes 

jēdziens saistījās ar trauka jēdzienu, rau:
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Pane,vel 

(=Pane jeb Upe)

V i a d u s ,lat 
(=Odera)

Visulas,Hel 
(=Vi sla)

Buga,pol 
(=Buga)

B a l t ,ger 
(=Belts)

Vok a 0 ,Bal 
(=Volga)

s.painis

w i a d r o ,pol 
(=spainis)

v e s s e l ,ang 

(=trauks)

b u c k e t ,ang 

(=spainis)

pale,ang

(=spainis)

vacuum,lat 
(=tukšums)

Vārda; bēgums, un tā locījuma; banga,lei 
(=banga, v i l nis), «sakne lokas uz vārdu: piasek, 

pol(=smiltis, kāpas). Sis locījums ir radījis 
vāku: Bauska, v a r b ū t  tāpēc ka l)Mitowi jeb Liel

upi, 291.lpp., Bauskas tapēji sauca par Bugu, 
t.i., Bēgu(mu), vai atkal 2 ) tāpēc ka Bauska 

ir celta uz kāpām Mūsas krastos, kas poliski 

sauktos piasek, ko varbūt toreiz lietoja arī tās 
tapēj i .

Vāks: S.peck,ger(=s.pekis), lokas uz vārdu:



s.veķi, kam, acīm redzam, senāk ir bijusi vairāk 

tecSjuma jēga, kā saknes: ,vek-, atvases to lieci- 
nā, 162.lpp. Šī sakne mijas uz vārdu: valgus,lei 

(=valgs), no kā atvasināts vāks: Volga,rus(= Vol

ga). Otrādi, sakne: v e k - , lokas uz sakni: )(ak-, 
kur X  ir alefs, l.rieda 282.lpp., ko eiropiešu 
rakstībā mēs nelietojam, tāpēc to rakstam, aplam: 

ak-. Pie šis saknes pieder vārdi: aka, akacis, 
Skanos,Hei(=jūra). No tās ir atvasināts vāks: 
Oka,Bal(=Oka jeb Aka°), kas ir Volgas pieteka. 

Tā kā vāks: Volga, ir vārda; vo g a 0 , laipuļs, ir 

skaidrs ka vāks: Oka, ir locījums no vāka: V o k a 0 , 

Bal(=Volga), kā sakne atrodas vārdā; s.veķi, un 
vārdā: vacuum,lat(= tukšums), kas ir loceklis 
virknē: Buca,let(l)(=muca), vuca° ,Bal(=muca), un 

muca. Latgaļu vārds: buča, ir pamata vārds vār

dam: beczka,pol = bočka,rut(=buciņa jeb muciņa), 
un vārdam; bucket,ang(= spainis), kas ir radnie

cīgs vākam; Buga,pol(= Buga), 163.lpp. Tāpat, no 

vārda; makon&,lei(= peļķe), saknes ir izlocīts 

vārds: muca, un vāks; Maeg t h a - ,ang,2(=Mazovi) , jo 

viņi dzīvoja Prūsijas mitrajā ezerzemē, kas lei- 
tiski saucas Mažoji Lietuva, kam nav nekādu sa
karu ar vārdu: m a ž a s ,lei(=mazs). Beidzot jāpiemin 
ka senais Volgas baltu vāks: Voka°, un tās pie
tekas vāks: Oka, ir radies jo balti bija domājuši 
ka Voka°,Bal(= Volga), ir Okas turpinājums, kā 
patiesībā tas arī ir, tikai Voka°,Bal(= Volga), 
sākas Valdajas augstienē ne vis Okas iztekā.

Vārda; s.veķi, sakne: VOOG, lokāmies uz 
sakni: )( OOG, rada netikai vārdu: aka, bet arī 

vāku: Ig.Iand,angt2(= Udeņ.zeme), kas vēlāk lokas 
uz vāku: Eng.land,ang(=Angļ.zeme). Vāks; Anglia, 
lat(=Anglija), kas atrodas Anglijas jeb Angļ.- 

zemes austrumu piekrastē, ir atvasināts no vāka; 

Anglii,lat(= austri) , (Š40)32, ko priekšteči uz 
Ptolemaius(87 - 150) kartes: igylli5nēs,Hel(=aus- 
truļi), ir atzīmēti starp Nemunas un Dņepras 

iztekām, zlin.15 176.lpp. Šie Anglii,lat(= angļi 

jeb austri) , ir Tae.itus(54 - 120) minēti Dānijā. V i 

ņus piemin kopā ar ciltīm, kas pielūdza Nerthus, 

lat(= Zemes Māti), Veltainē, 87.lpp. Tālāki, kā
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šie Anglii,la1;(=angļi jeb austri) , ir ieceļojuši 
austrumu Anglijā un tapuši novadus: Nor.folk,ang 
(-•Ziemeļ. tauta), un S u f .folk,ang(-Pietu.tauta), 

tā galindi no Prūsijas viņiem kaimiņos ir tapuši 
novadu: Holland,an.g(-Holande jeb G a l inde0). Šiem 

angļiem nav nekāda sakara ar angļiem, ko vāks ir 

atvasināts no vāka; Ig. land,ang12(- Ūdeņ.zeme), 
kas vēlāk locījās uz England,ang(-Anglija), 162. 

lpp. Vāku: Ig.land,angi2 (-Ūdeņ.zeme), lieto Alf
rēds Lielais(849 - 899) Britu salu aprakstā17.

Kā no vārda; tot,Hel(=strauts, upe), ir at

vasināts vārds; Tinte,ger(-tinte), 160.lpp., tā 
no vārda; ig.*angt2(=ūdens), ir atvasirāts vārds: 

ink,ang(=tinte).
Sakne: VOiJG(-Qden- vai plūd-) , lokas uz 

sakni: MOOG(-Oden- vai p lūd-), radam pamatnēju 
vārdu: makonē,lei(=peļķe), kas lokas uz vārdiem: 

mārks, mērkt, s.midzināt, migla, mākonis. Vārda: 
mērkt, sakne ir sastopama vārdā: miekšķēt. Tā kā 

mazovi Prūsijā dzīvoja miekšķainā ezeru zemē vi
ņus ar tādu vāku: Maegtlia. ,angļ2(-mazovi) , piemin 

ari Alfrēds' Lielais(849 - 89£j) : ,, ... un ziemeļos 
no Maegtha.zemes ir Sermende, pat līdz Rhipu 
[=LIbju jeb GaiziņuJ kalniem.” (34. lpp.)17. Šis 
vāks: Maegtha^ ,ang12 (-mazovi jeb m i e g t i 0), tagad 
ir čalies uz vāku; Mažoji Lietuva,lei(=Mazākā jeb

f  v
Prūsijas Lietuva). Sim vākam nav it nekā kopīga 
ar vārdu: mažas,lei(-raazs), tāpat kā vākam; Sano- 

geth?.a,lat( = samu goti) , nav nekā kopīga ar vāku'; 
Zemaitija,lei(= Zemiene), 134.lpp. Ari, tāpat, 
S i m0kala,sve13(=sāniu gali) , ir pārtaisīti par Zem.- 
gali, kai nav it nekā kopīga ar vārdu: zems.

Kā no vārda; miekšķēt, saknes ir atvasināts 
vārds; maksts,let(-peža), tā no vārda; s.veķi, 
saknes, ir atvasināts vārds; vagina,lat(=pe?.a) , 

un no vārda; bēgums, saknes ir atvasināts vārds: 

ūk s t s ,let(1) (=pakaļa). Senāk šie vārdi bija 
tikpat pieklājīgi ka vārdi: buča, vuca° vai muca, 

tagad., Tāpat, upju vāki saistas ar pupa un piena 
jēdzienu, 157. un 163.lpp. Senču izpratnē pupi 

un pežo3 kā arī upes bija ūdens trauki, kas tikai 

vElāk kļuvuši sabiedriski nepieklājīgi vārdi.

1 65
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Zīm.15 
Skitu svinoņas krūka 

Šī IV g. s. pK svinoņas krūka ir atrasta Dņepras 

krastā. Tā ir 700 mm augsta, gatavota no electruni, 
lat(=dzintaruma) , metala, kas sastāv no 4/s zelta 
un Vs sudraba. Tas krāsā atgadina dzintaru. At
tēli balstas uz zvēru galvām un ūdenslapiem. Virs 

tiem lidinās Pegasus ar dūjām katrā pusē. Virs 

tiem lidinās baloži, vēlākie svētie Gari. Tad 

seko zirga upurēšana, ko sedz dabīga dzīvniek? 
plosīšana, ateadinam dabas nedalāmību.
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222 B a l t i j a s  tautas

Šang(u) dzimtas valdīšanas laikmeta Ķīnā 
(1765 - 1122 pK) ļaudis no zīmēšanas attīstīja 

rakstīšanu. Uz šīs mākas Himalaju pavēnī uz In
dijas līdzenuma ausa nauja āriešu kultūra kas 
ilga tieši tūkstoš gadu. Šī kultūra ir sarakstīta 

vedās ko rakstīšana nobeigusies ap VII g.s. pK. 
Baltu dainas46 ir vedu turpinājums baltu valodās. 
Vedu rakstīšanu nevis pārtrauca kāds v a r maka, to 
dzejošanu pārtrauca pati tauta, jo sirds bija iz

kratīta. Viss kas sakams brīvā garā bijapa t e i k t s . 
Nekādi nauji piedzejojumi nekā spirdzinoša vairs 

nevarēja dot. Ārieši kā tauta, vai tautu kopība, 
bija nobrieduši naujai gīdai, kustībai un plīsā- 

šanai. Vai ārieši visu šo gadu tūksteni ir pastā
vējuši kā vienota tauta to nevar zināt. Samskrits 

ir šī gadu tūksteņa mantojums. Valoda, kas ir lie

tota Samskritā, tagad ir V3 cilveces valodu pamats. 
Šī āriešu valoda burtiski ir saplīsusi tūkstoš 
mēlēs. No visas āriešu kultūras valoda ir vienīga 
joma kas dod kautkādu kopības apziņu āriešiem. 
Kā šis Samskrits liecinā, v e d a s , kā baltu dainas, 
nepauda kādu smailu gidu. Vedām, kā dainām, nav 

giedīgas serdes. Tās vienkārši apdzied dabu. Līdz 
ar vedu sajūsmas apsīkšanu tauta bija nobriedusi 
naujai giedai.

Āzijā un Eiropā tautas atmoda uzplauka VI 
g. s. pK kā košs dārzs pēkšņa pavasari. Ķīna radī
ja savu lepnāko dēlu: Kung Fu Cu(551 - 479 pK) 
jeb Konfuciju kā ismologi mēdz blēt. Indija ra
dīja savu visspēcīgāku dēlu: Gautamu Bud9u(563 - 
483 p K ) , kā mācība kļuva ticība. Eiropā Grieķija 
radīja veselu paaudzi zinātnieku no kiem lai ir 

minami: t^ales, Hekataius un dziļi domājošais He- 

rakleitus(540 - 480 p K ) . Šis VI g.s. pK radīja 

reibinošas giedas priekš domājošiem cilvēkiem, 
lai gan tādu nebija daudz. Tā kā tagad tā tas



bija un tā tas ari būs, melderis mals un skroderis 

šūs. Tautas vairums, kā tagad, dzima, iznesa savu 
nastu un nomira bez mazākas jausmas par šo reibi
nošu spirdzinājvunu. Šos cilvēces kultūras celm
laužus toreizējā topuma profesori un bīskapi no
nievāja un apspļaudīja kā pastāvošās iekārtas 

traucētājus. Herakleitus(540 - 480 pK) nomira ne- 
tikai nelasīts, pat neredzēts vientulībā. Torei

zējais topums viņus nicināja ka tagadējais meln- 
sirdīgās, asinskārās angļu-sakšu un krievu sazvē
restības topums nonievā ikvienu kas iebilst pret 
viņu varmacību pasaules pārvaldīšanā. Var jau 

taisnību notecināt pa durkļa rievu un mieru iz- 
zibsnīt no šautenes stobra, bet patiesības asni 

allaž tiecas pret gaismu caur upura asinīm. Kad 
šie asni sāk dīgt tad pietrūkst tanku ir durkļu 
lai tos iznīcinātu. VI g.s. pK bija pavasars 
tautu gidā un asni sāka dīgt aumaļām.

Kā pirms tūkstoš gadiem sakustējās ārieši 
tā VI g.s. pK sakustējās toreiz nauja tauta: šķi
ti, un devās rietumup uz Eiropu. Kopš Würm(a) 

ledus laikmeta, pēc ugriem un āriešiem tas bija 
III Drang nach Westen ut gaišmataina zilača dzim
teni starp Urāliem un Alpiem, starp Melno un Bal
to jūru. Skitu kul tūra 15 izstiepās no Obas iztekas 
pie Mongolijas līdz Oderai Vācijā. Tā ilga tieši 
gadu tūksteni, kā vedu kultūra, līdz III vai IV 
g.s. pēc Kristus, kad ziemeļu eiropieši šķēlās 

slāvos, baltos un teutoņos. Šo tautu asni 
uzdīga jau skitu uzplaukuma laikā VI g.s. p K , bet 
asnos viņi palika līdz IV g.s. pēc Kristus, vese
lu gadu tūksteni. Skitiem vajadzēja mirt lai viņi 

dzīvotu. Lai gan skiti Vedainē nemaz neienāca to
ties viņu kultūra bangoja tikpat spēcīgi pie Bal
tijas jūras kā pie Melnās jūras vai Obas.

No skitu ticības ne tikai mēs, bet pat visa 
kristietība, ir mantojusi svēto Garu, zīm.15 166. 
l pp . , baloža veidā. Te ir radies arī dvēseles 
jēdziens. Skitu kungi mirstam taisījās uz ilgu 
dzīvi. T ā p ē c , viņi kapā sev līdzi ņēma zirgus, pie
gulētajās un kalpus(103. lpp. )45. Ar tādu pašu ne

žēlību arī senie balti apglabāja bālus ar dzīviem
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zirgiem( 187. lpp. ) 27 —  ’ ■ -■*-

kai svēto Garu un 
sis, rau:

debesys,lei 

(=debesis)

t
Tabiti,sky 
(=Debesu Māte)

I
T a u b e ,ger 
(=balodis, 
svētais Gars)

Acīm redzam
208.1pp. No Tibetas lidoja pasta balodītis ar 

dzimtenes sveicienu uz Skitaini tagadējā Ukrainā. 
Kā tagadējā pakļautībā mūsu acis vēršas uz Latvi

jas Māti, tā skiti pie Melnās jūras skatījās uz 
Tibetu un saredzēja Tabiti,sky(= Debesu Māti), 

zīm.15 166.lpp. Šīs dievības; T a b i t i ,sky(=Debesu 
Māte), $ a m i .masadas,sky(= Debesu mīzada jeb Nep- 
tuns), mums pavēsta (I V ,59)30Herodotus(485 - 424 
p K ) , blakam pārējām skitu dievībām. Viņš arī 
min (IV,27)3° vārdus: arima spoy,sky(=viena acs). 
Vārds: arima,sky(= viens), ir atvase no lūpeņu 
pogas vissenākās Eiropas valodās, re:

fruma,got — > mermis,Hel 

(=pirmums) (=mērums)

I
arima,sky 
(=viens)

Ar šo vēstījumu Herodotus (485 - 424 pK) 
■mums paziņo, pirmum, ka baltu vārds: pirmais, ir 
senāks par šo V g.s. skitu vārdu, jo tas ir atva

sināts no vārda: fruma,got(=pirmums), saknes, kas 

savukārt, ir atvasināts no vārda: primus,lat
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p r i m u s ,lat 
(=pirmais)

. bKiti mums ir atnesusi neii- 
dvēseli, bet arī Dievu un debe-

Dievas,lei doms,Iet
(=Dievs) (=baznīca)

T t
Taevas,ees — > #ami.,sky 
(- debess) (=Debes-)

I I
dove,ang daimēn,Hel

(=dūja, (=dievs)

svētais Gars)

mūsu Dieva dzimtene ir Tibeta,



170
(^pirmais), saknes. Otrum, ka skiti runāja valodu 

kas daudz neatšķirās no tagadējās baltu valodas. 
Kā vāks: Taevas,ees(= debess), 169.lp p . , liecinā 

ir ari zināma līdzība ar ugru valodu.
Arī vārds: spoy,sky(= acs), ko vajadzētu 

rakstīt: spu, jo oy ir helēņu u, ir atvase no 
vārda; s.pīd, s.pod.r.s, saknes, re:

bltai,pru — > vid,rus — > matiņ,fra 

(=vakars) (=redze) (=rīts)

Šie daži skitu vārdi liecinā ka V g.s. pK 
skitu valoda atradās ciešā saistībā ar baltu- 
slāvu - teutoņu valodu puduri ziemeļu Eiropā, 58. 

lpp. Sīs trīs pogas varētu būt arī sagadīšanās, 
bet Herodotus(485 - 424 pK) arī pauž(VII,64)30 ka 
,,Sakai, kas bija skiti, nēsāja ķiveres kas sa
ruka puļķītī. Viņi valkāja kuplas bikses, nēsāja 
īpatnus stopus, durkļus un kaujas cirvjus, kas 
saucās; sagares. ” Puļķainas ķiveres un kuplas 
jeb galifē bikses ir šo saku un sakšu kopēja gau
me. Šie saki pie Donas ir vēlākie kazāki(=casa, 
lat = māja), bet pie Gaujas vini saucas h o s i o i , 
Hel(= kā Cēsis), bet tālāki pie Panes chizzini, 

lat(=gaiziņi). No vārda: sagares,sky(= kaujas 

cirvis), saknes ir atvasināts vārds: žagari, kā 
arī vārds: sikiera,pol(=cirvis). Tātad, sagadīša
nās vien par skitu un baltu-slāvu-teutoņu valodu 
vienādību kļūst arvienu apšaubamāka.

Augšējā lukanu lūpeņu pogas pamatā ir gais

mas jēgums, lai gan bītai,pru(= vakars), ir jau 

zaudējis savu pirmatnējo rīta jēgumu kā tas ir 

izpausts atvasē: matiņ,fra(=rīts). Toties, vārdā: 

s.pīd, gaismas jēgums ir jau galīgi zaudējis rītu

s.pīd,Iet 
(~viz)

š. vietimas,lei i1 
(=gaisma) s.motret,rus 

(=skat.It)

s.poy,sky 

(=acs)

mēnē,Hel Mond,ger 

(=mēness) (=mēness)



un vakaru jēgumu, ka raukums: s.poy,sky(= acs), 
kļūst par cilvēka ķermeņa ieri. Ka ziemeļu Eiro-

/ 1 t I !

pas valodu puduris attīstījās savā īpatnā veidā 

to liecina saknes: MOJD, atvases, 170.lpp., kas 
jau Homēra helēņu valodā ap VIII g.s. pK bija 

izlocījusies uz vāku: mēnē,Hel(=mēness).
Kā vāks: S.ky!?ēs,Hel(=s.kiti) , liecina šķi

ti bija austri ko vāks ir atvasināts no vāka: 
Kitai ,rus(=ĶIna) , 67. lpp. Kā viņi pēkšņi parādījās 
reibinoša VI g. s„ pK tā viņi pēkšņi izkusa tūks

toš gadu vēlāk lai dzimtu balti, slāvi un teutoni 
ap III vai IV g . s. pēc Kristus. Tik liela tauta, 

kas tūkstoš gadu dzīvoja no Obas līdz Oderai taču 
nevarētu izmirt vienā gadu simteni. Vai vākam; 

s.kits, mūsu laikos neatbilst vārds: brits vai 

krievs? Vēl pirms 40 gadiem vārds: British, ap
joza pasauli, bet tagad ir sarucis uz Britu salām. 
Bez šaubām, tas pats notiks ar vārdu: Russian, 

ar ko ir saukts ik viens kas sirgst zem sirpja un 

āmura no Baltijas līdz Kamčatkai, vairumam no 

kiem ar vāku: krievs, nav nekādu sakaru. Vai Ski- 
taine arī bija tamlīdzīgs tautu mudžeklis kam 

kopēja bija tikai ļaužaines valoda?
Herodotus(485-424 pK) ļoti bieži paskaidro 

kas runā kādu valodu. Diemžēl, viņš nemēdz vēstīt 
cik liela ir starpība, izņemam dažus gadienus. 
Tā Herodotus(485 - 424 pK) skitiem nepieskaita 
budiņus, kiem ir sava valoda, 73.lpp. Š 1 tautība 

Latgalē vēl tagad ir sastopama ar uzvārdiem: Ba- 
duni, Batņas, Beitāni, Pitāni, Putāni, 84.lpp. 
Viņi ir baltu tautības un ticības priekšteči, 
184.lpp., kos Ptolemaius(87 - 150) atzīmē ap Val

da jas kalnāju, zīm.16 176.lpp. Tātad, mums kā 
ebrējiem, tautība un ticība ir dīgusi iz viena 

asna virpuļaina VI g.s. pK. Šis asns ir dusējis 

līdz IV g. s. pēc Kristus kad tas kopā ar slāviem 
un teutoniem sāka plaukt pēc skitu pazusšanas. 
Mūsu baltu senči paturēja savu mēli, bet savu 

dvēseli atdeva naujam pestītājam: Kristum. No 
šīs tautu šķelmes Ptolemaius(87 - 150) šo to ir 

atzīmējis uz savas kartes. No šiem cilšu vākiem 

var spriest par nauju tautas sakustēšanos.
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Ug ru  t au tas

Uz Ptolemaius(87 - 150) kartes ir atzīmētas 

vairākas tautības un ciltis ar raibu vāku izvēli. 
Ugru ciltis atrodas pakavveidīgā dzīvotnē ap bal
tiem, sevišķi ziemeļaustrumos, kur viņas ir at

spieduši no pietiem nākošie balti. Ņemam vērā arī 
Herodotus(485 - 424 pK) vēstis par Skitaini30, kas 

par tautām un ciltīm vēsta no Melnās jūras puses 

es izvietoju tās uz modernās kartes, zīm.16 176. 

lpp., šo ziņu robežās.
Acīm redzam Šķietami helēniska Ptolemaius 

(87 - 150) karte atzīmē daudzus latīņu tulkojumus 

no vietējām valodām. Teiksim; karbonēs,Hel(=igau- 

ni), ir latīņu tulkojums no vārda; carbo,lat(=og- 
l e ) , kas ir atvase no vārda; uguns,lei(=uguns), 
saknes, jo ar vāku; ugauni, Iet., (= igauni), senči 

sauca savus ziemeļu kaimiņus. šis latīņu tulkojums 
ir pārrakstīts tad helēņu rakstībā, lai gan helē
ņu valodā tāda vārda nav. Šie tulkojumi izrādās 
ir svētība.

Ptolemaius(87 --150) kartes pašos ziemeļos 
minētie karēotai ir atvase no vāka; Cureti,lat 
(=kurši), saknes, 6 8 .lpp., tāpat ka s.cride fin- 
nas,ang,2(= sa.kuršu somi), kos Alfrēds Lielais 
(849 - 899) piemin 17 tagadējā Lapzemē. Varbūt šis 

vāks senāki attiecās uz lapiem, somiem un karē- 

ļiem, kas pamatnēji ir atvasināts no vāka; Kitai, 
rus(=ĶIna), un vāks: karēļi, ir vāka; karelt-°, 

atvase. Vikingu sāgās viņi ir karjala jeb karaļa0 .
Vāks; karbonēs,Hei(=igauni), uz kartes ir 

minēts zem karēotai pie jūras. Tas ir atvasināts 
no vārda; carbo,lat(=ogle), ar ko ir tulkots 

vāks: ugauni,Iet,(=igauni), kas ir atvasināts no 
vārda; ug n i s ,lei(=uguns), kam senāk bijis austru- 
mu jēgums, 104. lpp. Sakne; og^- un u g - , pieder kā 
vārdam: ugnis,lei(=uguns), tā vākiem: ugauni,Iet 
(=igauni), un ugri,Bal(=austri). Vārdi: ugri un 
ogle, ir saknes: u g - , laipuma locījumi, kāpēc no 

pēdējā ir atvasināts tulkojums: karbonēs,Hei 

(=igauni), helēņu rakstībā.



Cilts: hosioi,Hel(=lībji), ir, bez šaubām, 
Vidzemes lībji, zīm.16 176.l p p . , kas uz Ptolema- 
ius(87 - 150) kartes ir novietoti zem karbonēs, 

Hel(=igauni). Viņu vāks ir atvasināts no vāka: 
Osilia,lat(=Sām.sala), 104.lpp. Šis vāks ir arī 

radniecīgs vākam; Hesynos tot,Hel(= Gaiziņu upe 
jeb Gauja), zīm.14 112.lpp., kas arī ir radījis 

vāku: Chizzini,lat(= gaiziņi), 105.lpp., ar ko 
saucas viena no Veltaines ciltīm, 99.lpp. Veltu 
priekšteči: veltai,Hel(=velti), dzīvoja pie Gau

jas, skat Ptolemaius karti, kas saukušies; welat- 
abi,vel(= veltu ļaudis), 97.lpp. No šiem veltu 

vārdiem ir spriežams ka viņi vai nu bija balti 
vai baltināti ugri.

Vāks; pinnoi,Hel(=somi), ir uzdots Prūsijā, 

zīm.16 176.lpp. Tas ir atvase no vāka; fenni,lat 
(=somi, igauni), 41.lpp., kos piemin Tacitus(54- 
120),(§46)*, kas, savukārt, ir raukums no Tacitus 

minētiem venedi(em) Vislas upainē. No šī vāka; 
venedi, jau VIII g.s. pK Homērs ir atvasinājis 
vāku: Enetai. Herodotus(485 - 424 pK) šos ļaudis 
min ar vāku; Ainianēs, toreizējā Trakijā (VII, 

198)30 jeb tagadējā Bulgārijā, pie aioļu pilsētas: 
Ainos. Ar šo vāku: Enetai, helēni ir saukuši 
slāvus, bet pamata vārds; venedi, veneti, ir 
attiecināts kā uz Venēciju Itālijā tā uz teu- 
toniem, ugriem un baltiem pie Baltijas jūras. 
Šajā sakarībā uz Ptolemaius(87 - 150) kartes Prū

sijas līcis ir saukts ar vāku; Oyenedikos kolpos, 

Hel(=Venedu līcis), bet vāks; oyenedai,Hel(=ve- 
ne d i ) , ir izstiepts gar Baltijas piekrasti no 
Vislas līdz Gaujai. Šī vāka sakne: VOOD, ir ra

dījusi vākus: Vot.zeme un Vid.zeme, 52.lpp. Tā 
visas Baltijas jūras piekrastes pamatnējas ciltis 
ir ugru cilmes kā arī austrumos no Valdajas 

augstienes. Tātad, šo pamatnējo ugru cilšu dzī- 
votnl ir pāršķēluši, vai ielocījuši, balti nāk
dami no pietiem.

Pašos ziemeļos uz Ptolemaius(87 - 150) kar

tes minētie saloi un aga.$yrsoi varētu būt Ing^ 
raine jeb Vot.zeme. Vāks; saloi, ir līdzīgs vā

kam: sēļi, kas XIII g.s. ir minēti pie Daugavas.
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Es šaubos ka saloi būtu sSļi. Es domāju ka saloi 
ir baltu vārds kādai ugru ciltij atvasināts no 
vārda; sals, tāpat kā vāks: somi, ir atvasināts 
no vārda: ziema, 130.lpp. Vārdi: sals un ziema, 

jfigumā ir atbildēji. Ir zināms ka kāds baltu vēstī
tājs vāku: ugauni i,leto9(=igauni), ir tulkojis uz 
latīņu vāku, helēņu rakstībā: karbCnēs,Hel(=igau- 
n i ) , caur vārdu: carbo,lat(=ogle). Līdzīgi, vāks: 
boruskai,Hel(= ziemeļieši jeb sārni), zīm.16 176. 

lpp . , ir tulkojums no vārda; boreus,lat(=ziemeie- 

js). Es domāju ka boruskai un saloi bija divas ugru 
ciltis no kām tulkotājs vienu ir iztulkojis latī

niski , bet otru atstājis netulkotu lai tās izšķir
tu. V a i , o trādi, viena cilts: boruskai, ir sauku
sies ziemeļieši viņam pazīstamā valodā: slāvu?, 
bet otras cilts; saloi, jēgumu viņš nav pazinis.

Uz Ptolemaius(87 - 150) kartes vāks; sula- 

nes, ir novietots zem vākiem: goi?5nSs un ipinnoi, 
Vislas labajā krastā, zīm.16 176.lpp . , kas iznāk
tu tagadējā Mazovijā jeb Alfrēda Lielā(849 - 899) 

Maegtha. land,ang 12 , 165. lpp., jeb Miekšķa zeme. 
Igauņu valodā vārds: sulailm,ees(=atkusnis), un 

s u l a ,liv(=atkusis sniegs), ir radniecīgi vārdam: 
sula. Alfrēds Lielais(849 - 899), tad arī būs šo 
igauņu vārdu tulkojis uz baltu(?) vārdu: Maegtha, 
kas veiāk mijās uz M a ž o j i ,lei(=mazovi), 165.lpp. 
Ir domājams ka vāks; sēļi, pie Daugavas ap Jēkab
pili, ir ņemts no vāka; sulanes, bet ne no vāka; 
saloi, zīm.16 176.lpp., jo balti dodas ziemeļup.

Vāks: sabaroi,Hel(=sāmi jeb ziemeļieši) ir 
trešā sāmu cilts kas ir atstāta netulkota šajā 
slāviskā izteiksme kā tulkotais vāks: boruskai, 

Hel(=ziemeļieši). Vāks: sabaroi, ir radniecīgs 
vākam: Sibir,rus(=Sibirija jeb Ziemeļaine), 130. 

lpp. Šīs cilts vāks, droši vien, ir saglabājies 

pilsētas vākā; S e beža, pie austrumu Latgales, kas 
būs mij ies no vāka; sabaroi, caur polisku vāku; 
Seberza0 , uz Sebežu, jo poļu rakstībā ž ir raks

tīts ar rz.

Cilts: aga.j?yrsoi, uz Ptolemaius(87 - 150) 

kartes ir novietota zem cilts: saloi. Šāda paša 

vāka cilti Herodotus(485 - 424 pK) min (IV,l00)3°
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pie Donavas. Šaubos ka šiem vākiem ir kādi saka
ri. Šis piedēkļa vārds: ,t?yrsos,Hel(=zizlis) , ir 
sastopams arī skitu ķēniņa vākā; Inda.$yrsys 
(IV,126)3°. Vārds: j?yrsos,Hel(=zizlis) , ir vārda; 
?9ēs,Hel(=tēsējs, ceļotājs), laipurs, 3.rieda 286. 

lpp. Ar šādu prievārdu Herodotus (485 - 424 pK) 

min(IV,22)3° getu medītāju cilti; j?yssa. getai, 
178.lpp., kautkur austrumos no budiņiem un zieme

ļos no Kaspijas jūras. No visa šā teiktā iznāk 
ka vārdi: $yssa un s?yrsos, būtu šķēps un zizlis, 

attiecīgi. Vākā; aga.#yrsoi, priedēkļa vārds: 

a g a . , ir atvasināts no vārdu: igauni, ugri, sak

nes. T ā p ē c , vāks: aga.t?yrsoi,Hel(=ugu° medltāji), 
laikam būs attiecināts uz kādu ugru medi tāju cil
ti, kas dzīvojusi vēlākā Ingrainē, kās vāks ari 

ir atvase no saknes: ug^-. Tāpēc, es nedomāju ka 
IIerodotus(485 - 424 pK) minētā cilts: aga.$yrsoi, 

pie Donavas ir tā pati cilts. Tas pats vāks vai 

tulkojums ir attiecināts uz divām ciltīm. Te ir 
jāatceras ka vāks: Istēr,Hel(=Donava), ir atvase 
no ostr-(=austrum-) jēguma, tāpat kā ēstas,ang l2 

(=igauni), bet pavisam no citādiem viedokļiem. 

Istēr ir nosaukta no helēņu viedokļa, bet ēstas! I ’
no sakšu viedokļa.

t

Uz Ptolemaius(87 - 150) kartes starp Balti
jas un Azovas jūrām ir pārspīlēti īsa atstarpe, 
jo ceļotāji šo atstarpi pazina no jūras nevis no 
sauszemes. Tāpēc, ciltis: kariēnēs,Hel(=gaļoni), 
un sargarioi,Hel(=gaļoni), atrodas par daudz uz 
pietiem. Tā kā šīs ciltis atrodas austrumos no 

bēdinoi,Hel(=budiņiem), tām jābūt austrumos no 
Valdajas jeb Budiņu augstienes, kā tas ir atzī
mēts uz kartes. Tā ka šo cilšu vāki saistas ar 
vārdiem; carnis,lat(=miesa, gaļa), s.kārnis,Iet 
(=gaļas tirgotava), un sarx,Hel(=miesa), un, otrum, 
šis ciltis atrodas ugru cilts: mordviņu, dzīvot- 

nē, kos Herodotus(485 - 424 pK) piemln(IV,106)3° 
kā miesas ēdājus ar vāku: andro.<pagi,Hel(=cilvēk- 
ēdāji). Tāpēc, šis divas ciltis; kariSnēs un sar

garioi, ir mordviņu latiniskais un helēniskais 

tulkojums, blakam irāņu saliktenim: mord.hvar 

(=cilvēk.rijēji) , (99.lpp.)27, jeb mord.vi(ņi).
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G o l u  taut as

Mēs mēdzam domāt par gotiem kā ko rietumlgu, 
vācisku, bet ne kā ko austrlgu. Vāks: goti, ir 

vāka: Kitai,rus(=ĶIna), locījums, 35.l p p . , lukanu 
tlkeņu pogā, l.rieda 282. lpp. Tāpēc, vāks: goti, 

nozīmē austrus. Vāku: Getai,Hel(-geti jeb austri) , 
piemin(IV,93-96)30 Herodotus(485 - 424 pK) pie Do- 
navas grīvas pietu krastā jeb Trakijā tā; „Sevi 
viņi iedomājas nemirstīgus. Viņi iedomājas ka vi

ņi nemirst, bet ka ļimušais iet pie dieva: Zal- 
moxis, un daži no viņiem domā ka viņš ir Gebelei- 
zis. Katru piekto gadu viņi vienu no saviem, pēc 

izlozes, sūta pie Zalmoxis(a) ar noteiktam prasī

bām. Vini sūtīšanu izdara tā. Daži no viņiem tur 
trīs šķēpus, citi paņem Zalmoxis(im) sūtamo vīru 

aiz kājām un rokām, sašūpo viņu un sviež gaisā 
uz smailēm... Bet no helēņu vēstīm... Šis Zalmox- 
is bija cilvēks un dzīvojis Samos verdzībā. ... 

Pēc brīvības atgūšanas viņš kļuva bagāts un at
griezās Trakijā ... uzcēla aulu kajā viņš cienāja 
tautu un sludināja nemirstību. ... Pa šo laiku 
viņš pazuda uz trīs gadiem dzīvei pazemē ... bet 
ceturtā gadā viņš atgriezās pie trakie šiem un tā 
Zalmoxis kļuva ticams viņiem.” No šīs Herodotus

t  r

(485 - 424 pK) vēsts ir skaidri lasams ka dvēse

les un augšāmcelšanās jēdzieni nav Kristus paten- 
tes, jo geti to ir piekopuši vismaz 500 gadu 
pirms Kristus.

Herodotus(485 - 424 pK) arī piemin(IV,22) 30 

cilti: ??yssa.getai,Hel(= šķēpu jeb medību geti), 
kur priedēkļa vārds: $yssa. ,Hel(=šķēps) , 175. lpp., 

pieder tai pašai vārsmai, 119.l p p . , kā arī vārdi: 

?9ēs,Hel(=tēsēj s , ceļotājs), taisīt, tus(nī)t, 
taustīt, kā arī laipura locījums: $yrsos,Hel(=ziz- 

lis), kā vākā; aga.t?ursoi ,Hel(=ugu° jeb igauņu 
medītāji), 175.lpp. Šo cilti Herodotus(485 - 424 

pK) vēsta (IV, 22 ) 30 tā: „Virs budiņiem ziemeļup 

tur ir septiņu dienu ceļojuma[~260 Km] tuksnesis. 

Tuksnesim blakus, pagriežamies austrumup, atrodas 

?9yssa.getai, daudza un izteikta cilts, kas pār



tiek no medībām.” Tātad, priedēkļa vārds: j?yssa-, 
Hel(=šķēps, durklis, nūja), ir pielikts aiz pama

ta vāka: Getai,Hel(=geti jeb austri), jo tas bija 

viņu pārtikas rīks.
Herodotus(485 - 424 pK) piemin(1,201 ) 30 ari 

trešu getu cilti: „Kad Kyrus uzvarēja šo tautu, 
viņš tīkoja massa.getai(us) pakļaut verdzībā. 
Saka ka šī tauta ir ļoti spēcīga un drošsirdīga. 

Dzīvo austrumos pret austošu Sauli, aiz Araxes 

upes[tā ietek Kaspijas jūras pietosļ apakš isse- 

doniem. Daži saka ka šī tauta ir skiti.” No teik
t a  ir spriežams ka priedēkļu vārdi: massa-, isse-, 

ir atvases no lukanu lūpeņu pogas, rau:

pasah,heb --- > v i s i .g o t i ,got --- > massa.getai,Hei

(=Lieldienas, (=rietum.goti) (=rlt.geti)

riti) ļ
j, ļ 

Basilia,lat Isse.donēs,Hel 

(=S3m.sala) (=rīt.upieši)
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I
Asia,Hel

(=Azija, Austraine)

Ebrēju vārds: pasah,heb(=Lieldienas, aug^- 
šāmcelšanās, rīts, pavasars), atbilst vārdam: 

Jurģi. Pamatnēji tas ir atvasināts no ausmas un 

rīta jēguma, kā tas izpaužas vākā: Basilia,lat 
(=Sām.sala jeb Igauņu sala), 104.lpp. SI sakne: 
pas-, lokas uz sakni: v i s i - ,got(=rietu jeb vaka

ru), jēgumu, pie kas pieder arī vārdi: vasara, 
lei(^vasara), wiasna,pol(=pavasars), vesna,rus 

(=pavasars), un oseņ,rus(=rudens), kas būtu raks- 
tams: )(oseņ°,rus( = rudens), kur )( ir alefs, ko 

eiropiešu rakstībās, aplam, nemēdzam rakstīt, 
l.rieda 282.lpp. Līdzīgā veidā sakne: vas-, lo
kas uz vāku: Isse.donēs,Hel(= Austrum.upieši jeb 

rīt.upieši), kas pēc Herodotus(485 - 424 pK) vēs

tīm dzīvoja ziemeļos no Massa.getai,Hei(=austru- 

^ mu vai pietu(?) getiem) , bet austrumos no *9yssa- 

getai,Hel(=medItāju getiem). Tā sakne: vas-, ir



ir locījusies uz vārdu; massa-,Hel(=austrum- vai 
pietu(?)), kas helēņu vārdnīcā nav atzīmēta. Jā
tiem vērā ka vāks; Asia,Hel(=Āzija jeb Austraine)', 
ir jau zināms assīriešu rakstos, lai gan Herodo- 

tus(485 - 424 pK) min (IV, 45 ) 30 it kā Āzijas vāks 
bOtu ņemts no Asijas, Prometēja sievas, bet citās 
lidiešu teikās it kā pēc Manes dēla; Asius. Pro

tams te viņš piemin viņa laika helēņu teikas. 
Tāpēc, jādomā, k a š ī s p o g a s  saknes: pas-, vas- un 

m a s - , ir ņemtas no arābu vai šemēnu valodām, kas 
ari ir attīstījušās āriešu valodās. Vārds: pasha, 

Hel(=Lieldienas), ir pārņemts no Vecās Derības 
otrā rakstura(Šemot,heb = Vāki), kas ir rakstīts 

ap 930.gadu pK. Herodotus(485 - 424 pK) šos vār
dus piemin ciltīs: isse.doni un massa.geti, bez 
tulkošanas, un,laikam, bez izpratnes. Par massa- 

getu dzīvi viņš raksta plašāki(1,215 - 216)3o, se

višķi par viņu zirgiem, zeltu un missiņu.Viņš 
ari apraksta massa.getu sievu mīlēšanas parašas 
pēc brīvas izvēles. Šķiet, ka dainā:

Sijā auzas tautu meita,

Dod manami kumeļami,

vārds: auzas, ir nevis avena,lat = a v o s ,rus(=au- 
z a s ) , bet ir aes,lat(=misiņš), aiz,got(=misiņš ), 
jo dainās4 5 šis vārds reizēm parādās kā aizas 
vai atkal nejēdzīgi. Otrum, vārds: kumeļš, ir 

radniecīgs vāi'dam; gāmāl ,heb(=kamiels), 128. lpp. 
Tāpēc, šis vārds: aizas vai auzas, ir viens no 
vissvarīgākiem vārdiem dainās4® to senuma noteik

šanai. Otrais svarīgākais vārds dainās ir dainā;

Sit Jānīti vara bungas,

Vārtu staba galiņā.

Vārds; Jānītis, varēja rasties tikai pēc

5 0 6.gada visigotu bīskapu lēmuma par līdzdalību 
Trimpu jeb Jāņu svinēšanā, 76.lpp.

Tacitus(54 - 120) minētie Gotones,lat(-go- 

ti), pie Vislas (§44)® un Ptolemaius (87 - 150) 

atzīmētie: go$5nSs,Hel(= goti), Vislas labajā
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krastā, zīm.16 176.lpp. Šie 500 gadu vēlākie getu 

pēcteči ir jau stipri mijušies un devušies daudz 
tālākā Drang nach VVesten ceļā. Ir jau sadomātas 
dažādas tergas ka goti esot cēlušies Gotlandē un 

Skandināvija it kā būtu gotu dzimtene. Protams, 
tur ir uzaugušas un iedzīvojušās gotu ciltis pec 
ieceļošanas no austrumiem. Bet vissenākā zināma 

gotu valoda31 ir sarakstīta pie Donavas, getu dzim
tene. Gotu bīskaps: Wulfila(311 - 383), ir tulko

jis šo bībeli gotu valodā. Gotu vēsture47 patiesi 

atbilst Herodotus(485 - 424 pK) minētām (IV,93 - 

96)30 gotu parašām.

Baltiem ar gotiem ir vesela virkne kultūras 

sakaru. Pat Lietuvas novads: Žemaitija, ir atva

sināts no vāka; Samo.gethia,lat(=sāmu gotaine), 

tabula IX38, uz 1508.gada kartes. Vākam; Žemaitija, 
nav it nekāda sakara ar vārdu; zemiene, kā izmi

suma valodnieki medz to ierosināt. No jebkādiem 

sakariem ar gotiem mums ir tik bail ka pat šo 

vāku: Samo. gethia, lat(=sāmu gotaine jeb Žemaitija) , 
mēdzam saistīt ar gotu „atstātām,” nevis apdzī
votām, mītnēm (31. lpp.)38. Patiesība mes svinam 

Jāņus tāpēc ka v i s i . gotu jeb rietumu gotu bīskapi 
506,gadā nolēma piedalīties Trimpu jeb „papardes 
zieda” jeb Līgo svētku svinēšanā uz pamatojuma 

ka tie esot apustuļa: Jāna, miesās „ i e n e mšana^’ 
svētki, 76.lpp. Tik jūsmigi goti dalījās ar mums 

mūsu parašās.

No šīs spēcīgas baltu-gotu kultūras iedar
bības gotu valodā ir jau VVulfila(s) (311 - 383) 

laikā lietoti daudzi baltu v ā r d i , 6 6 .lpp., blakus 

tāda paša jēguma vācu vārdiem. Šāda valodas ietek

mēšanās var notikt tikai ar ciešu kultūras iz
maiņu. Mes, visumā, vairāmies no runāšanas par 

mūsu sakariem ar gotiem, droši vien, aiz bailēm 

lai vāci mūs neieskaita Vaterland(e). Bet goti 
nav daudz vairāk teutoņu priekšteči kā baltu 
priekšteči. Jo tālāk mes skatamies vēsturē jo 

mazāka starpība ir redzama. Herodotus(485 - 424 

pK) minētie geti, visumā, ir teutoņu priekšteči 

tāpat kā minētie budiņi ir baltu priekšteči. Bet 

patiesa šķelšanās sākās tikai ap III vai IV
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g.s. pēc Kristus, pēc Skitaines sabrukuma, kad 
ciltis un tautas sāka iezīmēt savu dzlvotņu robe
žas. Tad goti sāka nopietni radīt savu ticību
karošanai kamēr balti ierāvās savā kaktiņā savā t i
stūrīti pie Baltijas jūras un atjaunoja vedu jeb 

dainu mākslu. Tagadējā baltu valoda ir jau stipri 
attālinājusies no vedu valodas, 34.lpp., bet ma
zāki no \Vulfila(s) (311 - 383) valodas31, kās vār- 

doņa ir apstājusies IV g. s. kamēr baltu vārdoņa 

ir mijusies. Tā, teiksim, vārds: q i u s ,got(=dzIvs), 
maz atšķiras no vārda; gyvas,lei(=dzlvs). Bet 

vārds: libains,got(= Leben,ger = d zīve), gramma- 

tiski ir tīri baltiskais vārds ir mij ies uz mums 
galīgi svešu Leben,ger(= dzīve). Vāks: Ķīna, ir 

atvase no vāka: K i t a i ,rus(-Ķīna), caur vāku: ge- 
tai ,Hel(=geti) , 67.lpp. Sakne: k i t - , i r a r ī  radī

jusi priedēkļotu vāku: S.ky$ēs,Hel(=s.kiti), ar 

vispārēju jēgumu: austrumieši.

Mūsu pirmie latīņu kultūras raksti ir raks
tīti ar gotu burtiem, zīm.17 183.lpp. Patiesībā 

tie nav gotu burti. Šī stila burti ir radušies 

ziemeļu Francijā XI g.s.(526.lpp.) *  kos ap XII 
vai XIII g.s. sāka saukt par gotu burtiem jo to 

veidi atgādināja Wulfila(s) (311 - 383) burtus 

(475. lpp.) **. Šai pašā laikā ir rakstīta ari A t 
skaņu hronika, zīm.lO 54.lpp. Tā modernizētā 

veidā ir tulkoti pirmie svētie raksti katoļiem 
Vilnā 1585.gadā, zīm.17 183.lpp. Priekš prūšiem 

„Katechismus in preūssnischer sprach und dagegen 

das deiidsche. 1.5.45. ” bija jau iespiests Kara- 

laučos 1545.gadā.*
Blakam vāka; Getai,Hel(= geti), saknei ir 

locīti saknes: GOOļD, vāki; Keltai,Hel(= ķelti), 

golad,rus(^galindi), un galindai,Hel(=galindi), 
67.lpp . , ko dzīvotnes uz Ptolemaius kartes iznāktu 
ap Kaunas - Vilnas apkārtni, zīm.16 176.lpp. Šis 

vāks: galindai,Hel(=galindi), Prūsijā ir atrodams 
vākā; Holland,ger(=Holande jeb G a l i n d a 0) , 72.lpp., 

kas caur Holandi pie Reinas grīvas ir aizkļuvis 

līdz Holland(es) novadam austrumu Anglijā. Pat 
vākam: Hellēnēs,Hel(=helēni jeb grieķi), ir jābūt 

vasinātam caur locījumu: galindai, 67.lpp, Paš-
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Zlm.17
Pirmais latiņu burtāja gotu burtiem raksts 

latvju valodā Vilnā 1585.gadā



galindu dzīvotnes(l51.lpp.)27 ir zināmas pie Kalu- 

gas, Smolenskas, Vitebskas, Polockas, Vilnas un 
Holande jeb Galindā Prūsijā. Arī priedēkļa vārdi: 

-gaili, vākos: Letti.gaili,lat(= Ietu jeb latvju 
gali), un Semi.gaili,lat(=sāmu gali), (XXIII)15, 

ir atvases no vāka; galindai,Hel(= galindi), 70. 
lpp. Ir pat iespējams ka vāki: Boydinoi, Hei ( P u 

diņi), un galindai,Hel(=galindi), ir tulkojumi, 
jo, pirmum, budiņu un galindu dzīvotnes, zīm.16 
176.l p p .,saskan. Otrum, abu vāku saknēm ir rītu 

jeb austrumu jēgums, 67. un 83.lpp. Trešum, zilg

mes kults, 79.lpp., sākās budiņos, tad tas ir 

atzīmēts prūšos, un pēdīgi britos. Ceturtum, no 
vāka: Boydinoi, saknes ir atvasināti vāki: prūši, 
briti, 82.lpp., un varbūt arī balti, 188.lpp.

Budinu tautas
t

Eiropas vēsturē vāks: Boydinoi ,Hel( =budiņi) , 
parādās tūlīt pec atmodas VI g.s. pK. Herodotus 
(485 - 424 pK) piemin(IV, 108-109)30 viņus kā tautu 
blakus skitiem(IV,21) 30 tā: „Kad Tanais[=Dona] ir 

šķērsota tur vairs nav Skyt?ia[=Skitainej . Pirmais 
novads pieder Sayro.matai(em) Q=Ziemeļ.austriem] , 
kas, sākot no Maiotis[=Azovasļ ezera, apsēduši 
zemi ziemeļup 15 dienu ceļojurnā[s555 Km] kai 
trūkst savvaļas un koptu koku. Virs šiem dzīvo 

Boydinoi£=budiņiļ apsedam otru novadu, turam zemi 
pilnu ar dažādiem kokiem.” To pašu plašāki Hero- 
dotus(485 - 424 pK) atkārto( I V , 108-109)3°, 73. lpp. , 
ka viņi dzīvo mežainā zeme, t. i ., virs Ukrainas 

klajumiem kiem trūkst koku.
Kā Herodotus(485 - 424 pK) liecina(1,101) 30 

vāks: Boydinoi ,IIel(=budiņi), ir atvase no pamat- 
nejākavāka; Boydioi,Hei(=budi jeb rīti) : „Deiokes 

salasīja medes[=medus jeb rītusļ vienā tautā un 
valdīja pār to. Medes(em) piederēja sekojošas 
ciltis: busai, para.takeni, struhates, arizanti, 
boydioi un magi. Tādas ir med6 s(u) ciltis.”

Kā vāks; vedas(= austri, rīti), tā vāki: 
Boydioi,Hel(-austri, rīti), un Medes,Hel(=austri 

jeb rīti), ir lukanu lūpeņu pogas locījumi, 83.
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185
lpp. , ar rītu jēgumu:

Boydinoi,Hel S.weden,ang
(=budini) (=Z.vied.r.ija)

T
Boydioi,Hel S.wede,ang Medēs,Hel
(=budi) (Z.vied.ri) (=medi)

r T r
bītai,pru ------> veda,? --------- > matiņ,fra
(=vakars) (=rlt-) (=rlts)

I l i
budit,rus westar,ger2 modināt,Iet
(=modināt) (=rieti) (=busti,lei)

1 I l
budrus,lei Aestii,lat modrs,Iet

(=modrs) (=galindi, (-možs)
austri)

ŠI lukanu lūpeņu pogas sekme balstas uz 

grammatiskiem sarežgijumiem, jo, pirmum, vārdam: 
matiņ,fra(=rlts), ir tāda pati galotne kā vākam: 
Boydinoi,Hel(=budiņi), kamēr bītai,pru(=vakars), 
vasina vāku: Boydioi,Hel(=budi, rīteni) , aiz Kas- 
pijas jūras, otrum, vārda: m a t i ņ ,fra(=rīts), lo
cījums ir ačgarns attiecībā pret vāku: Medēs,IIel 
(=medi jeb rītieši). Saknei: BOOD, prūši ir devu
ši pretēju jēdzienu salīdzinājumā ar pogas visuma 
jēgumu. Tur var būt divi izskaidrojumi. Pirmum, 
šādas pretešķības maiņas k ā , teiksim, saknē: S001, 

rau: salts, silts. Otrum, pats vāks: prūši, ir 
atvase no saknes: BCt'D. Kad IIerodotus(485 - 424 
pK) laikā budiņi bija pie Valdajas augstienes, 
zīm.16 176.lpp., un pat vēl Ptolemaius(87 - 150) 
laikā viņi tur ir minēti kā bēdinoi,Hel(=budiņi), 

skat Ptolemaius karti, no viņu viedokļa prūši 

bija vakaros. No kā varēja rasties bītai,pru(=va- 

kars), lai gan budē,pru(= mosties), patur pamat- 

nējo jēdzienu. No Prūsijas šī tauta devās caur



Holandi uz Britu salām, 70. - 72.1pp. Tā šis 
vāks ir radījis, 82.lpp.., sekmi:
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Šis sekmes attīstību ari apstiprinā līdzējs zilg1- 
mes kults, 79.1pp., ko piekopa budiņi, prūši un 
briti.

Galotne: -in-, augšējos vākos ir radusies 
sekojošā locījumu(285.lpp.)2° sekmē;

Boydinoi,Hel — > Pruteni,lat 
(=budini) (=prūši)

Prettanikoi,Hel 
(=briti)

Boydioi,Hel 
(=budi)

P r u t i ,lat 

(=prūši)

Boydioi,Hel 
(=budi, rltieši)

Medēs,Hel 

(=medi, rltieši)

p ietūs,lei 
(=pieti)

m i d i ,fra 
(=pieti)

bltai,pru 

(^vakars)
m o d - ,Iet 
(=rlt-)

budīgs°
(=vakarīgs jeb

m odlgs,Iet 
( —r ī tī gs )

rltīgs)
4/

budings0

(=rītīgs)
modings0

(=rītīgs)

Boydinoi,Hel 
(=budini)

m a t i n ,fra
(=rlt(iņ)-)

Ša da locījumu mija notiek arī tagad, teiksim, 

vārds; singing,ang(= dziedošs), tiek čalts kā 

singin, pat „labā ” izrunā.



Vāku: Prettanikoi nēsoi,Hel(=Britu salas), 
lieto Strabo(63pK - 23 pēc K ) . Šis vāks latinis- 
kotos viņa rakstos(IV,5; 165.lpp.)49 ir atstāts 

tikai malu piezīmes: „ Brettanikē(graece Bretta- 
nice, codd. saepissime Prett.) ” Ari citā vietā 
tā pati atziņa ir dota(II,3; 160)49: >,Ibi divus 
Caesar nāves compegit, quum in Britanniam (codd. 
saepe Prettanice) navigaret.” (=Šeit ari dieviš
ķais Cēzars tapa flotes ostu kad viņš kuģoja uz 
Britāniju(noraksta malā Prettanika)). Kā latinis- 

kotais vāks ir rakstīts ar nn (Britannia) tā he- 
lēniskais vāks ir rakstīts ar tt (Prettanikē).

Lai gan BOOD sakne prtišu jēgumā daļēji ir 

guvusi vakara jēgumu, pamatnēji, 185.lpp., tai 
ir rīta un mosšanās jēgums, ko apliecinā vārdi: 
budit,rus(=modināt), budē,pru(=mosties), pa.bus- 

ti,lei(=pa.most), b udrus,lei(=budrs, modrs, at
modināts). Visi šie vārdi mudina uz domām vai bu- 
diņi nebija Gautamas Bud9as(563-483 pK) mācības, 

215.lpp., sludinātāji, kas saucās Atmoda. Šim 
jautājumam ir vairāki iemesli. Pirmum, latgaļu 
uzvārdi: Baduns, Batņa, Beitāns, Putāns, Pitāns, 
ir budiņu pēcteču nosaukumi, atvasināti no vāka; 

Boydinoi,Hel(=budiņi), 84.lpp. Otrum, vārds: bal- 
dus°,Bal(= putns), ir radījis vāku: balts, kas 
caur vāku: balintis0 jeb balandis,lei(=balodis), 
ir mij ies uz vārdu: bāliņš. No vārda: baldus°,lat 
(=putns), ir locīts vārds: balodis, kas senā bal
tu ticībā bija svētais Gars, 216.lpp. Šie saknes: 

B 00D, locījumi rada sarežgijumus, jo vārds: putns, 
ir svētais Gars, atvasināts no Himalaju valsts 
vāka: Butana, tāpat kā Taube,ger(= balodis), ir 
atvasināts no otras Himalaju valsts vāka: Tibeta, 

kas bija vācu svētais Gars, vai kā keutaris,pru 
(=balodis), jeb svētais Gars ir atvasināts no 
vāka: Kitai,rus(=^Ina), 242.lpp. Kamēr galotne: 
-inoi, vākā; Boydinoi, varētu būt atvasināta no 
saknes: BOOD, 186.lpp., tikmēr galotne: -ns, vār
dā; putns, var būt tiešais lienējums no valsts 
vāka: Butan, it sevišķi tāpēc ka 1)minētie uzvār

di ir sastopami tikai Latgalē un 2)vārds: putns, 
ari ir sastopams tikai latvju valodā, kamēr pepe-
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lis,pru(= putns), un paukštis,lei(= putns), ir 

attiecīgi vārdi māsu valodās.

Kā vārds: baldus,Bal2 (= putns), tā vārds: 
bird,ang(= p u t n s ) , ir laipuma atvases no saknes: 

BGOD, 3.rieda 286. lpp. , rau:
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Prettanikoi, lat 
(=briti)

>  Lango.bardi ,1at 
(=lugu bardi)

■> Baltus,lat 
(=balts)

l
BaltiņšI

Pirmum, šī sekme pauž par tautības un ti
cības kopību, jo putns, patiesāki: putna vāks, 
saistas ar svēto Garu. Tāpēc, vāks: Lango.bardi, 
lat(=lugu bardi), ir domāti nevis kāda putnu 
tauta, bet ko svētais Gars saucas bird,ang(=putns). 
L ī d zīgi,v ā k s : balts, ir atvase no vārda; baldus0 , 
Bal2 (=putns), kas ir radniecīgais svētais Gars, 
216.lpp. Tāpēc, minētie (Lango)bardi ir prūši kas 
dzīvoja lugos, no ko vāka ir atvasināts vāks; 
l enkas,lei(=polis). Šos Tacitus(54 - 12o) minētos 
lango.bardus parasti mēdz pieskaitīt vāciem, 87. 
lpp. No viņu valodas zināmiem astoņiem vārdiem 
(269.lpp.)12 nekā sevišķi vāciska nevar izlobīt:

gaida kidat,rus(=svaidīt)
(=šķēps)

s.kaidyti,lei(=s.kaidīt, 

bārstit)

BnD — > Bandowe,1a t 
(=Kurzeme)

B1D

Pruti,lat 

(=prūši)

bird,ang - 

(=putns)

B1 'j0 D

kbaldus,Bal2 
(=putns)

Vili.baldis



gain
(=ierocis)

kinut,rus(=sviest)
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fereha forha,gert (=priede)

(=ēdama o r e h ,rus(=rieksts) f\
ozolzīle) riešutas,lei(=rieksts)

gīsil gislo,pru(=dzīsla)

(=bulta)

lagi leg,ang(=kāja)

(— gurn s)

sala s a l ,gerļ(=dzīvoklis, nams)

(=sēta) sol a ,let(l)(=sādža)

thinx think,ang(=domāt)

(=padome) tenka, dinģēties

zāwa ga.tēwjan,got(=sa.kārtot)

(=rinda) ga.tavas,lei(=ga.tavs)

Mums it sevišķi ir saistīgs lango.bar

vārds: fereha(=ēdama ozolzīle), no kā ir atvasi

nāts vārds: forha,ger,(=priede), no k ā , savukārt, 
ir atvasināts vārds: o r e h ,rus(=rieksts), orzech, 
pol(=rieksts), kas sarūk uz riešutas,lei(=rieksts) 
caur sakni: rek- jeb riek-, Herodotus(485 - 424 pK) 

vēsta, 73.lpp., ka budiņi ēd čiekurus. Arī Latga
lē vecu muižu dārzos auga kāds skuju koks kā 

čiekuru sēklu puikas grauza vēl 1940-os gados 
Šis skuju koks neaug savvaļā. Tā čiekuri ir lī
dzīgi priedes čiekuriem, tikai lielāki. Tāpēc, 

vārds: forha,gerļ(= priede), nez vai vispār ir 
vācu cilmes, lai gan tā to mēdz atzīmēt12, jo 
Kiefer,ger(= priede), ir pavisam citas cilmes. 
Šī čiekuru ēsšana, blakum zilgmei, 79.lpp., nāk 

līdzi no Valdajas budiņiem uz Baltijas prūšiem 
un (lango)bardiem jeb lugu bardiem. Tāpēc, augšē

jie vārdi varbūt ir budiņu valodas vārdi, kiem 
bijusi sava valoda (IV,21)30, jo Herodotus (485 - 

424 pK) viņus neieskaita skitos.
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Tautas c i l t i s

Ptolemaius(87 - 150) minSta cilts: sudenoi, 
varStu atrasties, pec viņa kartes, kautkur Nemu- 
nas labajā krastā. Šis vāks saistas jēgumā ar 
vārdu: Siid,ger(=pieti), un attiecīgu baltu vārdu: 
suta, sautēt. Diemžēl, vārds: suta, ir vārda; 
heat,ang(= siltums), locījums (154. lpp. ) 2o. Šādā 
pašā locījumā Zviedrijā, zīm.16 176.lpp., cilts: 

haidenoi, uz Ptolemaius(87 - 150) kartes, ir atzī
mēta ar vāku: S i t ones,lat(=tauteni), uz Tacitus 

(54 - 120) kartes(§45j®. Šī cilts atšķiras no ci
tām ciltīm ar sieviešu valdonību. Sieviešu virs
vadība nebūt nav teutoņu tikumā. Turpretim, bal
tos un ugros sievietēm ir noteikta teikšana kopš 

vēstures sākuma. Tas viss liecina par šīs cilts: 
Sitones, radniecību ar Ptolemaius(87 - 150) minē

tu sudenoi cilti pie Nemunas. Šo cilšu vāki tāpēc 
jāvero plašakā sekmes saitumā;

N o r d ,ger 
(=ziemeli)

n a t u r a ,lat 
(=daba)

-> nieder, ger 
(=zemup)

■> Nerthus,lat 
(=Zemes Māte)

natus,lat ---- > Nuitonēs,lat — > Nattangi,lat
(^dzimšana) ( ' dzimteni)

natio,lat Nadrowite,lat sudenoi,Hei 
(=dzimtoņa) (=nadrovi) (=tautēni)

tauto,pru 
(=zeme)

tauta,lei 

(=tauta)

j?iuda,got
(=tauta)

■> Sitones,lat 
(=tauteni)

Suardones,lat 

(=liel.tauteni)

•> Teutonoi,Hel 

(=teutoni)



Šajā sekmē vissvarīgākais saistums ir locī

jums; nat-, no saknes; taut-, Pirmum, šādi senie 
locījumi, 89.lpp., no šis saknes ir izprotami di

vējādi; l)zeme, daba un 2)ūdens. Vārds; tot,Bal, 

(=strauts), 12 0 .lpp., lokas uz vārdiem; nautus, 
lat(=jūrnieks), natūra,lat(=peldēt). Šis locījums 

ir ari sastopams baltu valodās; niedra, kas lokas 

uz nendrē,lei(= niedra). Turpretim, vārds; reed, 
ang(=niedra), ir atvasināts no vārda; tot,Balt 

(=strauts), caur vārdu: treed°, 122.lpp. Otrum, 

kā saknē: taut-, tā tās locījumā; nat-, pamatnējs 
jēgums saistas ar dabu, nevis tautu. Kā tauta,lei 

(=tauta), ir atvase no tauto,pru(=zeme), tānatio, 
lat(=tauta), ir atvase no vārda; natūra,lat(=da- 

b a ) , saknes. No šis latiņu saknes: nat-, ir atva

sināti sakšu vārdi: nieder,ger(=zemup), un Nord, 
ger(=ziemeļi), kur pirmais vairāk attiecas uz ze
mi, kamēr otrais, plašākā jēgumā, uz dabu. No šis 

saknes ir locīts vāks: N e r thus,lat(=Zemes Māte), 
90.lpp., ko pielūguši Tacitus (54 - 120) laikā 
tagadējās Meklenburgas ciltis (§40)32, starp kām 
viņš piemin Nuitonēs un Suardones, kas abas ir 
atvases no augšējās sekmes, 190.lpp., ar tauteņu 
un dzimteņu jēgumu.

SCOD vāku sakne ir vasināta no vārda; j?iu- 
d a ,got(=tauta), kas, savukārt, ir atvasināts no 
vārda: tauto,pru(=zeme). ŠI vārda sakne lokas uz 
vārdu: na t u s ,lat(=dzimšana), no kā ir atvasināti 
vāki: Nuitonēs,lat(= dzimteni), un Nattangi,lat 
(^dzimteni), Vāka: Nuitonēs,lat(=dzimteņi), sak
ne ir atvasinājusi vāku; Nattangi,lat(=natangi 

jeb dzimteni), caur vārdu: natig°( = dzimtīgs). 
Šo cilti Prūsijā piemin 1326.gadā Petro Dusburgo 

(14.lpp.)5 1 , blakam Nadrowite,lat(= nadrovieši) , 
ciltij, no 11 prūšu ciltīm. Nuitones,lat(=dzim- 
teņi), Meklenburgā atšķiras no vācu ciltīm ar 

savu ticību Nerthus,lat(=Zemes M ā t e i ) . T ā p ē c , lai 
gan ar 1200 gadu atstarpi, vajadzētu būt tiešai 

saistībai kā vākā tā ticībā starp šīm ciltīm. 
Prūšu cilts: Nadrowite,lat(=nadrovieši jeb dzim- 

tieši), vāks ir daudz tuvāks vārdam: nieder,ger 

(=zemup), vai vārdam: niedra, kam ir ūdens teces
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jēgums, 122.lpp. Tāpēc ir ari iespējams ka na- 

drovieši bija kāda cilts kas ir ieguvusi savu 

vāku no purvainas dzlvotnes. Nadruva, toties, at
rodas austrumos no Sembijas un Notangas, tuvu 
Nemunas kreisajam krastam(23.lpp.) w . Tāpēc, jādo

mā ka šis vāks: Nadruva, ir atvase no vāka: No- 
tanga, saknes, kiem nav nekādu sakaru ar vārdiem: 

n i e d e r ,ger(=zemup), un niedra.
Sakne: nat-, ir locījums no vārda; tauto, 

pru(=zeme), saknes, 190.lpp., kas ir radījusi 

vārdu: tauta,lei(= tauta), un j?iuda,got(=tauta). 

Šis jēdziens ir pārnests uz Dānijas cilti: Teu- 
tonoi,lat(=teutoni), kas tagad ir radījis veselu 
vārsmu vārdu: tauta,lei(= tauta), Deutschen,ger 
(=vāci jeb tauti), Dutch,ang(=holandieši jeb tu- 

ti) , tuteiši Latgalē24. Vārds: tuteitis, ir vārda; 
tautietis, nepārejošais lietas vārds. Izmisuma 

valodnieki vārdu: tuteitis, saista ar vārdu: tut, 
pol(=te, šeit), kas it kā nozīmētu šejenieti. 

Vārds: tut,pol(=šeit), ir atvase no vārda: tauto, 
pru(=zeme).

No saknes: SOOD, goti ir radījuši cilts 
vāku: Sitones, pietu Zviedrijā, zlm.16 176.lpp., 
ko Tacitus(54 - 120) piemin(§45) 32 kā valdošu sie
viešu cilti, kāpēc vāciem ir bailes to pieskai
tīt vācu tautai. Šī cilts nevar būt nekas cits 
kā cilts: sudēnoi,Hel(=sudēni jeb tautēni), at

vase, kās dzīvotne aptver visu austrumu Prūsiju 
(23. lpp.)27. Siem sudēniem Prūsijā ir ari vāks: 
jatvingi, kas ir locījums no vāka saknes: LUJD 
(=lat-, liet- vai 1 it-), lokam lokanu mēleņu 
pogā, l.rieda 282.lpp., rau;

litua,lat — > Lotwa,pol --- > latvīgs
(=Lietuva) (=Latvija)

jotvingai,lei £---  jatvaģ,rus
(=jatvingi) (=jatvings)

Šis vāks; jatvingi, ir slāvu cilmes un pir

mo reizi parādās krievu rakstībā (19.1pp.)5l
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Burtuļs: 1, mijas, caur burtuļi; 1, uzburtuļi: j, 
netikai krievu čalā , bet cilvēka čalā v i s p ā r , rau:
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L y d i a ,Hei

L e u t i c i ,lat

Judeia,heb

Jut.land,ger

logos,Hel 

(=vārds)

-> juokas,lei 

(=joks)

Tacitus(54 - 120) minēta(§40)32 cilts: Suar-

dones, tagadējā Meklenburgā, ir laipura locījums

no vāka; sudones0 vai suadones0 , kas ir loti lī-7 t

dzīgs vākam; sudēnoi,Hel(= sudēni jeb tautēni), 
zīm.16 176.lpp. Kā Sua r d o n e s ,lat(=liel.tautēni), 

bija cilts: N u i t o n ē s ,lat( = dzimteni), kaimiņi 
Me k l e n b u r g ā , tā sudēnoi,Hei(=sudēni jeb tautēni), 

bija kaimiņos natangiem un nadroviem Prūsijā.

Arī pats šo cilšu dzīvotnes vāks: Mecklen

burg, ger(=Meklen.pils) , var būt atvasināts no 

prūšu vārda; m i x k a i ,pru(=vāciski), saknes:

pokoj , bul ,2 
(=miers)

koisto.- 
bökoi,Hel - 

(=vakar-?)

I
bēkig°

(=vakarīg-°?)

I
peuking 
(=vakarīg-°?)

V o l k , ger 
(=tauta)

Mecklen ,pru 
(=vāculen-)

vokietis,lei->mixkai,pru 

(=vāciets jeb (=vāciski) 

vakariets) 

i

vokiškas,lei 

(=vācisks)

t
m i e g a s ,lei 

(=miegs)

I/
Wicing,angļ

(=vikings)
poliak,pol

(=polis)

p e u k i n o i , H e l — > Peucini ,lat-> pulgara,ang 12 

(=poli?) (=poļi?) (=bulgari)

C i l t i : koisto.bSkoi jeb koisto.bo^koi,Hel 

(=Č^sto.hovas vakarieši jeb poļi). Ptolemaius



(87- 150) atzīmē starp Nemunas augšgalu un Vislu. 
Priedēkļa vārds: koisto.-, tagad ir sastopams 

vākā; Cz^sto.chowa,pol(=C^sto.gava° jeb Čenstoho- 
v a ) , kas ir atvase no vārda: k a i s t i ,lei(=ie.kaist, 
karst), kas ir locījums no vāka; GItars,Bal(=Sau- 

l e ) , saknes tāpat kā vāks: K i t a i ,rus(=Ķīna). Tā

pēc, vārds: koisto.-, saistas ar austrumu-rietumu 
jēdzienu. Turpretim, piedēkļa vārds: -bēkoi, kam 

virs burt’iem: 5k, ir pierakstīts burts: 1, skat 

Ptolemaius karti, būtu sakams ari b o ^ o i .  Tas 
tad ari ir, pēc uzbūves, vāka; polka,pol(=polie- 

te), vai poliak,pol(=polis), priekštecis. Pie šis 
saknes pieder ari vāks: Pulgara ,ang,2(=bulgari jeb 

liel.poļi), kos min (§2) 17 A l f reds Lielais (849 - 

899). ŠI sakne ir atvasināta no lukanu lūpeņu 
pogas, 193.lpp., pie kās pieder ari vāki: vokie- 

tis,lei(=vāciets), un mixkai,pru(= vāciski), kas 
ir locījumi no vārdu: pokoj ,bult2(=miers, krēsla), 

vakaras,l ei(= vakars jeb liel.miers), miegas,lei 

(=miegs), no kā ari atvasināta vārda: mixkai,pru 
(=vāciski), sakne: mix- jeb m i g s - . T ā p ē c , baltu 

rakstībā vārdu: m i x k a i ,pru(=vāciski), vajadzētu 

rakstīt; migskai0 ,pru(=vāciski). No šis saknes 

tad arī ir, domājams, atvasināts vāks: M e c k - , 
kas ir locīts uz laipula vāku: M e c k l - , tad uz 

ģenetīva laipuļi: M e c kligb , kas caur Meckling0 
ir rucis uz Mecklen.burg,ger(=Vāculen.pils) jeb 

Miegulen.pils), ar vakaru jeb rietu jēgumu. 
Tāpēc, vārds: pokoj ,bul!2(=miers) , ir radljis vār
du pokdj,pol(=guļamistaba), un, līdz ar to, pauž 
ka senākā slāvu izteiksmē šim vārdam bija vakara 

jēgums, kas ari ir lietots Ptolemaius (87 - 150) 
kartes vākā: koisto.bēkoi jeb koisto.bē^koi,Hei 

(=austrumu vakarieši jeb Često(hovas) poļi).Vai 
Polska,pol(=Polija), ir atvase no vārda: balys, 
lei(=bālis jeb lauķis), vai no vārda: poļa.Sla 
(=lauks), to pagaidam nav iespējams noteikt.

Kā sakne: v o k - , atvasina vāku: Wicing,ang 12 

(=vikings jeb vakarīgs), tā sakne: b ē k - , atvasinā 

vāku peukinoi,Hel = P e u c i n i ,lat(= vakarieši jeb 
p o ļ i ) , kos Tacitus(54 - 12o) atzīmē Vislas augš

galā (§46)3 2 , pieminēdams kopā ar venedi(em) un
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ka viņi ari saucas Bastarnai. Ptolemaius(87 - 150) 

šo cilti; peukinoi,Hel(=vakareni jeb poļi), ir 
atzīmējis rietumos no Pripetas upaines, bet cil

ti; bastērnai, uz austrumiem no viņiem pie paša 
Pripetas augšgala. Ka bastērnai ir saliktenis par 

to liecina vāks; stūrnoi, austrumos no BSdinoi 

horos,IIel(=Budiņu jeb Valdajas kalni). Pirraum, 

Bastarnai, tad ir saliktenis: ba-starnai, kur 

priedēklis: b a - , ir raukums no vārda; abē.got 

(=vecis). Šī sakne lokas vārdos; emporium,lat 

(=ļaužotne, liels tirgus), imperium,lat(=virsai- 
tība, pavēlniecība, stābs). Otrum, piedēkļa vārds; 
-starnai jeb -stērnai jeb stūrnoi, ir iz tās pa

šas cilmes kā ari vārds: stairno,got = Stern,ger 

(=z.vaigzne), kam ir kopīgs jēgums ar vakariem, 

tāpat kā vārda: z.vaigzne, saknei: vaig^-, ir rad
niecīga vārda; vakars, saknei: vak-. Trešum, šis 

vāks: stūrnoi, ir acīm redzams laipurs no cilts 
vāka; staunoi, kos Ptolemaius(87 - 150) ir atzī

mējis starp Daugavu un budiņiem, zlm.16 176.lpp. 

Ceturtum, vāks; staunoi, ir saliktenis: s.taunoi; 
kam priedēklis: s - , ir daudzuma vārduļs, 4.rieda 
2 9 6 . l p p . , bet piedēkļa vārds: taunoi, ir tas pats 
kā dawn ,ang(=ausma) , vai deņ,bul12(= diena), 161. 

lpp. Šis vārds: taunoi, jeb d a w n ,ang(=ausma), ir 
locīts uz vārdu: s .tairno,got(= z.vaigzne), kam 

ir vakara jēdziens un ausmas jēdziens. T ā p ē c , poļu 
senči baltu-slāvu vārdā saucās peukinoi(= vaka- 
r i e š i ) , 193.lpp., kas ir tulkoti uz gotu-sakšu 

vāku: ba.s.tarnai(=ļauž.sa.vakarieši).

Tātad, te ir ļoti svarīga vēsturiska liecība. 

Šīs poļu senču ciltis: staunoi, stūrnoi, bastēr
nai jeb peukinoi un koisto.bēkai, vēl nav sasnie

gušas Baltijas jūras krastu I un II g.s. ko jau 

sasniegušas baltu ciltis: Suardones un Nuitones, 

Meklenburgā, sulanēs Prūsijā un veltai pie G a u j a s , 
un galindai un sudēnoi Nemunas upainē. Baltiem 

ir jau savs Dievs: N e r t h u s ,lat(=Zemes Māte), bet 

slāviem no vārda; bēkoi, saknes ir atvasināts 

Bog,bul,2(= Dievs), 234.lpp., kas ir slāvu vispa- 
matnējaka raksturība atšķirībā no citām tautām 

pie Baltijas jūras.
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S e m b u  c i  I m e

Lai gan švābi dzīvo patālu no Baltijas jū
ras, toties, Tacitus(54 - 120) to ir nosaucis(§45) 32 

ta: „Tāpēc, tagad mēs pievērsīsimies Svebu[Bal- 
tijasj jūras labajam krastam, kas apskalo aistu 

ģintis, kām ir svebu apģērbs un parašas, britiem 

līdzīga valoda.” Acīm redzam šis teikums ir pilns 

ar vēstīm, bet neattaisno teikto. T3pēc jāmeklē 

papildu paskaidrojumi. Pirmum, pats Tacitus(54 - 

120) ziņo (§38)32 ka svebi ir cilšu kopība nevis 

viena cilts. Pēc uzdotu cilšu vākiem suebi apdzī

voja novadu starp Oderu un Elbu. Otrum, vāks: 

svebi , ir saliktenis: sa.vebi(=sa.vakarēni), 141. 

lpp. Trešum, ar tādu pašu saknes vāku: vibiēnēs, 
IIel(=vakarēni) , Ptolemaius (87 - 150) atzīmē uz 

kartes, skat pielikto karti, kautkur starp Bēdi- 

noi horos,Hel(=Budiņu jeb Valdajas kalni), un 

Reipē horē,Hel(=Lībju jeb Vidzemes kalni). Tāpēc, 

to dzīvotni uz modernās kartes, zīm.16 176.lpp., 

minu kautkur ziemeļos no Polockas. Ceturtum, no 

vāka; vibiēnēs,Hel(=vakarēni), saknes ir atvasi
nāts vāks: Visby,sve(= V i z b i j a ) , Gotlandē. Piek- 

tum, no vāka: s . u e b i ,lat(=s.vebi), ir atvasināts 

vāks: sembi, caur vāku: s.uembi0 , 139.lpp. Sestum, 
Brēmenes Adams(? - 1085) lieto(VII; IV, 18)15 tei

cienu:^,... sembi jeb prūši ...” Septītum, Brē

menes Ādams (? - 1085) arī pauž (VII; IV ) 13 ka;

„Trešā sala, kas saucas Semland(e)[=sem(b)u ze

me] ir tuvu krieviem jeb poļiem; to apdzīvo sem

bi jeb prūši, viscilvēciskāki cilvēki ...” Visas 

šīs ziņas kopā veido sekmi, 197.lpp., kas bals- 

tas uz vāka: vibiēnēs ,IIel(=vakarēni).

Ptolemaius (87 - 150) kartē uzdotas cilts 

vāku: vibiēnēs,Hei(=vakarēni jeb v i b ē n i ) , man iz

devās iztulkot caur vārdu: Sch.walbe,ger(=bez- 

d e l ī g a ) , 142.lpp. Laipuļa iedēkļim: -1-, 3.rieda 

28 6 . lpp., tagad būtu maz- jēgums. Tāpēc, tagadējā 

izpratnē vārds: Sch.walbe,ger(= bezdelīga), būtu 

teicams: sa.maz-vakarētāja, jo bezdelīga vakara 

rāmajā gaisā ķer kukaiņus launagam.
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S e m l a n d ,lat 
(=Sem(b)u zeme)

f
s.uembi° ■> Sembi.lat 

(=sembi)

=£• P r u z z i , lat 

(=prūši)

S.uebi,lat <---  vibi5nēs,Hel -> Visby,sve
(= s .vebi) (=vibēni) (=Vizbija)

I i
S c h . w a b e n ,ger Sch.walbe,ger vepsa,? 

(=š.vābi) (=bezde.līga) (=ugru cilts)

Paša vāka; vibiēnēs,Hel(=vibēni jeb vaka

rēni), saknei ir vācu-latīņu jēgums, 141.l p p . , 

kā vārdā: vesper,lat(= vakars), kā sakne atrodas 

vākā: V i s b y ,sve(=Vizbija). Arī viena no pamatnē- 

jām ugru ciltīm: vepsa, (67. lpp.)13, kas dzīvoja 

starp Ladogas un Onegas ezeriem, laikam būs šīs 

saknes atvase, kas Nestora hronikā (852 - 1116) 
saucas (12.lpp.)23; v e s ,rus(=vepsi). P 6c Ptolema- 

ius(87 - 150) karte uzdotām cilšu dzīvotnem, to
ties, šo cilti: vibiSnes,Hel(=vakareni), nekādi 
nevar atzīmēt augstāk par līmeņa ezeru, zīm.16 

172.lpp. Paša vāka saknes: v i b - , sekme, 85. un 
141.lpp., atvase nav sevišķi dzidra. Tāpēc, ir 

pat iespējams ka tai ir kāds ugru jēgums.

Toties, nav šaubu ka vāks: S.uebi,lat(= s.- 

v e b i ) , ir vāka; vibionēs,Hel(= v a k a r ē n i ) , saknes 

daudzuma locījums, 4.rieda 29 6 . lpp. Ar šo vāku 

Tacitus(54 - 120) sauc (§38)® cilšu kopību starp 

Oderu un Elbu, kas arī bGtu sa-vakarēni jeb sa- 

rietēni no baltiešu viedokļa. Tāpēc, domājams, 

ka Tacitus (54 - 120) šo vāku lieto netulkotu. 

Ja jau šie (sa)vibiēnēs,Hel( = sa.vakarēni), ir 

nākuši no Baltijas kaimes tad arī Tacitus(54 - 

120) tā nosauc viņu jūru: mare Suebicum,lat 

(=S.vebu jebšu Vakarēnu jeb Baltijas jūra).

Šis vāks: S.uebi,lat(=s.vebi), caur vārdu: 

s.uembi0 , ir locījies uz vāku: S e m b i ,l at(=sembi),



kos piemin Brēmenes Ādams (? - 1085) daudz vēlāk 

(VII; IV,18) 15 kā pamīšus vāku prūšiem, 197.lpp., 

bet viņu zemi viņš sauc par Sem.land,lat(=Sem(b)u 

zeme), kas ir vāciskais sembu vāks. Sembia,lat 

(=Sembija), ir tās latīniskais vāks. Iedēkļim: 
- m - , pirms pogulas; B ( p , b ) , ir tikai čaliska lo
ma, bez jebkādas grammatiskas jēgas. Līdzīgā vei
dā, teiksim, lāpa lokas uz lampas,Hel(=lāpa).

Ņemam vērā ka no vāka: Boydinoi,Hel(=budi- 
ņ i ) , saknes ir atvasināts vāks: prūši, 186.lpp.,

un ņemam vērā, ka no budinu kaimiņu, zīm.16 176.§ 9 t i 7
lpp., vāka; vibiēnēs,Hei(=vakarēni), ir atvasi
nāts vāks: sembi, 197.lpp., varbūt ka šie vāki: 
Boydinoi un vibiēnēs ir radījuši iemeslu lai ras

tu ačgarnu jēgumu: bītai,pru(=vakars), kam vaja

dzētu būt rīta jēgumam, 185.lpp.

Kr ievu c i l m e

Ptolemaius(87 - 150) uz savas kartes atzīmē 
cilti: gēūēnoi,Hel(= ķijevēni), Dņepras labajā 

krastā ap tagadējo Kijevu. Tā kā pogula; G(k,g), 
arī mijas uz poguļu: 2 ( c ,3 jeb ts,dz), no saknes; 
GGCV, ir atvasināta arī laipuļa sakne: GC01V, pie 
kās pieder arī vārds: č e l ovek,rus(= cilvēks), 
287.lpp. Saknes: G OCV(=dzīv-), pamatnējs vārds 

ir g y v a s ,lei(=dzīvs), q i u s ,got(=dzīvs), ir lukanu 
lūpeņu pogas locījums:

caput.lat ---- > gyvas,lei ---- > komē,Hel
(=galva) (=dzīvs) (=mati)

kur vārda; gyvas,lei(=dzīvs), ir atvase no vārda: 
gava0 ,Bal2 (=galva), 286.lpp. No šīs saknes ir arī 
atvasināts vāks: gēūēnoi,Hel(=dzīvēnijeb ķijevē

ni) , kajā vārduļs: -noi,Hel( = -ēni vai -ieši) , ir 
helēniskas izteiksmes ieviesums kā citos Ptole- 
maius(87 - 150) kartes vākos: sudē - n o i , vibio-nēs, 

Hesy-nos, u.c. Pašā slāvu valodā šī sakne ir mi- 
jusies uz vārdu: živ,bul12( = dzīvs), tieši tāpat 

kā baltu valodā, no saknes: g y v - ,lei(=dzīvs), uz 

sakni; d z ī v - , re;
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gyv-,lei — > dzīv-,let — > živ,bul l2 
(=dzīv-) (=dzīvs)

Pašu slāvu rakstos šis vāks pirmo reizi ir minēts 

Nestora hronikā(852 - 1116)23 : „880 - 882. [gadā]
... viņš [oiegs] pakļāva Smolensku, Lyubehu un 
Kievu[=Ķijevu]. ”

No šī vāka: Kiev,rus(= Kijeva), saknes ir 
arī locīts laipura, 3.rieda 286.l p p . , vāks: 

krievs, kur iedēkļim: - r - , ir liel- jēgums, kāpēc 
mēs reizēm sakam: liel-krievs, kas patiesībā iz

nāk: liel.liel.kievs°.

Šis iedēkļis ir sastopams arī senajā baltu 
vārdā; grīva(= pilsēta), kā vākā: Grīva, pretim 
Daugavpilij, 29 4 . l p p . , vai kā vākā: D a u g a v .gr ī v a , 

kas ir sajaukta ar otru vārdu: grīva, upes iete

ka, 151.lpp., kas ir atvasināts no vārda; kava, 

rut(=dzeriens, kafija), saknes.

Senāks pilsētas vārds: gava, kas atbilst 
vākam: Kiev,rus(=Ķijeva), ir atrodams vākos: Jel
gava, Vār-kava, Ples.kava.

Kijevu jeb Ķievaini mēs saucam ar vāku: 
Ukraina, atvasinātu no vāka; u£Ti(= a u s t r i ) , tā 
piedodam slāviem ugrisku vāku. Pat jau ap VIII 
g.s. pK tamlīdzīgi Homērs piemin senos bulgārus, 
40. un 173.lpp., ar vāku: Enetai, kas ir atvasi
nāts no vāka; Venedi vai Venetai(= a u s t r i ) , ko 

vajadzētu rakstīt: )(enetai, kur )( ir alefs ko 

eiropiešu rakstībās mēs nerakstam. Kopš tiem lai
kiem vāks: Venedi(= austri), ir radījis vāku: 

Fenni,lat(= s o m i ) , tā atkal jaucot ugru un slāvu 

tautības zem viena vāka. Mēs arī, kā aitas blējam 

līdzi, un sakam Ukraina jeb Ugraine nevis Kievai- 

ne(= Ukraina) un Ugraine. No vāka: Ķ i e M j a 0 ^ U k 
raina) , ir atvasināts vāks: Krievija, kas aptver 

ap 130 tautības, kām, ar asiņainu varu, tiek uz- 
klauta krievu valoda.9

Arī vāciskais krievu vāks: slāvi, ir atvase 

no teutoņu cilmes saknes: lib-,Deu(=dzīv-), 200. 

lpp. , kas ir tulkojums no saknes: gy v - ,lei(=dzīv-), 

no kās ir atvasināts Ptolemaius(87 - 150) vāks: 

gēOēnoi,Hel(=kievēni jeb ķijevieši). Šī teutonis-



ka sakne: lib-, vasina lukanu lūpeņu pogu: 

S.Lav,rus
(=sa.dzīvoni jeb s.lāvi) '

t
Liv(on)i,lat Lami.lat 

(=lībji) (=somi)

t *
■> live,ang --- > lim°

(=dzīvs) (=dzīvs)

Brēmenes Adams(? - 1085) lieto vākus: Slav, 

lat(=slāvs), un L a m i ,lat(=rietumu somu cilts), 

(VII; IV,14)1S, bet jau Ptolemaius(87 - 150) kartē 
vāks; leuonoi,Hel(=lapi), ir atzīmēts Zviedrijā, 

zīm.16 176.lpp. Tā ugri nedz vienādi nedz otrādi 

netiek vaļā no slāviem, pat ne vārdos. Vāku: slo

vēni, lieto(13.lpp.) 23 Nestora hronika(852 - 111 6 ) 

kas varbūt viņa laikā ne tik daudz nozīmēja tautī

bu, bet vairāk sadzīvotāju kopību ko tagad nozīmē 

vārds: sojuz,rus(= sa.vienība), pēc kās tīko tik 
maz, bet ko cieš tik daudz.
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lībis

ī
1 ibains,got 

(=dzīve)
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23 T re jā d i  D iev i

Ik kristietis ir dzirdējis tūkstošiem rei
zēm apustuļa: Mateja, vēstījuma (28, 19-20)42 no

beigumu: ,,Tāpēc ejiet un mācāt visas tautas, 

kristīdami tās Tēva un Dēla un svētā Gara vārdā, 

mācīdami tās pildīt visu, ko esQ=Jezus] jums es

mu pavēlējis un, lūk, es esmu ar jums līdz pa

saules galam.” Te varētu jautāt kāpēc kristie

tība nav apmierinājusies ar Tēvu un Dēlu, ar De

besi un Zemi, kam mums ir vajadzīgs Gars? Atbilde 

ir dabā, jo dabā viss kas balstas uz trijuma.

Vielai ir garums: T, platums: V , un augs

tums: A. Lai kā mēs vērojam dabu, lai kādus tās 

cilienus jeb elementus mēs neatklājam, mēs allaž 

atgriežamies pie šiem trim cilieniem: T, u  un A , 
kos mūsu prāts iztulko tūkstoš cilienos. Mēs do

mājam šajā trejādības logatā (95.lpp.)20, jo tāda 

ir daba ko mūsu jutekļi jauž prātam. Mūsu prāts 

ir pasaules noģiedamais spogulis. Tāpēc, ari mūsu 

valoda, 16.rieda 34 5 . l p p . , balstas uz trejādas 
izteiksmes: laiks: T, skaitlis: V , un laips: A. 
Laipu kā visuļi izmisuma valodnieki vēl nav iz
pratuši. Grammatikā laipums ir izbārstīts trijos 

posmos: vietniekvārds, sugas vārds un vāks. V i e t 

niekvārds grammatikā ir tas pats kas alģebra ma- 

tēmatikā.

Arī daba balstas uz šīm trim tapām jeb di

mensijām: laiks: T, visuļs: V , un telpa: A .  Kamēr 

laiks: T, un telpa: A, zinātnē bieži tiek minēti 

tikmēr visuļs: V , tiek parasti izlaists, lai gan 

tā zinātne: matēmatika, tiek lietota kā zinātnes 

valoda. Ja mēs vērojam šīs trīs dabas tapas kā 

zinātnes, tad loģika: T, matēmatika: V , u n v e i d ī -  

ba: A, ir šis trīs, un tikai trīs, zinātnes ar 

kām, un tikai ar visām trim, ir iespējams noskai

drot ik lietu dabā. Visas pārējās zinātnes ir

tikai šo zinātnu atvases. No cilvēka viedokļa 
t !



loģikā mēs pievēršam milzīgas pūles paša cilvēka 

vēstures risinājumiem, bet kad izskaidrojumi pa
liek par sarežģītiem tad mēs sakam ka mūs ir ra
dījis Dievs. Veidlbā; X, mēs veltam neskaitamas 
dienas gleznošanai un zīmēšanai, uzzīmējam pat 

pašu Dievu, viņa eņģeļus un debesis, toties, ģeo

metrijā tāda zīmēšana tik gludi neveicas, jo pa- 

priekšu ir jāsastopas ar Dievu vai eņģeli lai vi
ņus uzzīmētu. Matematikā: V, visuļs(= entity,ang 
=Ganzheit,ger), tiek atzīmēts ar skaitļi, kas pa

kļaujas tikai tādai likumībai kādu dabā var uz

rādīt. Pārējie skaitļu likumi ir tikai skaisti 

vienādojumi, kā eņģeļu vai Dieva gleznas kām tic 

tikai ticīgie nevis zinīgie. Tāpēc, Dievs nav ti

kai doma īpašums. Arī visrūdītākie zinātnieki 

iekrīt ticamības lamatās.

Vārdi: visuļs un viss, pieder vienai un tai 
pašai vārsmai. Varbūt vārds: vesels, būtu labāks 
vārds nekā visuls, jo vesels ir visa vesela dala.r ’ J » f
Ja viela būtu tikai viena pika jeb visurs, dabā 

nebūtu oļu, augu, dzīvnieku un Dievu. Viss būtu 
vienā vienmuļā pikā kā telpa, kas nedalas sīkākās 
daļās jeb visuļos. Kā cilvēka prāts jauš telpu 
ar garumu: T, platumu: V, un augstumu-dziļumu: X, 
tā kristietis jauš Dievu ar Tēvu, Dēlu un Garu, 
jo Dievs ir mūsu radītājs, ko zinātnē saucam par 

dabu.

Jau reibinošā VI g.s. pK helēņu zinātnes 

ausšanas laikā Herakleitus(540 - 480 pK) saprata 
šo dabas trejādlbu(15.lpp.)20 kas ir helēņu dabas 

giedoņas pamatā; zeme, ūdens, gaiss un uguns. Šie 
cilieni ir ari ik valodas cēlieni, 16.rieda 345. 

lpp. Šī, šķietama, vielas četrādība, patiesi ir 

tikai divātlba, jo l)zeme, ūdens un gaiss ir ti
kai atomu trīs stājas kamēr 2 )uguns ir spara at

brīvošana no atomiem kas balstas uz trim spēka 
izpaudumiem, 203.lpp., jeb spēku trijās stājās: 

magnētisms: T, elektrība; V , un gauba jeb gravi

tācija; X. Virzuļu jeb vektoru matēmatika bals

tas uz šo spēku reizinājumiem. Ik divu virzuļu 

reizinājums rada trešo virzuļi, bet noteiktā 

sekā. Divu virzuļu: magnētības: T , un elektrības;

202



V, reizinājums rada trešu virzuli: gaiiDĪbu: X, 
zīm.17, apakšā, ar ko ir izprotama uguns. Ar šiem 

trim spēka virzuļiem ir saprotama kā dinamo tā 

elektriska motora darbošanās. Saskaņā ar šiem 
trim spēka virzuļiem Saule ir radījusi ap sevi 

čemurus: Merkuru, Veneru, Marsu, Zemi, ... kas 
griežas ap Sauli šajā trejādā spēka ietekmē. Šie 

spēka izpausmes veidi nav vis trīs atsevišķi spē
k i , bet viens spēks trejādā izpausmē. Šo dabas 

trejādību ir jau sapratis Herakleitus (540 - 480 
pK) toreizējā dabas izpratnē. Tāpat Jēzus šo tre

jādību ir attiecinājis uz Dievu: Tēvu, Dēlu un 

Garu, n e v i s  uz trim dieviem: Tēvu, Dēlu un Garu.
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Z ī m . 17 

Spēka virzuļi ugunī

Vielas ārējās īpašības: telpa: A f visuļs: 
U, un laiks: T, zīm.18 2o4. 1 p p . , ir arī vielas 

ārišķība trijos cilienos, jeb izteikta ar trīs 

tapām, nevis vielas trīs ārējie cilieni. Nedz 
telpa, nedz visuļs, nedz laiks ir jēdzami bez 

vielas. Šie vielas trīs ārējie cilieni ir sapro

tami tikai kā vielas īpašības. Šķitama telpas 
vai visula vai laika izpratne bez vielas ir arī 

tikai šķitama, jo to esamība ir novērota vielā, 

un tikai vielā, nevis pašos cilienos, jo tie ir 
nevis trīs visuli, bet vielas ārišķība trijos » * > 
cilienos: telpā: A, visuli: V, un laikā: T, kas 

ir vielas ārišķības savstarpēj i stateniski posmi. 
Katrs no šiem cilieniem ir saprotams ari ar vir

zuļu matēmatiku, zīm . 17 augšā, kāpēc tie ik viens 

daļas trijos lineāros posmos jeb dabīgos mēros.
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l a i k s

Z ī m . 18

Vielas ārējie cilieni

Dabā telpa, laiks, visuļs, ir nedalami. 

Dažādas apakštelpas jeb telpas nodaļas kās mēs 

pazīstam dabā ir tikai nedalamās telpas vieliski 

norobežojumi. Līdzīgi, visuļs jeb apakšviss, ko 
mēs apzīmējam ar skaitļi, ir nedalams. Daļskaitļi 

dabā nepastāv. Tie ir atrodami tikai kaulēšanā 

jeb statistika. Ja daļskaitļi pastāvētu tad dabā 

bOtu 1,23 sievietes vai 0,73 zvaigznes. Toties, 

dabā ir kā sieviešu tā zvaigžņu posmi. Tāpēc, ci- 

liens: visuļs: V , daļas trijos posmos: daļā jeb 
\, vienībā jeb X, un daugī jeb /, zīm.18 augšā, 

kur daugis ir ik skaitlis lielāks par vienību. 
Grammatikā šie posmi saucas: daļskaitlis, vien- 
skaitlis un daudzskaitlis, rau:

I  I  7

/  daugis; daudzskaitlis

X  vienība; vienskaitļis

\  dala; daļskaitlis> ’ i i

Tas pats ir sakāms par laiku. Gadi, metieni, 

dienas, kā mūži, ir gadieni jeb laika ilguma 

(71.1pp.)20 vienības: X, nevis laika daļas. Saules, 
Zemes, cilvēka mūžs ir nedalams. Toties, tie ir 

saprotami trijos posmos: bijušais gadiens jeb pa

gātne: <, esošais posms jeb tagadne; £, un būso- 

šais posms jeb nākotne: >, z ī m . 18 augšā. Visi pā

rējie grammatiskie laiki ir tikai saliktie laiki 

jeb apakšlaiki jeb laika posmi tāpat kā stundas



kaulēšana ir apakšdienas (275. lpp.)2o, kas ir at
vasināti no laika trim posmiem;

> būsošais gadiens; nākotne 

& esošais gadiens; tagadne 

< bijušais gadiens; pagātne

Telpas pamatnējas tapas , no vielas viedokļa, 

ir garums: T, platums; V , un augstums: \ . Augs

tums: lA , ir X tapas turīgais jeb pozitīvais gals 

attiecībā pret pretējo dziļuma: -A , trūcīgo jeb 

negatīvo galu. Starp abiem šis tapas augstuma un 

dziļuma galiem ir nedzīgs: + , posms. Matēmatikā 

turīgo galu mēdz atzīmēt ar + z ī m i , trūcīgo galu 

ar - zīmi un nedzīgo joslu ar o zīmi. Tās es pār
mainīju apakšējā loģiskā kārtībā kās matēmati- 

ķiem, acīm redzam, trūkst. Grammatikā šādus pre- 
tešķības posmus sauc par kārtām, rau:

I turīgs jeb pozitīvs; vīriešu kārta 

+ nedzais jeb neitrāls^ vidējā kārta

- trūcīgs jeb negatīvs; sieviešu kārta

Kad helēņu zinātne dabu sadalīja četros 

cilienos: uguni, zemē, ūdenī un gaisā, viņi to 

izprata tikai divos cilienos, jo 1 )uguns ir spēka 

visuļs, zīm . 17 203 . lpp., bet 2 )zeme: -A , ūdens: 

+A , un gaiss; |A , ir vielas iekšējā ciliena: stā

jas, trīs posmi, zīm.19 2o6.1pp. Ik atoms vai mo

lekula pastāv vienā no šīm stājas trīs posmiem: 

grūda: -, jeb cieta viela, šķidra: +, izkususi 

viela, un dvinga; i, jeb garaiņa viela. Visi šie 

trīs stājas posmi ir atkarīgi no vielas uguns 
jeb spara daudzuma. Dvingai ir vislielāks uguns 

saturs, šķidrai ir mazāks uguns saturs, bet gru- 

dai ir vēl mazāks uguns saturs.

Nedomājošie profesori, pie kādiem pieder 

viņu vairums, mēdz runāt par dzīvo un nedzīvo 

vielu bez robežas noteikšanas starp šim divām 

šķitamam galējībām. Patiesībā, kā nav robežas
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starp gliemeža un cilvēka viesu jeb evoluciju, 
zlm.l 16.1pp., tā nav robežas starp nedzī
vo, dzīvo un ? dabu. Ir tikai viesšanās jeb evo- 
lucionešanās posmi s tarp Melniem Caurumiem(231 (6) ; 
32.lpp.)1 , kājos viela sprāgst tās pamata daļās: 

ūdeņradi un ug u n i . Pēc pašreizējiem lēsumiem vis
vecākās zvaigznes ir 13 ± 2 biljoni g a d u j e b G g a d u  

vecas. Tātad, tam ari jābūt vielas mūžam starp 
Melniem Caurumiem. Saulei ir ap 4,8 Ggadu jeb 

biljoni gadu. Pa šo laiku viela ir izviesusi kā

das 92 atomu sugas, neskaitamas sugas molekulu, 
šūnu, sēņu, augu un kukaiņu. Tāpēc, suga: V , ir 
vielas iekšējais ciliens, zlm.19 apakšā. Vārds: 
suga, pieder tai pašai vārsmai kā ari vārdi: 
saugēt0 jeb saudzēt, sakne, sēkla, un sex,ang 

(=sēka jeb dzimums).

gaiss; dvinga lA
й

ūdens; šķidra +Awy I
-i->

z e m e ; grūda -X

v i e s a  T

Zīm.19 
Vielas iekšējie cilieni

Visām Saules gauburalnē esošām vielas sugām 
ir kopēja cilme šaipus Melnajam Caurumam, kas 

notika pirms 4 ,8  Ggadiem radīdams ūdeņraža, putek
ļu un uguns mutuļus. Tagad šis ūdeņradis ir Saules 
izejviela jeb degviela kas ražo atomu sugu putek

ļus priekš vielas viesās nākošam Melnajam Cauru-
f v
mam, Sī viesa; T, zlm.19 augšā, ir vielas iekšē
jais trešais ciliens. Pēdējos 4 Ggados viela uz 

Zemes ir radījusi trīs atšķirīgas šūnu jeb dzī

vas vielas sugas: sēnes, augus un kukaiņus, z īm . 1 

16.1pp. Arī pats cilvēks ir kukaiņu sugas atvase.

Kad cilvēks sāka domāt par šo sugu esamību, 

un sevis esamību, viņš papriekšu šīs domas teica
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vedas 11 un baltu dainās4*5, kas ir vedu turpinājums 
baltos. Bet šī izteiksme ir rakstīta brīvā garā, 

bez saistūma, bez zinātnes likumības kas toreiz 

vēl nebija viesusies. Vedas un dainas bija torei

zējā zinātne. Kā mums tagad liekas ka vedas un 
dainas ir gandrīz neticami terdzīgas, tā pēc

4 ООО gadiem mūsējā zinātne pēctečiem šķitīs ne
ticami tērdzīga. Kad vedās un dainās visi novē
rojumi bija sadzejoti, un tās nekā nauja vairs 

nevarēja dot, cilvēks sāka domāt par Dieva radī

šanu un atstāt viņam galvas lauzīšanu. Tā radās 
dome jeb baznīca, 232.lpp., kās priesteri bija 

toreizēji zinātnieki, kas tulkoja debesu zīmes.

Helēņu zinātnes laikmetā, VI g.s. pK līdz

II g.s. pēc Kristus, pētnieki dabu izskaidroja 
ar uguni un vielu: zemi, ūdeni un gaisu, zīm.19 

206.lpp. Bet Herakleitus (540 - 480 pK) domāja 

daudz dziļāki. Viņš jau domāja par dabas trejā- 
dību, ko Jēzus attiecināja 500 gadu vēlāk uz 

Dieva trejādību: Tēvu, Dēlu un Garu. Tā Herak- 

leitus(540 - 480 pK) jau helēņu zinātnes autiņos 
bija licis pamatus Eiropas zinātnei, tikai topumi 
viņu nonievāja savu gīdīgu trūkumu dēļ. Eiropas 

zinātnes ausmu Ievadīja prūsietis: Koperniks 
(1473 - 1543) zvaigznēs, bet itālietis: Galileo 
(1564 - 1642), zemē, ūdenī un gaisā. Eiropas zi

nātne XIX g.s. sasniedza tādu briedumu ka Dar- 
win(s) (1809 - 1882) varēja izskaidrot cilvēka, 

un dzīvības cilmi52 nevis ar lindrakainu dīkdieņuГ I
dvēseli, bet ar viesu, zīm.19 206.lpp., tā pabī

dīdams helēņu zinātnes vielas: zemes, ūdens un t 7
gaisa, cilienu uz otru vērienu. Ko dome sauc par 
dvēseli to zinātne sauc par viesu. Šī vielas tre- 
jādība; stāja: X ,  suga: V, un viesa; T, zīm. 19 
206.lpp., ir saprotama ar dabas trīs tapām: ga

rumu: T, platumu: V , un augstumu: X  , ko jau ir 
izpratis DesCartes( 1596 - 1650)83, viens no Eiro
pas kultūras ausējiem, sātanisku Vatikana lind

raku vājāts un dzīts pagrīdē un kapā, lai gan 

pats Jēzus sludināja trejādību.
Kristus, protams, nebija nedz ķīmiķis nedz 

fiziķis. Ar šo trejādību viņš nemēģināja saprast
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vielu, bet pašu cilvēku. Viņš savā toreizējā at

ziņā, kā ik cilvēka atziņā, juta ka viss kas 
balstas uz trejādības. Šo trejādību cilvēks jūt 

savā zemapziņā no telpas: X ,  visuļa; V, un laika: 

T, pazīšanas kā vielas ārējās īpašības jeb tapas. 
Katrai no šīm tapām ir trīs posmi, zīm.18 204. 

l p p . , kas daļas trijos apakšposmos, kas, savukārt, 

daļas trijos apakšapakšposmos jeb apakšaposmos, 
kas, savukārt, daļas trijos apakŠ3p o s m o s , kas, 
..., (95. lpp.)20. Šo trejādību ir jau jutuši baltu 
dainotāji dainā46:

Stādīju ieviņu plāniņa vidO.

Uzauga ieviņa deviņiem zariem.

Ik katrā zarā pa deviņiem ziediem.

Ik katrā ziedā pa deviņām lapam.

Reizēm dainās46 skaitīšana trijumā parādas bez 

dziļāka paskaidrojuma, varbūt dabīgā zemapziņā 
no dabas trejādības novērojuma;

Trīs kalniņi noziedēja,
Sarkanā dāboliņa.

Trīs tautieši noraudāja,
Manu zīļu vainadzinu. 47 464

I t

Ik aplis balstas uz sešiem lokiem jeb d i 
viem šķērslokiem, kāpēc sešums ir vienīgais dabī
gais skaitīšanas vīksis(39. lpp.) l0. Arī ik tapajā 

ik tapai ir turīgais: I , un trūcīgais: -, gals, zīm. 
18 2o4.1pp. Šāds skaitums ir atrodams arī dainā;

Tai māmiņai sešas meitas;
f '

Visas sešas amatnieces.
Div mala, div grūda,

Div sēda padzirnē. 42 068

Visi pārējie skaituma posmi, kas nebalstas 
uz trljuma ir tērdzīgi jeb mākslīgi. Mēs skaitam 

pa desmit tikai tāpēc ka mums ir desmit pirkstu. 
Citādi desmitam nav nekādas lomas. Skaitīšanu 
desmitos apdzied vedas. Senākais zināmais desmits
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ir lietots IV gadu tūkstenī pK valdnieka; Menes, 
pili, Ēgiptē(31. lpp.)10. Vecā Derība bieži lieto 

septumu. Tas ir atvasināts no ebrēju septiņu žu

buru svečtura trim loku galiem un serdes. Baltu 
svečturim ir tikai viens loks un serde radam tri- 

jumu. Tāpēc, ka ebrēju svečturim ir septiņi žubu
ri, nedeļā ir septiņas dienas. Tāpēc, ari Dievs ir 
radījis pasauli septiņās dienās(Sākumā,2)4 2 . Tas 

ari ir pierādījums ka cilvēks ir radījis Dievu.
Cilvēka viesšanās dabā balstas uz trejādas 

vīkšoņas, 15.rieda 339.lpp. Cilvēks sevi iesaista 
sabiedrībā trejādi; l)kā tautieti jeb nacionā

listu; X, kā ludijeb sociālistu; V , un 3)kā dzim
teni jeb radinieku; T. Šo trejādu viesšanos cil
vēks, savā 2 miljoni gadu m ū ž ā , z l m . 1 16.lpp., ir 
sācis saprast tikai kopš Darwin(a) (1809 - 1882) 

viesās '12 pausšanas, bet par to viņš šā vai tā ir 
domājis vismaz dažus gadu tūkstošus, kas ir sī
kums cilvēka 2 miljoni gadu mūžā. Šajā domāšanā 

cilvēks ir izdomājis Dievu debesīs, jo no debesīm 
plūst zemup gaisma, siltums un lietus. Sādu de

vību cilvēks ir izskaidrojis ar dievību. Kā cil

vēks sabiedrība sevi pazīst trejādi tā arī viņš 
radīja trejādas dievu ģ intis; tautiskie Dievi; X,
laudiskie dievi: V, un dzimtiskie dievi; T. 
t

Pie tautiskiem Dieviem pieder Deus,lat 
(=Dievs), Bog,Sla(=Dievs), G o t t ,ger(=Dievs), Ju- 
mal,ees(=Dievs), Jahweh,heb(=Dievs), Jumis, u.c. 
Pie ļaudiskiem dieviem pieder Moše jeb Mozus, 
Kung Fu Cu, Budda, J e š u ( s ) , Muhammad(s) un Marx(s), 
Pie dzimtiskiem dieviem pieder ķēniņi, prinči, 

virsaiši un miesīgie radi ko valdīšana pār mums 

ilgst tikai tik ilgi kamēr viņi dzīvo. Tā mūsu 

likteņu noteicēju ģintis sakas ar nemirstīgiem 
mūžīgiem valdītājiem, pāriet uz pamirstīgiem 

dieviem un beidzas ar mirstīgiem cilvēkiem. Ta

gad iztirzāšu katru šo dievišķo cilienu.

2 3 l T a u  t i  sk  ie D i e v i
Lai gan profesori mēdz sarakstīt tērgas 

par mūsu senču ticējumiem Dievam, tām trūkst jeb-
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kāda pierādījuma. Atrastie mākslas darbi alās 
un dzīvotnēs tikai liecina ka cilvēks tos ir ra
dījis. Tērga par to pielūgšanu labākā gadījumā 
ir minējums, sliktākā gadījumā tā ir tikai sava 
ticības skurbuma attaisnošana. Senākās vedās 
Dieva nemaz nav, ir tikai debess. Tikai visnau- 
jākas vedas dzied par dieviem, 34.lpp. Vedu raks

tīšana Indijā ir sākusies ar Šang(u) laikmetu 
(1765-1122 pK) Ķīnā, kad cilvēks sāka rakstu 

māku. Šajās senajās vedās ir dzejots par debesi 

kas sūta gaismu, siltumu un ūdeni. Cilvēks novē
roja ka dažās vietās ir par daudz, bet citās vie

tās par maz lietus. Cilvēks to pašu novēroja ar 

gaismu un siltumu un to pauda vedās. Cilvēks mā

cījās un mācas dabas izmantošanu. Visa daba bals
tas uz sugu, kārtu un seku izmantošanas. Bez šā

das sugu, kārtu un seku izmantošanas dzīve apsta
tos. Toties, marksistu barveži ar asiņainām putām 

apkaro šķiru izmantošanu, pretēji dabas parašām, 
droši vien, lai, kā galēji kapitālisti, visu iz

mantošanu nodrošinātu tikai sev. Apzinīgi vai 
zemapzinīgi cilvēks šo izmantošanu apdzied arī 

vedās, lai nodrošinātu labvēlīgāku gaismas, sil
tuma un lietus piegādi no debesīm. Šis pirmās 
vedas nebija nekādas lūgšanas. Tās bija novēro
jumi un minējumi par debesīm, jo debess cilvēkam 
nebija sasniedzama. Mākoni deva ūdeni, bet Sau
le deva uguni(= gaismu un siltumu). Kā cilvēks 

pateicas cilvēciskam devējam tā vedās viņš patei

cās debešķīgam devējam: Saulei, kurp lido tikai 
putni. Tā radās doma par Sauli kā Dievu un putnu 
kā Garu.

Bū da s D i e v u  ģ in ts

Tā nav sagadīšanās ka Samskrita vārdi: ve- 

da(=zinība), vada(=sacīt) un vi3(=lūgt), ir vie

nādas čaliskas cilmes, nedz tā ir sagadīšanās ka 

vārdi: vada(= vad(Išan)a, uzvara), vada(=saclt), 

pieder tai pašai lukanu lūpeņu pogai kā arī vār

di: pada(= pēda), padat,rus(= krist). Visi šie 

vārdi ir radušies no kopējas saknes ar jēgumu:
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plūst, vest, mest, jo lietus, siltums, gaisma, 
valoda, zinība ir kāda visuļa plūdi.

Samskritā vārds: veda(=zinība), ir atvasi

nāts pamatnēji no lukanu lūpeņu pogas, l.rieda 
282.lpp., vārdiem: pēda, foot,ang(= pēda), mīd- 

(Tt) , ko s aknes, 214.lpp., Samskritā ir atrodamas 

vārdos: būt un mīt. Vārds: būt, pieder tai pašai 
saknei kā arī vārds: pu£,rus(=gaita), vai p ē d a ,lei 

(=pēda), jo tos veido poguļas: B(p,b) un D(t,d). 
Samskritā starp zilbēm: H  (=6a) un3ļ"(=ma), ir cie

ša rakstības līdzība, kas nozīmē ka reiz tās bija 

viena zilbe un, līdz ar to, sakņu: būt-, pēd- un 

m ī d - , jēgumiem ir cieša līdzība. Saknes: būt-, 
jēgums ir radījis sakni: ba3-(= vad-) jeb va3- 

(=vad-), 214.lpp., ar vadības un uzvaras jēgumu, 

jo vadības pamatā ir uzvara.
Kā rakstība rāda sakne: ba3-(=vad-), ir ra

dījusi vārdu: bu3a(=budrs, modrs), kā jau vadītā
jam jābūt. No tā ir atvasināta sakne: vi3-(=pa- 

vēle, likums, teika, lūgums), kas ir locījusies 
tālāki uz me3aa(=gīda, mīts) , kas ir saknes: my?9-, 
Hei(=mīt-(ologija)), priekštecis. Tā ir radies 

pirmais dievišķais vārds āriešu kultūrā. No šīs 
saknes ir atvasināts vārds: ma*?ēma,Hel(= zinums, 
mācījums), kas ir locīts uz ma«?ēmatikos ,Hel(=zi- 

nāmīgs, mācamīgs). Tagad tas ir kļuvis par matē- 
matiku jeb skaitīti zinību.

No vārda: bu3a(= budrs, modrs), ir radīts 

vārds: bo3i(= a t m oda), kas teikā ir kļuvis par 
koka vāku zem kā Gautama Bud3a (563 - 483 pK) ir 
guvis Atmodas jeb budSiešu ticības četras dižas 

ciesšanu patiesības. Poguļas: B(p,b), jomā šis 
vārds ir mij ies uz vārdu: paa?9a(= pausme, sludi
nājums), no kā ir atvasināti mūsu domes vārdi: 
paust, bauslis, pestīt, pisat,rus(= rakstīt). Šo 

vārdu atvase no vārda; bu3a(=budrs, modrs), ir 
pierādījums ka balti un slāvi pirms kristietības 
ir bijuši iesaistīti budSumā. Šie atvasinājumi 

ir notikuši samērā vēlu, pēc Bud3as(563 - 483 pK) 

vedu pārrakstīšanas bud3as(=atmodas) četrās dižās 
patiesībās. Pirms Bud3as dzimšanas vedu rakstīšana 

bija pārtraukta jau ap div simti gadu. Bud3as mē-
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ginājums pārrakstīt vedas kautkādā saistumā tā
pēc ir nosaukts par Atmodu. Pats vārds: veda(=zi- 

n ī b a ) , ir rasts no vārda; va3-(=vad-), caur vār

du: vi3-(=pavei-, likum-, teik-), apakšā. Kā sak
ne: vi3-, rada vārdu: vada(= teicējs), tā vārda; 

me3aa(=gīda, m ī t s ) , sakne rada vārdu: mada(=līks- 
m e ) , no kā ir atvasināts laipuļa locījums; maddla, 

pru(=lQgšana), no kā, savukārt, ir atvasināts 
vārds; modlitwa,pol(=ingšana), nevis otrādi.
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(=pausme)

bo 3i 

(=atmoda)
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bu 3a 

(=budrs)
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bū ta 
(=būts)
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(=zinība)
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^  Z -
va da 

(=teicēj s)

T
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(=likums)
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va S'' 
(=vad-)

maddla,pru 
(=lūgšana)

T
H t
ma da 

(=līksme)

T
^  T
me 3a a 
(=gīda, mīts)

ma d 

(=mīd-)

Tā no vārda; veda(=zinība), vai vada(=tei- 
c5js, krīvs), saknes ir locīts vāks; Buda, kas 
nekad nebija domāts Dieva jēgumā. Tas ir domāts 

kā vedu Atmoda jeb svētais Gars. Arī Būdas at

tiecīgais ļaunais Gars; Buduls. baltu ticībr
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nekad netiek uzskatīts kā ļauns Gars, drīzāki kā 
baidītājs. Baltu Buduļs ir otrais pierādījums ka 
balti vispirms bija Būdas ticīgie tikai vēlāk 
viņiem uzmācās kristietība. Vārds: b ū d a , lei ̂ ī p a 
šība, raksturība, paraša), pauž vairāk īpašību 

nekā kādu būtni. Tāpēc, vāki: Buda un Buduļs, ir 
tikai Dieva un Gara priekšteči, kiem vēl nav cil
vēka izskata. Kad vēlāk no vāka: Buda, saknes at

vasināja svēta Gara vāku: put.ns, 216.l p p . , tad 
daudz vēlākos laikos Buda sāka mīties no vedu 
Gara uz Dievu Tēvu radam sekmi kāda ir katram 

Dievam:

Gautama Bud3a(563 - 483 pK) dzimtajā vārdā 
saucās Sid3ari9a, 256. lpp. Vāks: BudBa, viņam dots 

jo 1 )četru dižu ciesšanu gieda par dzīvību viņam 
radusies zem bo?i(=atmodas) koka un 2 )viņš ir sa
pratis vedu būdu, lei(=rakstui?i , īpašību, parašas). 
Bud9as(563 - 483 pK) ļaudiskā ticība: budSums jeb 
budisms, 257.lpp., ir Būdas ticības turpinājums, 
kā kristietība ir Jahweh(as),heb(=Dieva jeb Dzī
ves) , turpinājums. Kamēr Buda un Jahweh(s) pieder 
tautiskiem Dieviem, tikmēr Bud3a un Ješu(s) pieder 
laudiskiem dieviem, 246.lpp.

Bud0a(5'63 - 483 pK) savu Atmodu ir guvis 

Biharas novadā Indijā pie Himalajiem, kas ir vai

rāku Dievu dzimtene un Garu ligzda. Tāpēc, tautis
ku Dievu, un viņu Garu, vāki saistas ar kādas 

Himalaju valsts vāku, 245.lpp. Tāpēc, tā nav sa
gadīšanās ka vārds: putns, un Himalaju valsts 
vāks: Butana, ir ļoti līdzīgas uzbūves. Patiesī

bā vārds: putns, ir atvasināts no vāka: Butana, 
jo kā putns atgriežas ligzdā Butānā, tā svētais 

Gars atgriežas pie Dieva Būdas. Tā no vedu A t 

modas ir radīts Dieva trejādības jēdziens, bla- 

kum citiem Dieviem: G o t t ,ger(=Dievs), ar dzim

teni Kitai(ā),rus(=Ķīnā), vai Tabiti,sky(= Debe-

Tēvs Buda

svētais: putns

Gars
ļaunais: Buduls



su Māte), ar dzimteni Tibetā, 229.lpp. Tā ir ra

dusies Būdas trejādlbas sekme:
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Tēvs: Buda

rsvētais: putns
G a r s '

^ ļ a u n a i s ;  Buduls t f

Dēls: Butana,

S Būdaine

Acīm redzam, pie Butanas Dēla pieder arī 

Budaine. Herodotus(485 - 424 pK) minētie budiņi,
1 184.lpp., laikam bOs bijuši pirmie Būdas vēstī-
t tāji Eiropā. Latgales B aduni, Beitāni, Putāni un

1 Pitāni, 84.lpp., ir budiņu pēcteči, bet Pruti,

lat(=prūši), laikam savu vāku ir atvasinājuši 

 ̂ tieši no Būdas. Abos gadījumos jēdzieni: tautība
un ticība, saistas cieši kopā ar viena vāka sakni: 

bud-(=(at)mod-).
. Te ir jāmin vēl viena Būdas un baltu ko

pīga raksturība. Būdas ticīgiem vārds: bo3i(=at- 
modas koks), 214.lpp . , zem kā Bud3a(563 - 483 pK) 

guva vedu Atmodu, ir tik pat svēts kā vārds: krusts, 
kristiešiem uz kā Ješu(s) mira. Koka nozīme baltu 
Būdas ticībā izpaužas ozolā vīriešiem un liepā 
sievietēm.

Par sievietes saistību ar liepu senāko lie
cību dod Herodotus (485 - 424 pK). Rakstam par 

skitu kara gaitām Mazāzijā(1,105) 30 viņš pauž:

„ .. .Sīrijā . „. daži nedaudzi[skiti] , kas bija no
kavējušies, izlaupīja debešķīgās Aprodītes[= V e 
neras] templi. ...šī dieviete uz mūžīgiem laikiem 

notiesāja skitus, kas aplaupīja viņas templi 
Askalonā, ar sieviešu slimību. Skiti atzīstas ka 
viņi slimo ar to par to. Visi ceļotāji Skitainē 

var redzēt kādā stāvoklī vini ir, kos skiti sauc 
Enarees. ” Tā kā helēņu rakstībā nav burtūļa; v, 

vārds: venarees°(=veneriski slimie), ir rakstīts 

kā E n a r e e s ,sky(= veneriskie). Rakstam par skitu 

zīlēšanu(IV,67)3° Herodotus (485 - 424 pk) pauž: 

„Bet Enarees[= veneriskie] jeb andro.gyni[=vīr-



sievasj saka ka Aprodi te[venera] viņiem ir devusi 
tiesības zilēt. Viņi zilē ar liepas lūkiem. Kad 

virs pārplēš liepas lūku trijās daļās viņš to tin 

ap pirkstiem buram vārdus.” No šim vēstīm ir ra

dies jēdziens: veneriska slimība, un arī liepas 

saistība ar sievišķību, kas agrāki laikam būs 

saistījusies ar zīlēšanu vien.
Līdzīgā veidā vīrišķība saistas ar ozolu. 

Trimpās, 77.lpp., sievietes vij ozola lapu vaina
gu vīriešiem. Svinības saistas ar uguni. Vārds: 

ozols, ir atvase no vārda: uguns, kā uzturēšanai 

senči ir lietojuši ozola malku, jo ozola malkas 

ogles kvēlo ilgāk nekā citu koku ogles. Tāpēc, 
vārdam, ozols, ir ogles jēgums, kā tas ir pierā

dams ar šo sekmi:

anglis,lei ažuolas.lei
(=ogle) (=oz0 1 s)
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t r
ugnis,lei --- * ugļ.bultf ------> ugol
(=uguns) (=ogle)

I
āc.ang, ------> oak.ang ------- > Eiche.ger

(=ozols) (=ozols) (=ozols)

Līdzīgā veidā vārds: dub.rus = deb.pol 
(=ozols), ir vārda: teplo,rus(= siltums), saknes 
atvase. Q u e r c u s ,lat(=ozols), ir laipurs no vārda: 
quecus°,lat(= koks), kā saknei pieder arī vārdi: 

cook,ang(=vārīt), cawx,pru(=velns, pavārs), coke, 

ang(=kokss), kuoka,lei(= koks). Vārds: ausonis, 
pru(=ozols), apstiprina ka tā jēgums saistas ar 
ausmu un uguni. Kamēr gelēni Trimpās, 77.lpp., 
greznojās ar skujām un vijām, tikmēr baltu senči 

greznojas ar uguns uzturētāju Līgo naktī.
Šis liepu ciltis un ozolu ģintis bija spies

tas mainīt savas parašas kristīgās ticības ies
paidā. Kamēr liepa un ozols bija sēkas jeb kārtas 

lepnumi senču parašās tikmēr zem kristietības 

jūga tie kļuva pielūdzami elki, jo kristietība 
pieprasa salauztu, padevīgu garu. Kā kristieši
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pielūdz krustus un tēlus tā garā salauzti senči 
sāka pielūgt liepu, ozolu un bērzu. Bērzs kļuva 

par senču svēto koku, jo pirms kristietības bērzu 

tāsis viņiem deva rakstus, 33.1pp., kas kristie
tībai nebija pieņemami. Beidzot, balti pielūdza 
svētos kokus un nesa tiem ziedojumus (382.lpp.) 7 

XVII g.s. tā kā kristiešu priesteri tos piepra
sīja savai dīkdienībai. Kristīgās ticības iespai
dā senči 1725.gadā bija pat sākuši vest sarunas 

(93.lpp.) “ar svētajiem kokiem: „Lab rytt Ļipiņ, 

ko klajas? Ci dyžan spey[=gulējiļ? Sze as atneszu 

tew gascincu[=dāvānuj. Na aystyc tu monus lupus, 
cywkus, na aystyc tu muwsu weseliybu y nikodu 

nalaymu nador. ” Lai salauztu tautas garu galīgi 

un pakļautu to sev, jezuīti ir izcirtuši birzes 
lai glābtu tautu no „pagānisma.” Patiesībā viņi 
bija „ p a g ā n i s m a” radītāji. Vārds: paganos,Hei 

(=Bagas jeb Boga ticīgs), 233.lpp., ir allaž ap
lam attiecināts uz baltu Būdas ticību jeb para
šām. Mums nav it nekādu pierādījumu ka balti būtu 
bijuši pagāni, t.i., Bog,rus(=Dievs), ticīgie. Kā 

marksisti sauc ik vienu par fašistu, kas viņiem 
nepatīk, tā kristieši sauc ik vienu, kas viņiem 
nepatīk, par pagānu. Galu galā šāda pļurza lamāša
nās vien iznāk.

Kristīgā ticība svēto Garu iztulko ar balo
di, kas neesot elks. Svēta Gara atzīšana ir sāku

sies jau Būdas radīšanas laikā. Vārda: putns, sak
ne; put-, ir arī vāka; Buda, sakne: Bud-, jo šie 

burtuļi pieder poguļām: B(p,b) un D(t,d). No šīs 

saknes sekmes ir arī atvasināts svētā Gara vāks: 
balodis, un vāks: balts, rau:

Butan,? bird,ang balandis,lei
(=Butai (=putns) (=balodis)

putns ■> baldus,Bal2 balodis,Iet 
(=putns)

Î

Batavia,lat Baltus,? 
(=Holande'> (=balts)



Vārds; baldus,Bal2 (= putns), ir sastopams 
loti bieži kristīgās hronikās 13kā, teiksim, Ainas 

Balduins. Latviešu Indriķis pauž(XXI11; 264.lpp.)13 
ka Beverīnā valdīja: „Tali.baldus de Beverine,” 
jeb Tāl-putns jebšu Tāl-gars, ko izmisuma valod

nieki mēdz labot uz Tāli-valdi, jo it kā Indriķis 
neesot pratis rakstīt. Šis vārds: Baldus, vēl ta
gad ir dzīvs vākā: Vili-baldis, XVII g.s. tauta 

spītēdama kristietībai meitām ir devusi putnu vā
kus (29.lpp.)23 lai viņas lidotu: „Saka, ka viņas 

šo māku protot un naktī ar uguni lidojot gaisos. ”

No šī vārda: baldus,Bal2 (= putns), ir arī 
atvasināts vāks: Baltus,?(= balts), kas dainās4 6 
ir sarucis uz vārdu: balys,lei(= bālis), bāl:?ņš 

vai bāleliņš. Bez budc>iešu rakstu pētīšanas man 

nav iespējams sacīt vai baldus,Bal2 (=putns), un 
balodis ir svēta Gara priekšteči vai atdarinājumi. 

Vārds: keutaris,pru(=balodis), ir vāka: Gott.ger 

(=Dievs), svētais Gars. Tas, it kā, liecinātu ka 
balodis būtu svēta Gara atdarinājumi kā cilme 
jāsaista nevis ar Budu, bet ar nezināmu Dievu 

kā vāka sakne varētu būt Bald- vai Balod-, Tur
pretim, tā kā vārdi: baldus, balodis, nav radī
juši Tēvu, kā keutaris,pru(=balodis), ir radījis 
Tēvu: Gott,ger(=Dievs), 242.lpp., tas varētu būt 
pierādījums ka balti, drīzāki budiņi, ir jēdzienu: 
Dēls(=Butana, budiņi), un Gars(=putns), pasācēji. 

Vēlāk baltiem atdalamies ir radīts savs Gars: 

baldus, balodis, balandis, no Dēla: balts, bālis 
vai bāleliņš.

Prūšiem ir div baloža vāk i: poalis,pru 

(=balodis) , un keutaris,pru(=balodis). Kamēr Gott, 
ger(=Dievs), jeb Gītars,Bal2 ( = Dievs jeb Sau

le), ir Tēvs, tikmēr keutaris,pru(= balodis), ir 
svētais Gars. Turpretim, vāki: poalis,pru(=balo- 
d i s ) , peleia,Hel(= klinšu balodis), ir radniecīgi 
vārdiem: balys,lei(= bālis), pilis,lei(= pils), 

polis,Hel(= pils). Varbūt šis vārds: poalis,pru 

(= balodis), ir kāds pēdējais mēģinājums radīt 

svēto Garu attiecīgi vārdiem: balys,lei(=bālis), 
politēs,Hel(= pilsonis), pirms kristīgā svēta 

Gara atnākšanas.
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K u n g u  Dievu ģints

Tagadējā Irākā, bibliskajā „pasaules ”plū- 

du zemē jeb Šumerā(4300 - 3100 p K ) , kārtējā Drang 
nach Westen bangā tautas mūžu nodzīvoja kiingi 
jeb kiengi ķīniskā gaumē. Vāks: kiingi, irķīnis- 
kās saknes: kug,GUG(=kukuļs, gabals, zeme),locī
jums ar jēgumu kā -burg,ger(= -pils), vai -berg, 
ger(= -kalns).

cynig, angļ2 
(=kēninš)

König,ger 
(=kēninš)

konini,let t $ 7
(=kundzini)

kiingi,šum — > kiengi,šum --- ^ Gengis.mon
(=saiminieki) (=saiminieki) (=Kungs)

Kung,GUG
(=Ķīna)

A

kug,GUG

p Hungaria,lat 

(=Ungārija)
I ngria,lat 

(=Votzeme)

Gungaria.mon Kangars,let 

(=Džungarija) (=Mongols)

- kurgan,Sla 
(=cilni s)

c u l c z i ,pru
(=(ap)gabal-) (=gūži)

-> Kursk,rus
(=Kurska jeb

Jersika)

-> calx,lat 
(=kalkis)

cygan,rus 

(=či gāns)

Zigeune,ger 

(=ēi gāns)

Ziege,ger 
(=kaza)

Pie ķīniskās saknes: kug,GUG(=gabal-,z e m - ) , 
pieder arī vārdi: kūgis,lei(-smailis), kuģis,pru 

(=spals), cugis,pru(=āmurs), k a u g ē ,lei(=kaudze), 
kaukas,lei(=kauķis jeb rūķis jebšu zemes gars).



No šis saknes ir atvasināts ari vārds: cygan,rus 
(=čigāns), un Zigeune,ger(=Čigāns). Kā vārds: 
Ziege,ger(=kaza), saistās ar saknes: kug-,sai- 
misku jēgumu, tā tās latviskais tulkojums: kaza, 
saistās ar vārdiem: casa,lat(=māja), Cēsis, ka- 
zāks.Gaiziņš un hozain,rus(=saiminieks), 170.lpp. 
Tagad jēdziens: čigāns, nav visai cils vārds, to
ties senāk tam bija budža un vēlāk mongoļa jēgums. 
Kā vārds: mongoļs,ir ugru vārda: magi,ees(=kalns), 
locījums, tā vārds: čigāns, ir ķlniskās saknes 
kug-,GUG(=gabal-, zem-, lauk-), locījums. Citiem 
vārdiem čigāni ir sākotnējie saimniecības tapēji , 
kie nometās uz dzīvi kalninā vai kaimē.kā to lieciI ’nā saknes locījumi: kurgan,rus(=cilnis,paugurs), 
un Kursk,rus(=Kurska jeb Jersika), atbildēji vācu 
jēdzieniem: -burg vai -berg,ger(= -pils) , slāvu 
poļa,pol(=Lauks jeb Polija), polis,Hel(-pils).

Pašā Ķīnā šī sakne: kug-, ir locījusies uz 
vārdiem: Gung,GUG(=darbs),Kung,GUG(=ĶIna, Valde) 
gandrīz tādā pašā jēgumā kā mūsu vārds: kungs. 
Šīs saknes čaļumi: džungļi, čung, čunk, čink, 
čang, Hon(k)Kong,ir ķīniskās gaumes raksturojumi. 
Latīniskais Confucius ir vākuma: Kung Fu Cu, ča- 
ļums, 255.lpp. No šfs saknes: Kung- ,GUG(=Ķīn-, 
Zem-, Lauk- jeb Kung-), ir atvasināti pamatnēji 
mongoliski, senāk čigāniski, jēdzieni: Gungaria, 
mon(=Džungārija), džungļi,let(=džūkstis), Kan- 
gars,let(=Čigāns jeb Mongols), kā arī locījumi1 VHungaria,lat(=Ungārija jeb Cigaņaine),un Ingria, 
lat(=Votzeme), 49 - 50.lpp., jo ugru: votu, ungā
ru, igauņu, somu, komu, u.c., valodas ir radū.

Šumerā(4300 - 3100 pK) šie kiingi,šum(=kun- 
gi) , tapa vīksi; pilsunkaime, vēlāka volost,rus 
(^pagasts), tagadējā vlast,rus(=valsts). Sakšu 
cynig,ang,2(=ķēniņš) , ir radījis jēdzienu: Konig, 
ger(=ķēniņš),un tā atvasi: ķoniņi,let(=kundziņi). 
Mongoļu vārds: gengis,mon(=kungsjeb džengis), kā 
vākā: Gengis han,mon(=Kungs kunis), kajā vārds: 
han,mon(=kunis jeb rads), ir radniecīgs vārdam: 
kuni,got(=kuņa, cilts, rase),266.lpp. Šie Šume- 
ras ķīniskie ļaudis: kiingi,šum(=kungi jeb sai- 
minieki), vēlākie čigāni, ir lauksaimniecības
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izgudrotāji, mūsējie ģeķi un Ķekatas.
Tā valoda, ko filologi sauc par šumeru va

lodu, īstenībā ir kiingu jeb Ķekatu valoda, bet 
tā valoda, ko filologi sauc par akkadu(=Ķekatu) 
valodu, īstenībā ir vēlāku šumeru: arābu, europu 
un seno ēģiptiešu, valoda, rau:

bal,šum — > bil,Sla(=es situ),Beil,ger(=cirvis), 
(=cirvis) pilakku,Hak(=cirvis), pelekus,Hel 

(=cirvis), balka,Sla(=balkis).7 ’ % 7 I I '
pap,šum — > pappas,Hel(=tētis),boba,lei(=bāba), 
(=tēvs) Weib,ger(=sieva), abu,Hak(=tēvs).

Pat šumeru, t.i. kiingu, vārdu rakstība ir 
veikta kilu rakstā, lai atveidotu ķīniešu jēgai-

t  t  9 U  °nes. So rakstību pārņēma arī akkadu,Hak(=Ķekatu), 
vēlāku a-rābu un eu-ropu valodu priekštece,19. 
lpp., ap 2400-iem gadiem pK Šumerā Sargons I.

- Hexe,ger 
(=ragana)
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r hag,ang
(=kukažina)

čangaļs,let
(=kunguls)

Čagal,rus 
(=Gekuls)

ģeķis,Iet 
(=āksts)

hyxos,Hel 
(=čigāni)

)(akkad, šum 
(=Kekatas)

Hakad

Ķekatas,Iet 
(-Kukažas)

kD£a,Iet 
(=Ziemas svētku 

mielasts)

kūčios,lei 
(=Ziemas svētku 
| mielasts)

kukažina,Iet / 7(=sencene)

Ķikuts,let(l) 
(=Kukats)

kaukas,lei 
(=kaukis)

Ķikauka,let(l) 
(=Kaukuks)



Vārds: ģeķis,let(=āksts),jo tā zobgaļi sauc 
senus cilvēkus, ir saknes: kug-,GUG(=saim-), lo
cījums, 220.lpp., kai pieder arī saimiski vārdi; 
kukainis, cQka, kaukas,lei(=saimestības jeb lauka 
gars), un latgaļu uzvārds: Ķikauka,let(l)^Ga
rīdznieks jeb Kukažs jeb krīvs).Jēdziens:kauķis, 
atbilst peršu lauku gariem: daevas,jēdziena: De- 
vus,lat(=Dievs), priekštečiem, 229.lpp., europu 
dzīvības garam: rapa,pru(= „eņģeļs ”).

pērni,let(=vecāki): Ķekatas
gars: kaukas,lei(=kauķis)
bērni; Xakkad,šum(=Čangaļaine)

Pie vārda: ģeķis, saknes locījumiem pieder 
dievestība: Ķekatas,let(=Kukažas jeb Krīvats jeb 
Senāts), ko kristietība cenšas nonievāt par āks
tību vai muļķību. Šīs dievestības čalums: )(akkad,t I Išum(=Ķekatas), ir tagadējo eu-ropu un a-rābu raks
tītās vēstures šūpulis, ko arābu atvase: ebrēji, 
224.lpp., cenšas piesavināties kā privātīpašumu. 
Latgaļu uzvārds: Ķikuts,let(l) (=Kukats jeb Krī
vats jeb ,,bīskaps ”), un kukažiņa,let(=sencene 
jeb krīviete), ir Ķekatu gara nesēji, it sevišķi 
Ziemas svētkos, kad mielojamies kūčā ar zivīm, 
medu un grūbām. Kristietība cenšas nobīdīt iešanu 
Ķekatās uz Jaungadu, lai gan Ziemas svētki ir 
„pagānu” svētki, 76.lpp.

Senā Egiptē(3118 - 1786 pK) bija Šumeras 
(4300 - 3100 pK) gaumes turpinājums gypsy,ang 
(=čigāns), gaumē dabīgā akkadiem radniecīgā va
lodā. Kad tai sāka mākties virsū ļaudis: hyxos, 
Hel(=ģeķi jeb čigāni), tā sāka brukt un viņi to 
pilnīgi pakļāva sev 1720.gadā pK. Šo ģeķu vara 
balstījās uz zirga un divriču lietošanas mākas, 
kas ir Kung Fu Cu IV bauslis,256.lpp. Tāpēc vēl 
šodien zirgs un čigāns ir nešķirami jēdzieni. Arī 
vārds: Hexe,ger(=ragana jeb čigāniete), ir atvase 
no vārda: hag,ang(=kukažiņa), kas ir atvase no 
vārda: ģeķis,let(=āksts), tāpat kā čaļums: čan- 
gaļs,let(=kunguļs jeb latgaļs).
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K ā p u  D i e v u ģ i n t s

Ebrēju Vecās Derības teikā(Sākumā,IX) ir 
teikts ka „pasaules,”jeb Tigras un Eu<prates pa
gasta plOdu jūrnieks: Novus,heb(=jūronis), bija 
triju dēlu: Ham, Sem un Jaq>et, tēvs. Šie dēli ir 
cilvēces tēvi. Ham,heb(=Kaimis), ir arābu tēvs, 
kāpēc filologi arābu valodas sauc par hamītu va
lodām; Šem,heb(=Saimis), ir ebrēju tēvs, kāpēc 
filologi ebrējiskās valodas sauc par semītu valo
dām; Japet,heb(=Jupats jeb „Pagāns ”), ir visu 
pārējo tautu tēvs, bet filologiem pat izmisuma 
valodniecībā nav iespējams visas pārējās valodas 
apvienot jefiņu „pirmvalodā. ” Zinātniskākā ve- 
rienā ebrēji savas valodas saknes rakstos sadzen 
līdz Sargona I Akkadas jeb Čangaļaines iekarojuma 
ap2400-iem gadiem pK, 222.lpp., lai gan to pašu 
var secināt ik a-rābs un ik eu-rops. īstenībā, šo 
Novus dēlu vāki ir Senās Ēgiptes(3118 - 178P pK)

Šumer,Hak 
(=(ap)Kārtne 
jeb Ķemeri)
Šem,heb 
(=Saimis)

Kemeri,IetI 7(=Ciemurs)

Dieva; Geb, geb(=Kāpa), čalumi.

gaume,Iet Homēr,Hei -
(^paraša jeb (^Kaimurs) 

ļ  ētika) |
guma,got 
(=cilvēks jeb 
kūms) 
tr komi , XUG —

(=Ciemi jeb

p Ham,heb ----
(=Kaimi s)

Kimmcroi,Hel 
(=ciemuri)

Gobi,mon 
(=Kāpas)

- Habbir.šum
(=kāpuri jeb 
zemuri)

Geb,geb
(=Kāpa jeb Dievs)

Havvah,heb 
(=Ieva jeb 
Rasma)

hebraios,Hel
(=ebrēji)
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Senās Ēgiptes(3118 - 1786 pK) visvarenāka 

dievestlba jeb gars: Geb,geb(=Kāpa jeb Dievs), 
ir radniecīgs ķīniskam vākam: Gobi,mon(=Kāpas), 
kas ir mongoļu tuksnesis. No šīs saknes ūkeņu po- 
Hā, 7.lpp., ir atvasināts vāks: Habbir,šum(=Kā- 
puri jeb zemuri jebšu liel-saimi), kas grieķos 
tālāki ir čaļts uz vāku: hebraios,Hei(=ebrēji), 
un biblisko cilvēces rasmu jeb māti: Havvah,heb 
(=Ieva jeb Radītāja jebšu Rasma), kās jēgums at
bilst mūsu Mārai, kās vāks ir atvase no ķīniskiem 
jēdzieniem: pap, 222.lpp., un tā locījuma: par, 
šum(=dzīvotne),kas ir radū ar āriešu vārdu: bear, 
ang(=radīt), pērns,let(=vecāķis), parent,ang(=ve- 
cāķis), bairns,got(=bērns), wair,got(=vīrs), pa- 
ra5,Hel(=faraons jeb Vīrs). Kā no vārda: par,šum 
(=dzīvotne, kaime),ir atvasināts tā senais daudz
skaitlis: bar-baru,šum(=vilks jeb barbars jebšu 
lauķis), un Parthia,lat(=Bārta), un tās čaļumi: 
Prutia,lat(-Prūsija), Prettani,Hel(=britāni), tā 
no vārda: belu,šum(=kungs), saknes ir atvasināts 
vāks: beltoi,Hel(=balti jeb lauki), ar pamatjē
dzienu: balys,lei(=bālis jeb lauķis).

Šī ķīniska sakne: gob-,mdn(=kāp-jeb gabal-), 
tālāki ir izlocījusi Ēģiptes un Kijevas vākus:

krievi,Iet 
(=liel-ķijevi)

- Kiev,rus,2 
(-Ukraina)

clav0 
(~ grava)

gypsy,ang s.clavus,lat
(=čigāns) (^slāvi)

Geb.geb — L gepidai,Hel -> Ai.gyptai,Hel 
(=Kāpa jeb Dievs) (-kāpieši) (-Tās Kāpas jeb

Egipte)

Krievu dzimtene: Kiev , rus12(=Kij eva jeb Dzī- 
votne). ir minēta Nestora hronikā(&52 - 1116)23



2?6
bet grieķos viņus sauc vārdā: gēūēnoi,Hel(=ķije- 
vēni), 176.lpp., kas ir radniecīgs vākam: gepidai , 
Hel(=kāpieši), Karpatu kaimē. No šī vārda ir arī 
atvasināti tautu vāki: gypsy,ang£=£igāns) ,un Ai.- 
gyptai,Hel(=Egipte jeb Tās Kāpas),lai gan paši 
ēģiptieši savu zemi sauc vākā; Misra,geb(=Egipte) .

Vāki: s.clavus,lat(=sa.maz.ķijevi),un krie
vi ,let(=liel- jeb sen-ķijevi jeb dzīvotāji), ir 
saknes: kiev-,Bal(=dzīv-), kā vārdos: hlev,rus 
(=kūts), vai gyvas,lei(=dzīvs), laipums, 288.lpp

Vāks: Gobi,mon(=Kāpas), lokas uz vāku: Komi, 
lūpeņu pogā, 7.lpp., kas Čalā atbilst baltu vār
dam: caymis,pru(=ciems), kaimas,lei(=ciems), un 
ugru tautai ziemeļu Krievijā: komi. Tagadējo Uk
rainu pirms Skitaines(VII g.s. pK - IV g.s. kK) 
apdzīvoja tauta: kimmeroi,Hel(=ciemuri)3°, kās 
atskaņa: Ķemeri,let(=Ciemuri), ir locījies uz 
latvju(2,121)22 Indriķa draudzes vāku: Ymera,lat 
(XXIII ;24 ,1) 1S. Ķīniskais vāks: Himalai ,mon(=Kal- 
nājs),atbilst Dēla jēgumam,bet āriskais: Himmel,

Saknes: kom-,Bal(=dab-), kā vārdā: gam.ta, 
lei(=daba.ta),čaļumi: Ham,heb(=Kaimis),un Sem,heb 
(=Saimis), ir tālāki locījušies uz vākiem: Homēr,

No vārdiem: habbir,šum(=kāpuri jeb zemuri), un 
Ham,heb(=Kaimis), ir radīts bibliskais ebrēju 
tēvs: )(abraHam,heb(=Zemes Saiminieks).

ba,lat(=balodis), golub,rus(=balodis),ir piedze
jots vēlāk, no latīņu debess mātes: Cybele,lat 
(=Debess), baltu Gabija,lei(=Uguņa) , jo goluboi, 
rus(=zils), saista balodi ar debesi. Tā kā slāvi 
neēd Svēto Garu: balodi, un balti neēd tā vārda 
brāļi: gulbe,lei(=gulbis), kas ir swan,ang(=svē- 
tulis jeb gulbis), šī Svēto Garu ražošana laikam 
ir daudz vēlāks reliģiskais dzejojums.

Tēvs: Geb,geb(=Kāpa) Gabija,lei(=Uguņa)
Gars: golub,rus(=balodis) gulbe,lei(=gulbis)

ger(=debess).atbilst Tēva jēgumam, vēl bez Gara.

Hel(=Kaimurs),un Šumer,Hak(=Šumera jeb Saimura).

Šķiet ka kāpu Dieviem Svētais Gars: colum-

Dēls: Gobi,mon(=Kāpas) Ai.gyptai,Hel(=Egipt
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D a b a s  Dievu ģints

Tāpat kā Kungu, 220.lpp.,un Kāpu, 224.lpp., 
Dievu ģintis sarūk pagātnes telpas jēdzienos: ze
me, kaime, lauks, tā arī Dabas Dievu ģints sarūk 
tās pagātnes telpas jēdzienā: daba, un tās locī
jumos un Salumos, 228.lpp. Kamēr Kungu un Kāpu 
Dievu ģinšu dzimtenes ir Vidējos Austrumos, tik
mēr Būdas, 212.lpp.,un Dabas Dievu ģinšu dzimte
nes ir joslā no Skandināvijas līdz Ilimalajiem.

Sakne: dab-, mēleņu pogas, 7.lpp., plašumā 
balstas uz trijotnes; tauta, tās gars: Dievs, un 
Svētais Gars: balodis jeb dvēsele. Senās Ēģiptes 
(3118 - 1786 pK) mūža nogalē,vecos labos laikos, 
kad viss kas puva un gruva piramidu pūlēs,ir sā
cies dvēseles jēdziens dzīvei viņpus kapa.Pamat
vārds: magest(=vislielākais), ir radījis indiešu 
jēdzienu: mahatma(=lielais gars), Senās Ēģiptes 
spārnotu valdnieci: Ma)0at.,geb(=Pūķata). Eiropas 
un Āzijas rakstītas vēsturēs šis Svēta Gara: ba
loža, jēdziens parādas tikai ap VII g.s.pK skitos, 
zīm.21 23o. lpp. Lai gan bibliskais senākais Dievs: 
.Jahweh, atvase no saknes: job-, 231.lpp., ir jau 
minēts Vecā Derībā(Sākumā,1)42,kā ir rakstīta ap 
!)3o.gadu pK, tomēr vēl nav piedzejots tam Svētais 
Gars: balodis. „Pasaules” plūdu jūrnieks: Novus, 
izsūtīja balodi sameklēt zemi (Sākumā, 8, ll)42. 
Tāpēc ir jādomā ka Svētais Gars: balodis, ir ra
dīts pēc Naujās Egiptes(1786 - 648 pK) sabrukuma 
veļu dvakā.

$ Vissenākais Svētais Gars; Taube,ger(=balo- 
dis), saistas ftalumā ar skitu garu: Tabiti,sky 
(=Debesata), zīm.21 23o.lpp., kās jēgums atbilst 
dievestībām: Iļistiē,Hel(=Debess), un Vesta,lat 
(^Debess), kā to pauž Herodotus(IV,59)3°.

Māte: Tabiti,sky(=Debesata)
svētais: Taube,ger(=balodis)

ļaunais: diabalos,Hel(=Velns) 
Tibeta

Gars

Mei ta;



22
8

daba.let ---
(-(ap)kärtne, 

(ap)kaime)

Nippon,jap 
(=Jap5na)

Japonia,rus-
(=Japana)

nebo,bulc 
(=debess)

Tibeta,inon
(=Zemata)

dob-

Tabiti,sky 
(=Debesata)

lapp,sve 
(=sSms)

Jupis

r a-rab- ----
(=tas dzlv-)

(Laima)

Sibir, rus -J- (Siva ,HYN) 
(=Ziemela) (=Dievs)

> rapa.pru 
(=en£els)

$eo- ,Hel 
(=diev-)



Šis trijotnes sakne: tib-, 228.lpp.,lūpeņu 
pogā, 7.lpp., čaļ pilnu dievestības ģinti:
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j- Tiwe,sak Tef-,geb 
(=Dievs) (=Debes-)

domus, lat-L $ami-,sky 
(=velve) (=debes-)

p taevas,ees -> Devus,)(eu 
(=debess) (=Dievs)

Tibeta ,mon-*- Tabiti,skyL debesys.lei 
(=Zemata) (=Debesata) (=debess)

Senās Ēģiptes, ap 2300-iem gadiem pK die- 
vestlba: Tef.nut,geb(=Debes-ūdens) , 345.lpp., ir 
saskaņota ar ugrisku Svēto Garu: balodi, re:

Māte: taevas,ees(=debess)
Gars: tuvi,ees(=dūja)
Meita: Tibeta,mon(=Zemata)

Attiecīga baltu un sakšu dievišķā trijotnē 
baltu: Dievas,lei(^Dievs), saskan ar Samskrita 
vāku: Deva, sakšu Tiwe,sak(=Dievs), latīņu Deus, 
lat(=Dievs), un grieķu Zeus,Hel(=Dievs), kā arī 
Svētais Gars: dove,ang(=dūja), saskan čalā ar Ļau
no Garu:devil,ang(=Velns),un Teufel,ger(=Velns) . 
Bet Māte jeb Māra maiņas uz Tēvu jeb Senci:

Devus, )(EU(=Dievs)
svētais: dove,ang(=dūja)

Dēl s :
ļaunais: devil,ang(=Velns) 

(=Tibeta)

Arī skitu vārds: $ami-,sky(=debes~),ir mē
ģinājis radīt savu dievišķu trijotni, bet ir ra
dījis tikai jēdzienu: ?9ami.masadas, sky(=debesu 
mīzada jeb Neptuns), (IV,59)3°, radū ar vārdu: 
doms,let(=baznīca), un dome,let(=Baznīca).



??ami-, sky(=debes-> 
svētais: dome,let(=baznīca)

ļaunais: daimon,Hel(=Velns) 
(=Tibeta)

Zīm.21
Šis Tabiti(es) attēls ir uz sudraba spoĝ ila, no 
VII vai VI g.s. pK , kas atrasts Kuhaņā( 87. lpp,)4 3

Nākošas saknes: sib-, 228.lpp., čaļums lū
peņu pogā, 7.lpp., nerada dievišķu trijotni. To
ties, dēls: Sibir,rus(= Sibirija jeb Ziemeļa), 
ēaliski ir radu ar vārdu: sever,rus(=ziemeli),un» » I ' 7un indiešu Dievu: Siva.Arī vārdi: zemla,rus(=ze-

t tme), zima,rus(=ziema), ēaliski var but radū, tā
pat kā ar sakni: ham-, 90.lpp.
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Māte:

Meita:



Saknes: dab-, čaļšanās uz sakni: neb-, 228. 
lpp., ir radījusi dievišķu sakarību no Japānas 
līdz Britu salām, bez dievišķās trijotnes:
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Nippon,—  
(=Japāna)

r neem,ees 
(=joma)

Nepal, mon 
(=Nepāle)

- s.now,ang 
(=s.niegs)
Nemunas,lei 
(=Nemūna)
nef,cym -- £
(^debess)
nebo,buli2 
(=debess)

Naf,cym 
(=Kungs)

Toties, vāka: Japonia,rus(=Japāna), saknes 
228.lpp., čaļšanās lūpeņu pogā, 7.lpp., saista 
baltu, ugru un ebrSju senāku Dievu: Jahweh, ar 
sakni: dab-, un tās atvasi: Dievs. Tas norāda ka 
ebrēji šo Dievu ir palienējuši no ziemeļu tautām.

- Jahweh,heb -> Ja<pet,heb 
(=Juvis) (=Juvats)
jumal,ees 
(=Dievs)
Iovis,lat 
(=Juvis)

Jefinš

Japonia,rus*- Jupis,Iet-“- Jupiter.lat 
(=Japāna) (=Jupaturs)

Ebrēju rakstībā, tāpat kā mūsu gotu raks
tībā, zīme: h, bieži tiek lietota kā garumzīme, 
kā bieži tiek pārprasta par burtu, it sevišķi 
igauņu valodā. Tāpēc, vārds: Jahweh,heb(=Juvis), 
mūsu rakstībā, vismaz sākotnēji būtu bijis raks
tīts šā; Jāvē.

Vārda: lops,let(=dzīvis),saknes, 228.lpp., 
čaļšanās lūpeņu pogā, 7.lpp., uz vārdu: loom,ees 
(=dzīvis), tāpat kā ugru ciltis: lībji un lami, 
ir radījusi dievestību: Laima. Arī vāks: s.lāvi, 
šķiet ir šīs saknes locījums, bet sajaukts ar lī
dzīgu, bet pavisam citas saknes, 225.lpp.,vārdu: 
s. clavus , lat(=sa. kievs jeb ukrainis).
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lops,Iet ■ 
(=dzīvis)

loom,ees
(=lops)

lapp,sve 
(=sāms)

low- lumi,ees 
(=sniegs)

lami.lat — > Laima 
(=kuršu lībji)

- livus,lat Livonia.lat 
(=lībis) (=Lībaine)
lib,rus12
(=lībis)

Liepāja,Iet 
(=Lībaina)

Vāks: Laima, laikam būs pārņemts no ugru 
cilts: lami, gara, kie dzīvoja ari Kursā, bet bi
ja rietumu somu cilts(VII; IV,14)1S. Kursas vir
saitis: Lame-kinus,lat(=lamu kēninš), varbūt bi-

t Ija ķoniņu priekštecis, 221.lpp.
Pēdīgi, vārda; reipē,Hel(=dzīvnieks),sakne, 

228.lpp., sasaista jēdzienus: a-rabs un eu-rops, 
16.lpp., vienotā baltu garā: rapa,pru(=enģels).

a-ram, )(ar 
(=arāms)

rypos,Hel
(=augsna)
irepa,rus 

(=rācenis)

rums,sak ->Roma,lat -> Romuvē,lei 
(=telpa) (=Dome?) ( -  „Vatikans”

reipē ,Hel->a-rab, )(ar 
(=dzīvis) (=arābs jeb dzīvo-)

rapa,pru eu-ropē,Hel 
(=eņģeļs) (=Eiropa)

Ropad ,ees 
(=Ropaži)

No grieķu vārda: rypos,Hel(=dubļi, mēsli, 
augsna), ir atvasināti rašu vāki: arābs, europs 
un arāms, ar senāku zemnieka vai lauka jēgumu. 
Baltu vārds: rapa,pru(=eņģeļs jeb gars), ir šī 
jēguma gars. Grieķu vārds: reipē,Hel(=dzīvnieks), 
ir vārda; lib-,got(=dzīv-), locījums. Tāpēc lī
biskais vāks: Ropad°,liv(~Ropaži jeb Lībieši),



saskan argrieku nosaukumu: Heipē horoi,Hei(^Euro- 
pu jeb Lībju kalni) , 165.lpp. Saknes: ryp-,Hel 
(=zem-), jēga ar vārdu: repa,rus(=rācenis), ir 
tulkots jēgumā: rūķis un rācenis, saistībā.

Garīgais tulkojums Šķiet ir noticis caur 
sakšu vārdu: rums,sak(=telpa), kā saknei pieder 
kristietības cietoksnis: Roma,lat(=Dome?),un at
tiecīga baltu Dome: Romuvē,lei(=Rāmava), 111.lpp., 
atvase no jēdziena: Laima, 232.lpp. Bibliska jeb 
arāmu valoda ir radu ar rapas valodu.
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P a g ā n u  D i e v u  ģ i n t s

Vārds: paganos,Hei(=pagāns), ir atvasināts 
no irāņu vāka; Baga(=Dievs), kā vāku ir jau atzī
mējis (98.lpp.)50 irāņu jeb persiešu ķēniņš: Darius 
(522 - 486 pK), ķīlu rakstā(263. lpp! ) i o : <(  ,
(=Baga jeb Dievs). Šis Dievs slāvos ir kļuvis 
Bog,bul12(=Dievs) , kas poļos ir locīts uz Borze, 
pol(=Dievs), no kā ir atvasināts vārds: bažnyčia, 
lei(=baznīca), 169. un 207.lpp. Tātad, vārds: pa
ganos, Hei (=pagāns jeb bagēns0), ir Baga ticīgais 
kā kristietis ir Kristus ticīgais. Līdzīgi, baz
nīca ir Bagas nams, nevis Kristus nams. Tāpēc, 
šis vārds: baznīca, nekādi nav attiecinams uz 
debesu Dievu ģints namu: domu.

Vāks: Baga,)(YR(=Dievs) , pieder tai pašai 
Dievu ģintij kā arī S.pīgana(=Zib.uguns), jo bal
tos Māte56 mēdz allaž uzturēt savu dabīgo devējas 
un radītājas lomu. Spīganai ir spīgainis jebšu 
s.pīganis jeb mald.uguns. Tas liecina ka sakne: 
Bag^, saistas ar uguni, tāpat kā priedēkļota 
sakne: s.pīg-. Šī sakne lokas lukanu lūpeņu pogā, 
234.lpp., radam saknes ar uguns, ausmas un aus- 
trumu jēdzienus. Sīs sekmes vidīgās saknes: vik- 
(=rīts, ausma), jēgums atrodas ugru vārdos: vide.- 
vik,ees(=rīt.ausma), viker.kaar,ees(=vara.vīksna) , 
no ko saknes ir atvasināts vārds: vakaras,lei 
(=vakars), kas lokas uz vārdiem; ugri,Bal(=rītie
ši), Ukraina, agri. Vāks; Ukraina, ir baltu cil
mes, jo Ukraina atrodas austrumos no baltiem. 
Saknes: ugr- un agr-(=rīt-), pauž ka to pamata



saknei: vik-, kā locījumā: vara.vīksna, ir kaut- 
kādas debešķīgas gaismas jēgums. To arī apstip
rina laipura vārds: maurgins,got(= rīts), locīts 
no vārda: s.moke,ang(= dūmi), saknes: mok-, no 
kās ir locīts vārds: mirgeti,lei(= mirdzēt). Pie 
šīs saknes pieder arī vārds: mixkai jeb migs.kai0 
pru(=vāciski jeb vakariski), 10.rieda 316.lpp. 
Kā mixkai,pru(= vāciski jeb vakariski), ir atva
sināts no saknes: mig- vai mok-, tā vāci, vikingi 
ir atvasināti no vārda: vakaras,lei(= vakars), 
saknes: vak-. Kā šīs saknes: vik- jeb vak- un 
mig^ jeb mok-, satur rīta-vakara jēgumu to pie
rāda vārda; miegas,lei(= miegs), atvase no tām. 
Miegas,lei(=miegs), saistās kā ar rītu tā ar va
karu.

234

Perkūnas,lei forge.ang maurgins,got
(=Pērkons) (=kalve) (=rīts)

T t T
bake,ang ---- > fuego.esp --- > s.moke,ang
(=cept) (=uguns) (=dūmi)

1
Baga, )(YR vide.vik,ees mixkai,pru
(=Dievs) (=rīt.ausma) (=vāciski)

l 1
Pyculs,pru viker.kaar,ees
(=Velns) (=vara.vīksna)

1
S.pīgana,let vakaras,lei — > ugri,Bal 
(=Mald.uguns) (=vakars) (=rītieši)

Šīs saknes ir radījušas lietišķu vārdu po
gu: bake,ang(=cept), - fuego,esp(= uguns), jeb 
9čgo,Hel(= es cepju), - s.moke,ang(=dūmi). Kā no 
vārda: fuego,esp(=uguns) , saknes ir radīts vārds: 
forge,ang(=kalve), tā no vārda; bake,ang(=cept), 
saknes ir radīts vāks; PerkOnas,lei(=Pērkons), 
kam nav nekāda sakara ar Perun,pol(=Pērkons), kas
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ir atvasināts no vedu Dieva; Varuna(=Pērkons), 
35.1pp., kas helēņu rakstībā kļūst Oyranos jeb 
Uranos°(=Debess). Helēņu rakstībā nav burtuļa; v, 
un burtuļs: u, ir atzīmēts ar oy. Tātad, vedu Va- 
runa var būt iztulkots tikai par Pērkonu vai 
Debesu Uguni. No vāka: Varuna, saknes ir atvasi
nāti vārdi: virinti, lei(=vārīt), fyrr,isl(=uguns), 
s.<paira,Hei(=debess telpa), kā vārdā; atmosfēra.

Irāņu Baga(=Dievs) jeb slāvu Bog(=Dievs) 
jeb baltu Perkūnas,lei(= Pērkons), jeb ugru Per- 
kele,suo(=Pērkons), jebšu Pergel,ees(=Pērkons), 
un Porgu,ees(=elle), tad nu ir debesu gaisma vai 
uguns. To ugunīgumu apstiprinā Pyculs,pru(=Velns 
jeb Cepējs), kā sakne lokas uz S.pīgana,Iet(=Mald- 
uguns), un s.pīganiem jeb spīgainām,let(=maldugu- 
ņam). Vārds; mald-, saistas nevis ar jēdzieniem: 
maldināt, bet ar jēdzieniem: mealde,pru(=zibens), 
kas lokas uz milnu, 91.lpp. Tāpēc, vāks: S.pīgana, 
ir Zib. uguns jeb prūsiski: Meald-panike. Vārds; 
mealde, pru(=zibens), kļūst latvju Milda.

Par svēto Garu Baga sev ir ieguvis anglis
kotu baloža vāku: pigeon,ang(=balodis), kur vār- 
dulis: -ion,Hel(=-iņš, -iņa), ir laipuliņš, kā 
vārdos;lampas,Hel(=lāpa),lampadion,Hel(=lāpiņa). 
Tāpēc, latviska tulkojumā pigeon,ang(= balodis), 
tad būtu bagiņš. Kā jau visiem tautiskiem Dieviem 
tā arī Bagam dzimtene jeb Dēls atrodas ap Himala- 
jiem, 244.lpp. Acīm redzam Baga dzimtene ir Ben- 
gāle, zīm. 20 209.lpp. Vāka; Bengāle, sakne: Beng-, 
ir locījums no saknes: Bag-, kur iedēkļim: -n-, 
ir tikai čalas loma, 3.rieda 286.lpp. No visa 
minēta tad iznāktu ka Baga trejādība ir šāda;

Tēvs: Baga, )(YR(=Dievs)
svētais: pigeon,ang(=balodis)

Gars

Dēls:
ļaunais: Pyculs,pru(=Velns)

Bengal,HYN(=Bengāle)

Šai Baga trejādībai daļēji ir arī izveido
jusies attiecīga baltiešu trejādība, re:



Tēv s:
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Perkele,suo(=Pērkons)
-rsvstais: ?

Gars ̂
ļaunai s; Pyculs,pru(=Velns)

Dēls: Bengal,HYN(=Bengāle)

Baga, )(YR(=Dievs) , slāvos ir kļuvis Bog,bulļ2 
( (=Dievs). Kā Boydinoi,Hel(=budiņi), Būdas ticīgie

Latgale ir sastopami kā Baduni, Beitāni, Pitāni, 
Putāni, 84., 187. un 214.lpp., tā Boga ticīgie ir 
sastopami uzvārdā; Bog.dans(=Dieva jeb Debesu 
ūdens), kur vārds: .dans, pieder tai pašai saknei 
kā arī vāks: Duna,ger(=Daugava), 159.lpp. Tautī- 

, bas: pulgara,ang12(=bulgāri) , un poliak,pol(=polis)
f acīm redzam, ir laipuļa locījumi no saknes: Bog-,

kām būtu jēgums: dievuļs. Kamēr par vāka; pulga
ra, angl2(=bulgārs) , (§2)17, tautības un ticības at
vasi no vāka: Bog,bul12(=Dievs) , nevar būt it ne
kādu šaubu, vāks: poliak,pol(=poļis), 194. - 196. 
lpp., varbūt ir atvase no rītu-vakaru jēdziena.

Kamēr āriešos debess ir Māte tikmēr Semītos 
debess iegūst Teva jēgumu. Senākais Dieva Teva 
ieraksts ir no Ugaritas tempļu rakstiem Sīrijā, 
kas rakstīti šemītu līdzskaņu burtājā. Ugaritu 
iznīcināja XIII g.s. pK. Abi tempļi bija celti 
Ba)(al(am) un viņa tēvam: Dagan(am). Uz akmens 
plaknes Ba)(al(s) ir attēlots vicinām nūju, bet 
kreisajā rokā turam pērkonu jeb zibeni(2o.lpp.)57. 
BaXal(a) sakari ar Indijas hindu svēto govi iz
riet šiem Ras Šamras rakstu attēliem. Ba)(al(am) 
ir vērša ragi, vērša loma un mīlestība ar telīcu. 
Kad telīca dzemdēja vērsēnu, laba vēsts par telī- 
cas radībām sludina; „Vērsēns ir dzemdēts BaJ(a- 
l(am), vērsis Mākoņu Braucējam. ” Tā kā šemītos 
govs nav svētums, domājams ka telīcas attiecības 
ar Ba)(al(u) ir ņemtas no Indijas āriešu kultūras.

Vāks; Bej)(al, ir vāka; Baga, locījums, kājā 
poguļa; G(k,g) , lokas uz poguļu: X ( , ). Poguļu; 
)( ( , ),eiropiešu rakstībās nelieto, l.rieda 282. 
lpp., lai gan to eiropieši čaļ tāpat kā šemīti. 
Tāpēc, tagadējā tulkojurnā vāks: BaXal, būtu raks-



tams; Baguļs jeb Ba’uļs, kā angļu rakstībā to 
veic. Vecās Derības vāks: Ba)(al, tiek tulkots kā 
Kungs.

Šis šemītu vāks; Ba)(al( = Kungs), ir daudz 
senāks par Veco Derību, jo tā locījums: B^Kalat, 
ir attiecināts uz dievieti jau 1500.gadā pK. Šis 
ieraksts(15.lpp.)38 ir atrasts pie Serābīt el Hā- 
dim(as) Sinajā. Tas arī ir senākais zināmais bur
tu lietojums jēgaiņu vietā;

C  p  C J
^  <=7 c3A

-t- +  +
Šajā atkārtota ierakstā šīs jēgaines ir 

lietotas kā līdzskaņi; B.L.K.T, kas ir vāka; 
BejKalat, kauli. Helēņu rakstībā tas ir atzīmēts 
ar vāku: Baaltis(15.lpp.)38. Šim vākam; Baaltis, 
atvasinātam no vāka; BaKal, nekādu sevišķu saka
rību ar vāku; balts, nevarētu dot. Tā kā Ba)(al(a) 
tēvam; Dagan(am), ir kopīga vāka sakne ar vārdu; 
dangus.pru = dangus,lei(= debess), šī sakarība 
kļūst saistoša. Tālāki, Ugaritā Dagan(s) bija 
labības Dievs(54.lpp.)37. Viņa vāka sakne: Dag-, 
saistas kā jēgumā tā čalā ar vārdu: dagis,pru 
(=vasara), un dygti,lei(= dīgt), saknēm. Vārdu; 
dagis,pru(=vasara), Tag,ger(=diena), sakne, 161. 
lpp., acīm redzam, ir locījusies uz vārdu: dangus, 
pru(=debess), jo debess saistas ar dienas un va
saras gaismu un siltumu. Vāka; Dagan, cilme nav 
zināma, bet, ir domājams, ka tā varētu būt āriešu 
cilmes(65.lpp.)37.

Ņemam vērā Dieva trejādības īpašības rodas 
iespēja ka vāks; Dagan(=Debess?), saistas ar vār
du: dūja, kas būtu Dagan(a) svētais Gars. Vārds: 
dūja, ir acīm redzamais vārda; duga0, locījums, 
kur poguļa: G(k,g), lokas uz poguļu: J( , ),kā 
vārdos: gintaras,lei(=dzintars), un jantar,rus 
(=dzintars); Weg,ger(= ceļš), lokas uz way,ang
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(=ceļš). Kā citiem tautiskiem Dieviem tā ari Da- 
gan(am) pie Himalajiem ir dzimtene jeb Dēls: Da- 
kkan(a) līdzenums Vidus Indijā. Līdz ar to būtu 
izveidota šī Dieva trejādība:

Šis vāks: Dekkan,HYN(=Dekana), no Indijas 
ir pārnests uz Eiropu vākā; Dacia(§l)32 ko piemin 
Tacitus(54 - 12o) tagadējā Rumānijā un Bulgārijā, 
apvidū kur ir dzimusi Eiropa(16.lpp.)39. Jau He- 
rodotus(485 - 424 pK) laikā vāks: Dacia ,lat(=Da- 
kija), bija locījies uz vāku; #rēikē,Hel(=Traki- 
ja jeb Trake) , (IV ,99)3°, kas ir tagadējais ziemeļu 
Grieķijas novads.

Ņemam visu kopā vērā šis Semītu Kunga Tēvs: 
Dagan, varbūt ir piesavinājums no āriešiem. Viņa 
dēls; Bsj)(al, tin meita: BfjKalat, varbūt bija pirmie 
ļaudiskie dievi, 246,lpp., diemžēl Ras Samras 
rakstos trūkst attiecīgu BaiKal(a) baušļu lai viņu 
ieskaitītu ļaudiskos dievos. Tā kā BaXal(s) no
teikti un izteikti pāriet no Mātes lomas uz Tēva 
lomu, tas, pats par sevi, varētu būt pierādījums 
ka BaXal(s) jeb Kungs bija pirmais ļaudiskais 
dievs.

Vākā: BaXalat, jeb helēņu Baaltis, tomēr 
sievišķība ir vēl paturēta. Baaltis sakarība ar 
baltiem ir iespējama jo l)Pērkons un Baj)(al(s) ir 
atvases no vāka: Baga, 2)dangus,pru(= debess), 
dangus,lei(= debess), ir radniecīgas saknes vāka: 
Dagan, saknei, un 3)Dagan(a) svētais Gars: dūja, 
ir atrodams baltu valodā. Tā ka Dagan(a) trejā
dība ir senāka par Vecās Derības Dieviem un tā 
kā Dagan(s) ir senākais zināmais Dievs Tēvs, ir 
jādomā ka Dagan(a) trejādība ir Dieva Tēva, Dieva 
Dēla un Dieva Gara pamatnēja trejādība ko šemīti 
ir mijuši no Mātes uz Tēvu.

svētais:
Gars

^ļaunais:

Tēv s: Dagan,?(=Debess?) 
dūja jeb duga°

Dēls: Dekkan,HYN(=Dekana)



Kā vārds: duma,rus(=doma), ir radies saska
ņā ar vāku: $ami.,sky(= debess), tā vārdi: dokē- 
sis,Hel(=domāšana), denken,ger(=domāt), ir radu
šies saskaņā ar vāku: Dagan,?(=Debess?), un dan- 
gus,pru(=debess), dangus,lei(= debess). Tas ir 
vēlreizēj s apstiprinājums ka Dagan(s) , ?(=Debess?), 
ir āriešu cilmes Dievs, no kā vāka ir atvasināts 
ķeltu Virsdievs: Dagda, kas arī ir mana dzimtā 
pagasta vāks: Dagda, Latgalē.

Vecā Derībā42 senākos norakstos ap 950.gadu 
pK ir lietots vāks: Jahweh,heb(=Dievs), 220.lpp., 
bet vēlākos, ap 750.gadu pK, norakstos tas ir 
mīts uz vāku: Elohim,heb(=Dievums), kajāvārduļs: 
-im, pauž daudzskaitlību, 62.lpp., rau:

/ ilm,heb(=dievi)
X il,heb(=dievs)
\

Elohim,heb(= Dievums), nav vis kāds naujš 
Dievs. Tas ir tautiskais Dievs atvasināts no vār
da: caelum,lat(=debess jeb debesums), lokam po- 
guli: G(k,g), uz poguli: )(( , ), ko eiropiešu 
rakstībā mēs neatzīmejam, 1.rieda 282.lpp., lai 
gan to čalam tāpat kā šemīti:

caelum,lat ---- > hēlios,Hel
(=debess) (=Saule)

1
Elohim,heb
(=Dievums)

Ebrēju grammatikā daudzskaitlis ir atzīmēts 
ar vārduli: -m, ar ko ir atzīmēts vienotais daudz- 
skaitlis helēņu un baltu grammatikās, rau:
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/ <ponē,Hel = skaņ.ums 
X  <ponē,Hel = skaņa

0 . .



Šajā sakarībā ir grūti noteikt vai vārdi: caelum, 
lat(=debess), un Elohim,heb(=Dievs jeb Dievums), 
ir tikai šemitiskas cilmes vai tie ir locījumi. 
Vārda; caelum,lat(= debess jeb debesums), saknes 
atvasei pieder arī vārds: kalyx,Hel(=čaula, telpa), 
no kā ir atvasināts vārds: galaxias,Hel(= neburs 
jeb galaksija). Izmisuma valodnieki vārdu: gala- 
xias,Hel(=neburs), ir sajaukuši ar vārda: galaktos, 
Hel(=pienīgs), sakni un tā ir radies „tulkojumi’ 
Piena ceļš. Ka sakne: cael- jeb kal-jebšu galak-, 
saistas ar debesim un gaismu, nevis ar pienu, to 
rāda atvases: cilium,lat(=acu plakstiņi), un co
lor,lat(=krāsa) . Sakne: galak-,Hel(=nebur-), ir 
arī locījusies uz vārdu: glaykos,Hel( = debeslgs 
jeb debes-zils). Šo vārdu: glaykos,Hel(= debes
zils) , lieto Herodotus(485 - 424 pK), 73. un 79. 
lpp., attiecībā uz budiņu krāsu, ko izmisuma va
lodnieki jeb filologi iztulko ar izdomājumiem.

Vārds: hēlios,Hel(=Saule, Ausma), ir radī
jis tādus debešķīgus vārdus kā Holle,ger(=elle), 
holy,ang(=svēts), halo.ang = Hof,ger( = gaismas 
vainags ap svēto galvu). Kā vārds: elle jeb 
)(elle°, ir atvase no vārda; Holle,ger(= elle), 
tā vāks; Elohim,heb(= Dievums jeb Debesums), ir 
atvase no vārda: caelum,lat(=debesums jeb debess). 
Vecā Derībā šo vāku: Elohim, sāka lietot noraks
tos pēc, apmēram, 750.gada pK, varbūt ar nolūku 
atgriezties pie debesu Mātes jēguma ko malā bija 
jau nobīdījuši debesu Tēvi; Dagan(s) , Ba)(al(s), 
un Jahweh(a) atvases: Jupis, Juvis un Jumis, 222, 
lpp. No vāka: Elohim,heb(=Dievums), saknes muham- 
madieši, 264.lpp., arābos ir atvasinājuši vāku: 
Allah, kas varbūt ir saliktenis: al - ilah, kur 
al ir norādenis kā angļu the vai vācu der, bet 
ilah ir Dievs. Vecās Derības vārdi kā aleluja, 
Aloizs, ir atvases no šīs saknes vāka: )(ēlījāhwi 
jeb Elijašs, kas, acīm redzam, ir saliktenis no 
Elohim un Jahweh. Šo vissenāko zināmo tautisko 
Dievu vāki: Jupis, Juvis un Jumis, baltu valodās, 
blakum Dagan(am) un, varbūt, Ba)(al(am) , ir lie
cība par Dievu radīšanu II gadu tūksteņa pK sāku
mā, kad Indijā sākās vedu laikmets.

2,40
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Saul es Di evu ģi nl s

Ik zināmam tautiskam Dievam ir sava dzim- 
lone jeb Dēls jebšu Meita kautkur ap Himalajiem, 
/īm.20 209.lpp. Tā leišu Gabijas jeb Uguns dzim
tene ir Gobi tuksnesis, skitu Tabiti(jas) dzim
tene ir Tibeta, āriešu Būdas dzimtene ir Butana, 
Hlāvu Boga dzimtene ir Bengāle, ebrēju Dagan(a) 
dzimtene ir Dekānu līdzenums un Teutoņu Gott(a) 
dzimtene ir Kitai,rus(=Ķīna). Kā Herodotus(485 - 
'124 pK) minētie Getai,Hel(=geti), tā viņu pēcteči: 
goti, 178.lpp., savus vākus ir atvasinājuši no 
saknes: GOOD(=Dievs, Saule, Ausma, Ķīna), pie kās 
pieder arī vārds: gītars0 jeb dzītars jebšu zī
tars, let(= dzintars). Baltu un helēņu valodās 
dzintara nosaukums ir atvasināts no vāka; Saule, 
17.rieda 351.lpp. Ka vārds: gītars0, saistas ar 
Rauli un siltumu to pauž sekojoša sekme, rau:

zī tars,Iet 
(=dzintars)

GOl'D

gītars ,Bal2 
(=dzintars)

(=katls)

gintaras,lei 
(=dzintars)

katils.got --- > kankaros,Hei
(=osaina krūze)

Kanne,ger <- 
(=kanna)

kaneon,Hel 
(=dobums)

Vispirms, sakne: GCi'D, lokas uz laipuma, 
3.rieda 286.lpp., saknēm: gītars0 un katils, ar 
galīgi īpašiem jēdzieniem. Kamēr gītars patur 
liel- jēgumu tikmēr katils patur maz- jēgumu, 
t.i., mazs silums. Kā vārds: katils,got(=katls), 
liecina saknei: GO-'D, ir karstuma jēgums, tā 
vārds: gītars0,let(=dzintars), liecina ka sak-



nei ir Saules jēgums, jo elektron,Hel(=dzintars) 
ir atvasināts no vārda: hēlios,Hel(= Saule). Tā
pēc ir jādomā ka senajā baltu valodā vāks: GĪ- 
tars, nozīmēja Sauli vai lielu silumu. Ka Saule 
bija Dievs to liecina tās svētais Gars: keutaris, 
pru(=balodis), rau:

Dievs: Gītars,Bal2(=Saule, Dievs)
Gars: keutaris,pru(=balodis)
Dēls: Kitai,rus(=Ķīna).

Pirmum, kā laipuma galotnes: -ars, -aris, 
liecina šie vārdi ir samērā nauji. Senākos vārdos 
laipuma vārduļi būtu bijuši iedēkļi. Ļaunais Gars: 
kurata,ees(=Velns), ir atvase no iedēkļotas sak
nes: GOOrD, kā kurti,lei(=kurt), pie kās pieder 
arī čort,rut(=Velns). Tāpēc, pamatnēji Gott,ger 
(=Dievs, Saule), sakne ir locīta uz GOOrD sakni:

Gott,ger ---------------- > Gītars,Bal2
(=Dievs) (=Saule)

242

kot-,? ■*— — > čort.rut keutaris,pru
(=balodis) (=Velns) (=balodis)

t
Kitai,rus s
(=Ķīna)

No šīs saknes kopīgi ir radīta Dieva tre- 
jādība, re:

Gott,ger(=Dievs) 
svētais: keutaris,pru(=balodis

ļaunais: čort,rus(=Velns)
kurata,ees(=Velns)

Dēls: Kitai,rus(=Ķīna) 
Getai,Hel(=geti)



Vedas Samskritā pauž ka visaugstākie Dievi 
pieder )(aaditja jeb Āditja ģintij, kās sakne ir 
atvase no vākiem: Kitai,rus(=ĶIna), getai,Hei 
(=get.i) , Hittiti,heb(=hitīti), 35. lpp. Arī vāks: 
Gott,ger(=Dievs), ir atvase no šīs pašas lukanu 
lūpeņu pogas:
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Gott.ger ---- > Heiden.ger
(=Dievs) (= „pagāni ” )

I
Xaaditja,SAM 
(=Sākums, Ausma)

Vāks: Heiden,ger = hai#nC,got(=heathen,ang 
(= „pagāns ” ), patiesībā nozīmē Gott,ger(=Dievs), 
ticīgo tāpat kā pagāns nozīmē Baga,XYR(=Dievs), 
ticīgo, 216. un 233.lpp. Tā kā Balt-krievija, ne
vis Baltā Krievija, 231.lpp., atrodas austrumos 
no leišiem, gudas,lei(=balt-krievs), var nozīmēt 
kā 1)austrumieti tā 2)Gott, ger(=Dievs), ticīgo. 
Latgaļu uzvārdi: Geidāns, S.ķutāns un S.kultāns, 
it kā liecinātu ka tie būtu Gott,ger(=Dievs), 
ticības un tautības piederīgie tāpat kā Baduns, 
Beitāns, Pitāns un Putāns, 187. un 214.lpp., ir 
Būdas, vēl tiešāk budiņu, ticības un tautības uz
vārdi. Turpretim, vāki: Kandava, S.krunda, S.krin- 
da, lai gan ir atvases no saknes: GOOD, tie tomēr 
tiešāki ir vāka: Kitai,rus(=Ķīna), atvases, 68. 
lpp. Vārds: Heiden,ger(=Gott(a) ticīgie jeb „pa
gāni ” ), tomēr spēcīgi liecina ka Geidāni, Šķu- 
tāni un Skultāni būs „pagāni ” jeb Gott(a) ti
cīgie, kā arī visi gudas,lei(=baltkrievi), jo viņu 
valodā vārds: čort,rut(=Velns), ir ieviests, domā
jams, kristīgās ticības iespaidā lai tautai uz
māktu „pareizu ” Garu. Ir grūtāki saprast kāpēc 
šo vāku: čort,rut(=Velns), ir pārņēmuši(?) igauni 
ar vāku: kurata,ees(=Velns), bet ne balti, lai 
gan Latgalē vāks: čorts(= Velns), tiek lietots. 
Varbūt ka igauņos šis vāks ir atvasināts bez sas
kares ar baltkrieviem.



T a u t i s k o  D i e v u  ģ i n t i s

Māte vai Tēvs Gars dzimtene laikmets
Ipp.svētais ļaunais Dēls pK

Dagan,heb
(—Debess?)

dūja ? Dekkan,HYN 
(=Dekana)

>XVIII 238

Ba)(al ,heb 
(=Kungs) >XVI 236

Baga,)(YR
(=Dievs)

pigeon,ang 
(=balodis)

Pyculs,pru
(=Velns)

Bengal,HYN 
(=Bengale)

>v 235

PerkOnas,lei 
(=Pērkons) • 235

Buda,HYN 
(=Buda)

putns

balodis

Budulst Butan,? 
(=Butana)
Balteus,lat 
(=balts)

>VII 216

218

Himmel,ger 
(-debess) Himalaj i,? 

(=Himalaj i)
225

“ '
Gabija,lei golub,rus ? Gobi,? >XIII 226
(=Uguns) (=balodis) (=Gobi)
Havvah,heb 224
(=Ieva)
Juppi.,lat 231
(=Jupis)

Tabiti,sky Taube, ger diabolos,Hel Tibet,? >VII 229
(=Debess) (=balodis) (=Velns) (=Tibeta)
neba,bulļ2 Nepal,? 231
(=debess) (=Nepala)
taevas,ees tuvi,ees (Tibeta) 229
(^debess) (=balodis)
Dievas,lei dove,ang devil,ang (Tibeta) 229
(=Dievs) (=balodis) (=Velns)
?9ami. , sky doms,Iet daimon,Hei (Tibeta) >v 229
(=Debess) (=baznīca) (=Velns)

Gott, g e r keutaris,pru čort,rut Kitai,rus 242
(=Dievs) (^balodis) (=Velns) (=Ķīna)
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Kā tautiskie Dievi, 211.lpp., saistas ar 
debesu telpu tā ļaudiskie dievi saistas ar cilvē
ka gīdu. Kā ir atšķirība starp tautu un ļaudīm, 15. 
rieda 339.lpp., tā ir atšķirība starp tautiskiem 
Dieviem un laudiskiem dieviem. Kamēr tautisku9Dievu vara saistas ar debesīm un dabu tikmēr lau-

$disko dievu vara saistas ar ludi. Tautiskie Dievi 
tiek atvasināti no dabas dotībām kas tiek attēlo
tas cilvēka veidā, bet ļaudiskie dievi savas gai- 
tas sāk kā visi cilvēki, kas ar laiku tiek attē- 

t loti debešķīgā lomā. Tautiskais Dievs ir vāks
pats par sevi, kā Saule, Mēness, kamēr ļaudiski 
dievi kā Moše, Bud9a, Ješu(s), vāku ir ieguvuši jau 

ļ no dzimšanas. Tāpēc, tautiskos Dievos vāki; Gott,
ger(=Dievs), Bog,bulļ2(=Dievs) , ir arī amati, bet 
ļaudiskos dievos, vārds: dievs, ir amats.

Visi tautiskie Dievi ir sākušies no Saules, 
debess un ausmas jēdzieniem, kāpēc pamatnēji šie 
tautiskie Dievi ir Mātes jeb Radītājas jeb Devē
jas, kas laika tecējumā iegūst cilvēcisku izskatu. 
Cilvēks nevarēdams saprast dabu, no kās viņš 
pārtiek, sāk to iedomāties savā izskatā kā mai
zes devēju. Arī tagad pat „visievērojamāki ” 
zinātnieki nododas šādiem dzejojumiem lai nezi
nāmu „izskaidrotu” ar ko jau zināmu. Tā pirms 
nolaisšanās uz Mēness pētnieki iedomājas Mēnesi 
kā Zemei līdzīgu gauburi. Līdz ar to tumšos plan
kumus uz Mēness viņi pavēstīja par jūrām. Patie
sībā šie tumšie plankumi ir putekļu tuksneši. 
Zinātnieki ar tādiem dzejojumiem nododas arī ķī
mijā, fizikā un matē.matikā. Tautisku Dievu radī
šana arī ir sākusies ar šādiem dzejojumiem lai 
noskaidrotu dabas parādības.

Tā ka Māte ir devēja, debess, gaisma, uguns, 
ir sieviešu kārtas vārdi. Mātes36 loma baltu ti
cībā ir radījusi pazemīgu tautas garu. Toties, 
Dievs Tēvs sev piesaista zināmu varmācības garu. 
Dieva Tēva jēgums ir ieviests caur laudiskiem 
dieviem, kāpēc viņam piemīt varmacīgas tieksme?

232 Ļ a u d i s k i e  d i e v i



Ļaudiskie dievi nav nekas cits ka luži arI
vadības dotībām ko mācības ir pārņemtas īsākam 
vai garākam laikam. Tā Moše jeb Mozus, Kung Fu Cu, 
Hud3a, Ješu(s), Muhammad(s) un Marx(s) bija ļau
diskie dievi ar savām īpašām giedām. Kamēr tau
tiskiem Dieviem nav rakstītu ģiedu, baušļu vai 
rīkojumu tikmēr laudiskiem dieviem tie ir es- 
ines pamatojums.

Ļaudiskie dievi ir bijuši kopš ļaudiskas 
jeb sabiedriskas jeb sociālistiskās dzīves sākuma. 
Vārds: sociālisms, ir atvase no vārda; socius, 
lat(=draugs, kopietis, vīkšietis), kā vārsmai arī 
pieder vārdi: sokas, sākt, sieks. Tagad Kremļa 
varmakas rīkojas tā it kā ļaudiskums jeb sociā
lisms būtu viņu patente, lai nodrošinātu sev, un 
čekai, treknāku kumosu. Dažādi ļaudiski dievi, 
kopš cilvēces sākuma, vienādi vai otrādi ir pie
kopuši ļaudiskumu. Kamēr Marx(s)(1818 - 1883) to 
sludināja no ienākuma sadales viedokļa, tikmēr 
Ješu( s) (6 pK - 30 pēc K) to sludināja no mīlestības 
viedokļa un Bud3a(563 - 483 pK) to sludināja no 
ciesšanu viedokļa. Ja Kremļa barvežiem rūpētu 
ļaudiskums viņiem nebūtu vajadzīga čeka sevis 
uzmākšanai ļaudīm. Ļaudīm taču nevar būt baiļul l  9no laudiskuma.I Ļaudiskums jeb sabiedriskums jeb sociālisms 
nav pat luža patente. Daudzi savvaļas dzīvnieki 
dzīvo baros. Sādā dzīvē ir nepieciešama kautkāda 
sabiedriska kārtība. Katra ļaužaine jeb impērija 
ir dzīvošana barā ar kādu noteiktu satautisku 
kārtību. Kāpēc visi ļaužoni jeb imperiālisti ni
cina tautiskumu jeb nacionālismu. Tautiskums, 
ļaudiskums un dzimtiskums ir trīs vienādi dzīves
9 f

veidi katram pilnīgam, patiesam un taisnīgam 
cilvēkam, 15.rieda 339.lpp. Tāpēc, tautiskuma ap
karošana ar ļaudiskumu ir vēl dzīvnieciskas at-I rliekas no dzīves vispusības neizpratnes. Cilvēcē 
ļaudiskums visspēcīgāk sāka attīstīties līdz ar 
rakstīšanas mākas attīstību, kas sākās II gadu 
tūksteņa pK sākumā. Tāpēc, cilvēka 2 Mgadu jeb 
miljoni gadu ilgajā mūžā ir izdibināmi tikai pa
visam neseni ļaudiski dievi.
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Rakstīšanas vēstures robežās ir zināmas 
tikai trīs ļaudisko dievu ģintis kās ir radijušas
l)rakstu zinātne, 2)heieņu zinātne un 3)Eiropas 
zinātne. Pec katras šo zinātņu kultūras parādās 
ļaudisko dievu ģints. Kad zinātnes atmoda sakus
tina gldeju kārtu tā iereibst un ieskurbst atstā
dama strādājošo tautas lielum lielo vairumu vadī
bas tukšumā. Katrs pētnieks un zinātnieks jož tik 
ātrāk un tālāk, un lec tik augstāk, lai sasniegtu 
ko „augstāki/’ kā lops pie siena kaudzes mīdīdams 
visu sev zem kājām. Līdz ar to ikdienišķa darba 
tauta paliek arvienu attālāka un attālāka līdz šo 
tukšumu aizpilda kādsMarx(s) vai Ješu(s) vai Bud3a 
vai Kung Fu Cu vai Moše vai ... pats Velns, kas 
tik ir pietiekoši pazemīgs runāt ikdienas cilvē
kam saprotamu valodu.

Pec rakstu zinātnes ausmas reibinošā XVIII 
g.s. pK visa toreizējā zinātne sāka pārvērsties 
rakstos, kā vedās āriešos. Toreiz atrasto rakstu 
māku cilvēks tik lietoja, varbūt pat nedomādams 
par tās struktūru. Tāpēc, zinības plūda aumaļām, 
kā skaitļotāji un raķetes tagad, pa galvu pa kak
lu uz ādas, uz vadmalas, uz tāsīm, uz māla un uz 
akmens. Tāp6c, vedās11 ir grūti atšķirt zinātniekus 
no tautiskiem Dieviem un ļaudiskiem dieviem. Līdz 
XIII g.s. pK Vidējos Austrumos uzaust noteikts 
ļaudiskais dievs: Moše, ar 10 Dieva baušļiem pa
duse. Pec helēņu zinātnes ausmas parādās dabas 
dievu ģints jau VI g.s. pK. Ķīna tūlīt radīja savu 
lepnāko deiu: Kung Fu Cu (551 - 479 pK) jeb Kon- 
fuciju, bet Indija cirta pretim savu dižāko deiu: 
Gautamu Bud6u(563 - 483 pK). Pec dziļākas pārdo
mas Aramaine radīja Ješu (6 pK - 30 pēc Kristus) 
un Arabaine radīja Muhammadu(570 - 632). pec 
Kopernika( 1473 - 1543) Eiropas zinātnes atklāsmes 
vielisko dievu ģints sākās ar Marx(u)(1818-1883), 
kam, bez šaubām, sekos citi dievi, jo cilvēcei 
vel ir jāpārvar l)varmacība, uz kās balstas 
netikai diktatūras, bet arī demokrātijās; 2)no- 
māktība, ko piekopj kā valdība tā dome unikamats, 
un 3)rausība, ko piekopj netikai kapitālisti, 
bet arī sociālisti un komunisti.
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Senākas ļaužaines jeb impērijas pasaulē ir 
sākušās veidoties Ķīnā un Egiptē. Vārds: impērija, 
ir atvasināts no vārda; abu,šum(=tēvs), 17.lpp., 
un aba,got(=vecis), saknēm, kas lokas uz vākiem; 
arābs, Eyropa,Hel(=Eiropa), un Umbria,lat(= Um- 
braine jeb Ļaužaine). Par Ķīnas sabiedrisko vīk- 
šumu jeb organizāciju pirms Šang(u) dzimtas val
dīšanas laikmeta(1765 - 1122 pK) ir tikai teikas. 
Laikam pirms Sang(iem) visā Eiropas un Āzijas 
salurā jēdziena: valsts, nemaz nebija. Toties, 
Egiptē valsts jēdziens sākās ap 3100.gadu pK un 
turpinājās 12 dzimtu jeb dinastiju laiku līdz 
1786.gadam pK. Šīs vecās Ēģiptes valdīšana bals
tījās uz tautisku Dievu izpratnes ko pārtrauca 
reibinošais XVIII g.s. pK ar rakstu māku.

Šajā vecajā Ēģiptē (3100 - 1786 pK) valdo
šais Dievs bija Ptah(= Putns), kā vāks itin labi 
vēl saglabājies vārdā; ptak,pol(= putns), un lī
dzīgos vārdos, 216.lpp. Sākumā viņš bija aroda 
un amata dievs, bet vēlāk pasaules un cilvēces 
radītājs iz savas sirds un valodas. Šī sirds pie
lūgšana vēlāk ir pārņemta kristīgā ticībā kā Je- 
šu(s) Sirds. Ap 2300.gadu Ptah jau bija izveidojis 
ap sevi Dievu dzimtu: Šu(=Gaiss), Tefnut(=Mitrums), 
Geb(=Zeme), un Nut(=Debess). Kā redzams, vēlāka 
helēņu zinātne, 16.rieda 345.lpp., šos Dievus ir 
pārņēmusi par dabas cilieniem: uguni un vielu jeb 
zemi, ūdeni un gaisu, zīm.19 206.lpp. Ir pat ies
pējams ka Geb(=Zeme), saistas ar vākiem: Gabija, 
lei(=Uguņa), un Gobi,?(= Gobi tuksnesis), 224., 
225. un 244.lpp., bet Nut(=Debess), ar vāku: Ner- 
thus,lat(=Zemes Māte), 87., 89. un 191.lpp. Šī 
vecās Ēgiptes(3l00 - 1786 pK) ļaužaine balstījās 
uz šiem tautiskiem Dieviem veselu 12 dzimtu val
dīšanas laikmetu. Lai gan Ptah(=Putns) visu bija 
radījis no sirds un valodas, viņš tomēr valodu 
nebija tik daudz izpratis lai_rakstu mākas atklās
me nesatricinātu Ķīnu un Egipti pašos pamatos 
šajā reibinoša XVIII g.s. pK.



Kamēr Ķīna apmierinājās ar jēgaiņu rakstību, 
zlm.8 30.lpp., Ēģipte pārgāja uz tēlainu pielie
tošanu burtājā, 237.lpp., ap 1500.gadu. Ir dažas 
liecības ka poinikieši tēlaines ir jau pārvērtusi 
burtos8 šajā uzbudinošā XVIII g.s. pK, kad ari 
Ķīnā pie varas nāca rakstības pratēju dzimta: 
Sang(i)(1765 - 1122 pK). Kā XV g.s. Eiropas snau
du pārtrauca Koperniks (1473 - 1543), Grieķijas 
snaudu pārtrauca $ales 585.gadā tā XVIII g.s. pK 
kāds nezināms zinātnieks atmodināja Āzijas cilvē
ci. Šajā atmodā blakum tautiskiem Dieviem sāka 
rasties ļaudiskie dievi. Lai gan XIII dzimtas 
ķēniņi stājamies pie valdīšanas Egiptē 1786.gadā 
vēl joprojām bija „zolldi patrioti ” kas nešau
bīgi ticēja tautiskiem Dieviem, viņi jau juta 
ļaudisku dievu dvaku. To viņi parāda savā valdī
šanā kas pietiekoši stipri atšķirās no vecās j 
Ēģiptes (3100 - 1786 pK) valsts vlkšības. Sākot ļ 
ar 1786.gadu Ēģipte sāka ļaudiskoties un grūt 
tik spēcīgi ka A^en-aton(s) (1379 - 1362 pK) pat. 
mēginā atgriezties pie Dieva: Saules, t. i. , viena 
Dieva. Viņa paša pieņemtais pavārds: Ahen-aton, 
nozīmē: Aton(am) kalpojošs.

Nākošās XIX dzimtas valdīšanas laikmetā 
(1320 - 1200 pK), zīm.22 252.lpp., varbūt Rame- 
ses II (1304 - 1237 pK) valdīšanas laikā Egipte 
jau bija kļuvusi tik ļaudiska_ ka Moše jeb Mozus 
jau varēja izvest ebrējus no Ēģiptes. Šis noti
kums ir aprakstīts Vecajā Derībā42, kās senākais 
noraksts ir no - 930.gada pK. Moše kļūdams par šīs 
tautas vadoni deva tai 10 rīkojumu jeb baušļu 
(Vāki, 20; 2 - 18)42; Vecās Derības II raksturs 
saucas šemot,heb(= vāki). Vēlāk Ješu(s)(6pK - 30 
pēc Kristus) arī atzina šos 10 baušļus un tie 
kļuva par kristietības pamatu, bet Moše par se
nāko zināmo ļaudisko dievu. Protams, vedas ir 
pilnas ar dažādu zinātnieku, dievu un Dievu vā
kiem, bet ir ļoti grūti ko izlobīt no šo būtņu 
giedām lai tām piedevētu dieva tituli. Lai kļūtu 
par ļaudisku dievu ir nepieciešama kāda izteikta 
gieda kā Moše(s)(~ XIII g.s. pK) 10 baušļi. Bud- 
8a(s)(563 - 483 pK) četras ciesšanu dižas patie-
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«Ibas, Kung Fu Cu(551 - 479) sešas mākas, Ješu(s) 
(6 pK - 30 pēc K) Naujā Derība, Muhammad(a)(570 - 
6 3 2 )  Ķarana vai Marx(a)(1818 - 1883) Das Kapi tai. 
Neviens no šiem raksturiem nav svētāks par otru. 
Lai gan Eiropā Vecā Derība tiek uzskatīta par 
paša Dieva rakstītu grāmatu, patiesībā to ir raks
tījuši vismaz 39 luži starp 930.gadu pK un 70.ga
ilu pēc Kristus. Tā ir ebrēju vēstures rakstu ko
pojums par šo gadu tūksteni, kajā ir ietilpināts 
arī raksturs: Šemot,heb(=Vāki) , kas satur jau 
minētos 10 baušļus(Vāki, 20; 2-18)42. Šo 39 pau- 
<lumu jeb bībeles iesiešana vienos vākos būtu kā 
'19 baltu senāko rakstnieku darbu iesiešana vienā 
Hejumā un tā nosaukšana, teiksim, par Baltu De
rību vai, vēl labāki, par Baltu Vēsturi.

Visi ļaudiskie dievi rodas pēc apvērsīgiem 
atklājumiem zinātnē. Gīdēji naujas zinātnes ie- 
Hkurbuši mēdz atstāt ikdienas tautu novārtā. Šo 
dīkumu tad iedarbinā kāds ļaudiskais dievs, kam 
веко ļaužaines laimēts, 22.zīm. 252.lpp. Мо
йе^) sekoja Aramaine jeb Arāmu ļaužaine, zīm.22 
2 5 2 .lpp., kag ilga turpat 1000 gadu, kā vairums 
ļaužaiņu tā ilgst pēc zinātniskas atmodas. Arāmu 
ļaužaine balstījās uz vienas valodas un vienas 
rakstības Vidējos Austrumos. Šī arāmu valoda bija 
kā Moše(s) tā Ješu(s) valoda, kas allaž tiek sauk
ta par ebrēju valodu; reizēm pat galīgi aplam par 
žīdu valodu. Nedz Moše nedz Ješu(s) ebrējiski ne
prata vairāk kā budiņi prata latviski. Kā prūšu, 
leišu un latvju valodas ir baltu valodas atvases 
tā ebrēju valoda ir arāmu valodas atvase.

Vāks: arām,heb(=arāms), var būt radniecīgs 
arī vārdu: cori,lat(=kurši), hurri,lat(=Sīrijas 
kurši),saknei,kās rukumam: ir-, pieder arī vāki: 
Irāna, Iraka un Īrija, kā arī vārdi: urs,pru(=sens) 
un ur,ger(=sen-). No šīs tūkstoš gadīgās arāmu 
ļaužaines tagad ir atlikušies tikai divi ciemi 
pie Damaskus Sīrijā ar kādam 500 dvēselēm. Šīs 
ļaužaines rakstu māku (230. lpp.)10, kas 1000 gadu 
pārvaldīja Vidējus Austrumus, tagad manto %  cil
vēces. Diemžēl, cilvēce nezina to zinātnieku kas 
XVIII g.s. pK pasāka burtu rakstu māku.
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Līdz VI g.s. pK Āzijā un Eiropā visu dzī
ves giedoņu jeb filozofiju noteica vedas11, zīm. 
22 252.lpp., kas tagadējā izpratnē sauktos vēs
tis. Baltos dainas4* ir vedu turpinājums, varbūt 
dalēji pat tulkojums (126.lpp.)60, baltu valodā. 
Vedu valoda, salīdzinājumā ar dainu valodu, ir kā 
11 rāmu valoda salīdzinājumā ar ebrēju valodu. 
Vedas, tāpat arī dainas, apdzied dabu izkaišus 
bez saistūma jeb „plāna un grafikas.” Tāpēc, ta
jās ik lasītājam jālemj par robežām starp pētīju
mu un dzejojumu, starp stāstu un šķitu, starp 
vērojumu un šķietoņu jeb fantāziju. Līdz VII g.s. 
pK vedas Āzijas un Eiropas cilvēcei bija devušas 
visu kas ar tām bija dodams. Tāpēc, to rakstīšana 
arī pārtraukta. Cilvēce bija nobriedusi naujākas 
zinātnes ausmai.

VI g.s. Grieķija valdīja klusums pirms vēt
ras. Helēni tikai nupat kā bija iemācījušies lie
tot burtus. Homērs(~VIII g.s. pK) bija sadzejojis, 
vedu garā, Odiseju un 11 iādi. Tauta sāka izmēģinā
ties rakstu burvība uz podiem(236. lpp. ) 10. Citādi 
tauta nodarbojās ar bezgalīgām Trimpām, 77.lpp., 
kās balti turpinā gan kā Līgo gan kā Jānu svinē
šanu. Visu šo dzīrošanu un „papardes ziedu mek- 
lēšanii’ pārtrauca Miletu $ales 585.gadā pK. Līdz 
tam priesteri Saules un Mēness aptumšošanos, lie
tu, sniegu un sausumu, un visus citus debesu no
tikumus iztulkoja ar Dieva velmi, brīdinājumu vai 
labvēlību. Bet šajā cilvēces vēsturē žilbinošā 
gadā kāds Miletu î ales pareģoja Saules aptumšo
šanos, kas arī notika tieši tad kad viņš bija to 
aplēsis. Priesteru lindraki saplandijās un topuma 
dzīru trauki sabangojās, ^is notikums satricināja 
visu domājošo tautu. Bet pēc mazākas apdomāšanās 
toreizējie profesori, bīskapi un ģenerāli turpi
nāja „dievbijīgu, zolīdu, patriotisku un parei
zu ” virzienu tautas priekšā kas no tik augstām 
lietām nekā nesaprata.

Grieķijas, un cilvēces, visu laiku vispa-



matnējākais domātājs: Herakleitus (540 - 480 PK> 
šai pašā laikmetā nomira netikai nesaprasts un 
nelasīts(15. - 20. lpp.)20, bet pat savvaļas vien
tulībā neredzēts. Viņš bija nicināts, jo viens no

9 62 viņa nedaudziem paglābtiem atzinumiem(XX) pauda;

XX Šo pasauli, kas pieder mums visiem, 
nav radījis Dievs nedz cilvēks; tā bi
ja, ir un būs mūžīga uguns; reizēm tā 
uzplien reizēm tā izdziest.

Pārējie Herakleitus (540 - 480 pK) paglābtie at
zinumi pauž par dabas saprasšanu pamatnējos tri
jos cilienos: laikā: T, visuļī: V , un telpā: X, 
zīm.18 204.lpp.

Bet vairums gldēju mēģināja saprast dabu 
paplūdušakā veidā. Viena daļa sāka pētīt Zemes 
virsmu jeb ģeogrāfiju un zīmēt kartes (20. - 27. 
lpp.)20, bet otra daļa sāka domāt par uguni un 
vielu: zemi, ūdeni un gaisu, balstīdamies uz 
Ēģiptes tautisku Dievu: Šu(=Gaisu), Tefnut(=Mit- 
ruma), Geb(=Zemes) un Nut(=Debess), izpratnes, 
249.lpp. Helēņu zinātnieki šos priesteru apsār- 
ņotus Dievus atdeva atpakaļ tautai kā uguni un 
vielu: zemi, ūdeni un gaisu. Šis helēņu zinātnes 
laikmets noslēdzās ar Ptolemaius(87 - 150) pasau
les kartes radīšanu un Zemes novietošanu nebura 
vidū ap ko griežas Saule un pārējās zvaigznes. 
Šis atzinums ilga līdz Koperniks(1473 - 1543) to 
apvērsa lai austu Eiropas zinātni, zīm.22 252. 
lpp.

Kā XVIII g. s. pK zinātnes pamodā cilvēce 
saprata burta lomu tā VI g.s. pK helēņu zinātnes 
pamodā cilvēce noprata grammatikas lomu un esmi. 
Kaut kad starp IV un II g.s. pK Indijā Pāņini73 
sarakstīja Samskrita grammatiku^1 kādos 4000 li
kumos. Grieķijā to pašu atkārtoja Dionisius *?rax
II g.s. pK. Cilvēks beidzot bija atzinis ka valo
da nav vis nedalama skaņas straume. Tā sastāv no 
daļām: vārdiem, kas zināmā likumībā; grammatikā, 
tiek locīti lai paustu jaustas lietas un jaustus 
gadienus. Valoda ir pausšanās līdzeklis kas dod
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cilvSkam pārāku stāvokļi dabā starp visiem dzīv
niekiem. Cilvēks nav trimdnieks iz paradīzes ar 
dvēseli krūtīs, cilvēks ir dzīvnieks ar valodu 
mutē. Šis cilvēka pamatnējs ciliens: valoda, vēl 
joprojām atrodas ārpus tikslās zinātnes apvārš
ņiem, varbūt tāpēc ka grammatikās cilieni: laiki: 
T, skaitļi: V , un kārtas; X ,  tiek pausti kā kādi 
ārdabīgi cilieni. Kopš šie divi cilvēcības pamat- 
nēji zinātnieki: Pāņini un ??rax, sarakstīja gram- 
matikas bez dabas ārēju cilienu; laika; T, visuļa; 
V ,  un telpas: X ,  izpratnes tā tika atkārtota kā 
pātari bez izpratnes un atziņas. Laiki, skaitļi 
un kārtas grammatikā ir vārda ārējās tapas, tā
pat kā laiks, visuļs un telpa ir vielas ārējās 
tapas, zīm.18 204.lpp., ko jau izprata Heraklei- 
tus(540 - 480 pK). Gadienus un lietas dabā mēs 
atzīmējam ar vārdiem prātā. Prāts ir dabas spo
gulis cilvēkā kā to pierāda vārdu attīstība, 16. 
rieda 345,lpp.

Kamēr gīdēji nodevās arvienu reibinošākiem 
zinātnes atrisinājumiem, atstājam ikdienišķu tau
tu Dievu un priesteru ziņai, tikmēr tautas lielum 
lielais vairums alka pēc dabAs brīnumu izskaidro-

všanas tai saprotamā valodā. Sajā helēņu zinātnes 
laikmetā cilvēce radīja četrus dabiskās ģints die
vus: Kung Fu Cu(551 - 479 pK) Ķīnā, Gautamu Bud- 
Bu(563 - 483 pK) Indijā, Ješu(6 pK - 30 pK) Ara- 
mainē un Muhammadu (570 - 632) Arabainē. Kamēr 
helēņu zinātnes baudītāji ieskurba arvienu sīkākā 
dabas izpratnē tikmēr šie dievi, katrs savā veidā, 
mēģināja izskaidrot ikdienas tautai cilvēka lomu 
pasaulē
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K u n g  F u  C u

Kung Fu Cu(551 - 479 pK) jeb Confucius,lat 
(=Konfucijs), ir Ķīnas dižākais dēls. Viņa vāks: 
Kung Fu Cu(=Tautas Tēva Dēls), ir ņemts no Kungu 
(=Taut(ieš)u) dzimtas un pievārda; Fu Cu jeb Fu- 
tzu(=Tēva dēls) , kas ir vienkāršas tautas pasauka 
kā dēls vai tautietis tagadējā valodā. Viņš sevi 
izglītoja par grāmatvedi nebaudīdams topuma at-



balstu nedz labvēlību. Viņu savaldzināja topuma 
cietsirdība un vienaldzība pret tautas nabadzību 
un neziņu. Viņš domāja par to dziļi un savas do
mas pauda kā vārdā tā rakstā. Cilvēcības gaitu 
viņš pauda ar sešām mākām jeb baušļiem:

1) svinību māka,
2) mūzikas māka,
3) stopu māka,
4) divriču māka,
5) vēstures māka un
6) skaitļu māka.

Tauta arvienu vairāk mācījās un vingrinājās 
šajās cilvēcības gaitas mākās, un topums juta ze
mi svilstam zem kājām. Lai apstādinātu cilvēcības 
gaitu tautā Ķīnas topums 213.gadā pK sadedzināja 
visas „kaitīgās ” grāmatas. Kung Fu Cu cilvēcī
bas gaitas piekopēji palika bez grāmatām un raks
tiem. Cilvēcības gaita turpinājās pēc atmiņas. 
Pēc šo grāmatu sārtu dzimtas pie valdības Ķīnā 
nāca Han(u) dzimta(206 pK - 220 pēc K). Tās val
dīšanas laikā, 136.gadāpK, Kung Fu Cu cilvēcības 
gaita tika atzīta par tautas gaitu. Kopš tā laika, 
arvienu „pareizākā ” papildinājumā cilvēcības 
gaita ir izveidojusies par Ķīnas tautas ticību.

Kung Fu Cu(551 - 479 pK) cilvēcības gaitas 
sešas mākas daļas divos posmos: l)cilvēcības mā
kās un 2)zinātnes mākās. Pie cilvēcības mākām 
pieder: 1)svinību māka, 2)muzikas māka, 3)stopu 
māka, un 4)divriču māka. Pie zinātnes mākām pie
der: 5)vēstures māka, kas ir loģikas: r , nozare, 
un 6)skaitļu māka, kas ir matēmatika; v ,  2ol.lpp. 
Zinātnes pilnībai iztrūkst veidības: X , māka. 
Ar šīm sešām mākām Kung Fu Cu(551 - 479 pK) kļu
va par Ķīnas zinātnieku un ļaudisko dievu.

G au t a m a  B u d d a

Gautama Bud3a(563 - 483 pK) ir Indijas lep
nākais dēls, lai gan viņš ir dzimis Nepālā sakju 
ciltī. Viņa dzimtais vārds: Si3an?a, pieder Gau-
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(timu ģinti j , kaj a viņa tēvs bija virsai tis. Būdams 
nugsti dzimušais viņš varēja nodoties vedu un Bū
das, 214.lpp., izpratnei. Savas dzīves 29.gadā 
viņš atstāja sievu un dēlu, un bagātīgu dzīvi, lai 
nasniegtu nirvanu(=visvarenu mieru). To viņš arī 
U'guva Indijā, Biharas valstī, pieGayas pilsētas, 
/.īm.2o 208.lpp., sēdēdams un domādams zem koka; 
l ’O 0 i .  Savienojam vārdus: Buda un bo3i, kādus 236 
gadus pēc viņa nāves, ir radīts vāks: Bud3a, no 
un vasinās vārds: budSums, nevis budisms, kā ismo- 
logi pļurkst, jo bud3ums un budums ir divas at
šķirīgas ticības. Budums ir radīts no vedām caur 
lludu, kas ir tautiska ticība, 216.lpp., bet bud- 
ftums ir Gautamas Buddas radīta ļaudiska ticība. 
Hud3as bo3i koka dvēsma šalc mūsu liepu cil
tis un ozolu ģintis, 216.lpp., starp kām lai ti- 
kai minu Badūnus, Beitānus, Pitānus un Putānus 
I,atgalē. Baltu rakstos, zīm.4 25.lpp., Austras 
koks ir bo3i, ko Vatikana lindrači nepaguva iz
nicināt līdz ar pārēju „pagānu ” rakstību. Aus
tras koks jeb bo3i koks, zīm.23 apakšā, ir zināms 
Irijos veidos (138. - 141.lpp.)3; no kiem viens 
Ir apvienots ar Sauli un ozolu, un dzīvību, kas 
tr saprotama tikai bud3umā ar ciesšanu dižām pa- 
i iesībām.

Savas dzīves beidzamos 45 gadus Bud3a pa
vadīja, lielāko tiesu, savā sakju ciltī mācīdams 
atmodu. Par to viņš ieguva pavārdu: Sakju Muni 
(=Sakju Krīvs), toreizējā topuma nievāts un nici
nāts. Pie Gayas, kur atrodas bo3i koks jeb Aust-

I.Brastiņa A.Dzērvītes E.Paegles
Austras koks Austras koks ozols

Zīm.23
Bud3uma jēgaines baltu rakstā



ras koks, tagad ir uzcelta svētaine; Maha-bo3il 
(=Liel-būda), ap ko ir izaudzis ciems: Bo3 Gaya. 
Ko kristiešiem nozīmē Jeruzaleme to bud3iešiemļ 
nozīmē Bo3 Gaya. Baltos vāks: Austras koks, irj 
iegājis no atmodas jēdziena kas bud3umā ir nepie
ciešama lai sasniegtu nirvanu(=visvarenu mieru)., 

Nirvanas(=visvarena miera) sasniegšanai irļ 
nepieciešama ciesšanu atmoda jeb apgaismība, jo] 
tikai dzīvība zina kas ir ciesšana, kāpēc Paegle, 
zīm.23 257.lpp., ir uzzinājis ka Austras koks irj 
arī Dzīvības koks jeb bo3i koks, 214.lpp. Vārds: 
atmoda, ir pareizāks, jo vārdi: budit ,rus(=modi-ļj 
nāt), un Buda pieder vienai saknei, kamēr vārdi:; 
veda(=daina) , tin vid,rus(= redze), s.vīst,leti 
(= gaist), vēsturiski saistas ar apgaismību. 
Bud3a(563 - 483 pK) savu atmodu nirvahai(=visva-ļ 
rēnam mieram), guva zem bo3i jeb Austras koka] 
saprasdams dzīvību ar četrām dižām ciesšanu pa
tiesībām:

I dižā ciesšanu patiesība: dzimšana 
ir ciesšana, vecums ir ciesšana, sli
mums ir ciesšana, nāve ir ciesšana. 
Tikšanās ar patīkamo ir ciesšana, 
šķiršanās ar patīkamo ir ciesšana. Ne
veiksme ir ciesšana. īsumā, bDšana ir 
ciesšana.

II dižā ciesšanu iemesla patiesība: 
ilgošanās pēc pārdzimšanas, prieka un 
jdsmu pavadībā, līksmošana par ieprie
cināšanu šad un tad, ir ciesšana.

III dižā ciesšanu beigšanās patiesība; 
galīga ilgošanās pārtraukšana, atteik
šanās, izvairīšanās, atbrīvošanās un 
attālināšanās ir ciesšana.

IV dižā ciesšanu beigšanas ierosināša
nas patiesība: tā ir diža astoņkārtīga 
gaita; l)pareizs viedoklis, 2)pareiza 
doma, 3)pareiza valoda, 4)pareiza dar-
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blba, 5)pareiza iztika 6)pareiza 
veiksme, 7)pareiza izpratne un 8)pa
reiza rauksme.

Šīs Bud3as dižās ciesšanu patiesības, un 
tulkojumi, kopā saucas t^era.vada(=Senču Vedas), 
ko senākais noraksts ir no 25.gada pK. $eravada 
tagad ir pamats bud3iešu ticībai kā blbele kris
tiešiem. To lasa lielāko tiesu Āzijā, bet daļēji 
ari visā pārejā pasaulē. Daudzas tautas un vals
tis, vienādi vai otrādi, ^eravadu ir papildinā
juši ar „pareizībām ” zem ko kaudzēm vairs grū
ti saredzēt četras dižās ciesšanu patiesības, 
likai dzīvība zina kas ir ciesšanas. Tāpēc tikai 
caur ciesšanām mēs varam saprast dzīvību.

J e š u  Hrestus

Ješu Hrestus jeb Jēzus Kristus (6 pK - 30 
pēc K) dzīve ir zināma lielāko tiesu tikai iz Nau- 
jās Derības42 jeb Jaunās Derības, kā aplam tā 
tiek saukta. Vārds: naujas.lei = novyj,rus = 
neu,ger(=naujš), nav tas pats, kas ir jaunas,lei
- jung,ger(=jauns). Naujās Derības, un kristie
tības, pamatā ir četri vēstījumi: Mateja, Marka, 
l.uka un Jāņa, kos ismologi sauc par evaņģēlijiem. 
Vārdi: evaņģēlijs un eņģeļs, ir atvasināti no 
vārda; aggelos,Hel(=vēsts). Romiešu vēsturnieki 
mazliet piemin kristiešus. Dīkdienības dullumā 
Nero 64.gadā dedzināja Romu, bet vainu uzvēla 
toreiz ienīstajiem kristiešiem. Tacitus(54 - 12o) 
110.gadā (Annali, XV, 44) pauž ka Chrestus,lat 
(=Kristus), ir notiesāts. Ar šo pašu vāku viņš 
arī ir pieminēts Naujā Derībā (Matejs, I,16)4i: 
„Bet Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, 
no kuras dzimis Jēzus, kas top saukts Kristus. ” 
Šo „tulkojumu” es atstāju šajā sapļurkstētā 
veidā, jo visu vāku tulkošana prasītu par daudz 
telpas. Te es iztulkošu tikai saistīgus vākus: 
Jēzus Kristus.

Vāks: Chrestus,lat(= Pareģotājs jeb Kris - 
tus), ir tās pašas saknes kā ari vārdi: hrēstē-



rios,Hel(=paredzīgs) , hrēstērion,Hel(=paredziņš 
jeb orākuls). Šī sakne: hrēs- ,Hel (=pareģ~) , pie- i 
der tai pašai vārsmai kā arī sakne: hrys-,Hel 
(=šķīs- vai svaid-), kāpēc dome lieto vārdus: i  
šķīstīt un svaidīt, kas ikdienas tautai vairs 
pamatnēji nav saprotami. Senie pareģi savus pa-i 
reģojumus teica virs kūpošām, kvēlojošām oglēm. 
Šo parašu arī tagad lieto domes dievkalpojumu 
laikā apkūpinam altārus, bet ne vairs apskurbi- 
nāšanai vai ,,gara pacelšanai.” Tāpēc, pareģošana 
saistas ar uguni. Vārda: š.ķīstīt, sakne pieder 
tai pašai vārsmai kā arī vārdi: kust, kausēt, 
cast,ang(=izliet ko no metala). Vārda: s.vaidīt, 
sakne: vaid-, pieder tai pašai vārsmai kā arī 
vārdi: vid,rus(= redze), š.vietas,lei(= gaišs), ļ 
s.vīt.ra, un tās locījumi: virti,lei(=virt), ; 
weld,ang(= metināt, savārīt metālu). Visi šie 
jēdzieni saistas ar sakņu: hrest- un hrist-,
u  r  \  \  9j ēgumiem.

Šis pievārds jeb uzvārds: Hrestus,Hel^ap
gaismotais, svaidītais), ir vāka: Buda, saknes: 
bud-, atskaņas, 214.lpp., kas saistas gan ar at
modu gan ar apgaismību, 258.lpp., ko dome vēlāk 
ļoti spalgi noklusējusi. Dzidras tautisku Dievu 
atskaņas, 244.lpp., Ješu Hrestus(6 pK - 30 pēc K) 
giedā ir izpaustas Tēvā, Dēlā un Gara, 261.lpp.

Dzimtais vāks; Ješu,heb(=Jēzus), jau viņa 
dzimšanas laika bija zaudējis savu pamatnēju jē
gumu. Šī vāka sakne ir atrodama saliktā vāka: 
Jiš.roXel,heb( = Iz.raels) , (Sākumā,32,28)42 : „Tavs 
[jēkaba] vāks būs Jiš. ro)(el [=Iz. raels] jo tev 
sokas ar Dievu un ļaudīm un esi noturējies.” Sa
likteņa: Jiš.ro)(el, pirmais vārds: Jiš-, ir, bez 
šaubām, vāka; Ješu,heb( = Jēzus), priekštecis. 
Šis vaks var būt vāka; Jahweh,heb(=Dievs), locī
jums , jo poguļa: H(h,fi), lokas uz poguļu: S(s,z),
(154. lpp.) 2o. Vārds: ,ro)(el, var būt atvase no 
ēģiptiešu Dieva: Ra(=Saule, Dievs), ka arī vārds: 
regula,lat(= likums, valdums), kas pieder pie 
saknes: reg-,lat(=vald-).

Ješu Hrestus(6 pK - 30 pēc K) bija tautisku 
Dievu trejādības, 244.lpp., atzinējs. Šī atziņa
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bija pretrunā ar nupat, 27.gadā pK, tapinātās 
Romas I ļaužaines jeb impērijas dievu bariem. 
Ješu Hrestus(6 pK - 30 pēc K) savu tautisko Dievu 
trejādību atziņu pauž jau tūlīt pēc kristīšanas 
(Matejs, 3, 16)42; „Pēc kristības Jēzus tūliņ iz
kāpa no ūdens, un, lūk, debess atvērās, un viņš 
redzēja Dieva garu, baloža veidā, nolaižamies 
uz sevi.” Tālāki, Mateja vēstījums(28,19)42 no
beidzas vārdiem: „Tāpēc ejat un mācat visas tau
tas, kristīdami tās Tēva, Dēla, un svētā Gara 
vārdā, mācīdāmi tās pildīt visu, ko es jums esmu 
pavēlējis, un, lūk, es esmu ar jums līdz pasaules 
galam. ” Ar to arī Ješu IJrestus (6 pK - 30 pēc K) 
netikai l)atzīst Dieva un cilvēka trejādību, bet 
arī 2)nostāda savu vēstījumu uz dabas trejādības 
tapām, zīm.18 204.lpp. Šie tautiskie trejādi 
Dievi, 244.lpp., jau bija izpārsloti un sapro
tami, kamēr nupat tapinātās Romas I ļaužaines 
dievu bari bija kā Kremļa komisāru bari pēc 
PSRS tapšanas nesaprotami un stulbi. No tā ir 
secināms ka Augustus 27.gadā pK tapinam Romas 
I ļaužaini ir radījis gaisotni kajā Ješu Hrestus 
(6 pK - 30 pēc K) sadumpojās ikn sāka paust patiesu 
vārdu ko Roma sāka atzīt tikai III g. s. izslu
dinādama kristietību par ļaužaines ticību.

Ješu Hrestus(6pK- 30 pēc K) būdams ebrējs, 
un līdz ar to arī arāms, atzina netikai āriešu 
trejādus tautiskos Dievus, bet arī pašu arāmu 
ļaudisku dievu: Moše, t.i., viņa 10 baušļus. Savu 
ticību tautiskiem Dieviem un ļaudiskiem dieviem 
Ješu Hrestus (6 pK - 30 pēc K) pasludina divos 
baušļos(Matej s, 22, 36 - 39)42:

I Mīli savu Dievu, to Kungu, no visas 
savas sirds, no visas savas dvēseles 
un no visa sava prāta.

II Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.

Šie divi baušļi ir 10 Dieva, t.i., Moše(s), 
baušļu raukums. Pirmajā jeb tautiskā: A., bauslī 
Ješu Hrestus (6 pK - 30 pēc K) aicinā mīlēt savu
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tautu, bet otrajā jeb ļaudiskā; V ,  baušļi viņš 
aicinā mīiet savus tuviešus. Dzimtas mīlestī
bu: T, viņš, acīm redzam, ir ietilpinājis II 
bauslī. Toties, to viņš pauž atsevišķi citā vie- 
tā( (Matejs, 15,4)42: „Godā tevu un māti,” ko jau 
XIII g. s. pK bija noteicis Moše IV bauslī (Vāki, 
20, 12)4 2. Tā Ješu Hrestus(6 pK - 30 pSc K) šajos 
divos vai trijos baušļos ir apvienojis āriešu 
tautisko Dievu trejādību un arāmu ļaudiskā dieva: 
Moše(s) mācību saskaņā ar dabas trejādību, 
zīm.18 204.lpp., un cilvēka trejādību, 15.rieda 
339.lpp. Ar šiem baušļiem viņš ir iemantojis 
V3 cilvēces uzticību, lai gan ļaužaine kas viņu 
radīja, sākumā viņu apspļaudīja un nobendēja uz 
krusta, kas kļuva par viņa giedas zīmi, veiāk 
kļuva par viņa mācības cietoksni, kur uzcēla Vati
kānu priekš tās izplatīšanas pa visu pasauli.

Pirmā nopietna plaisa kristietībā notika 
1054.gadā, kad tā sadalījās Grieķijas un Romas 
domes. Pa šo laiku Vatikana lindrači kristietību 
tik smagi apsārņoja ar ļaudiskām izdomām ka 1517, 
gadā Martin(s) Luther(s) (1483 - 1546) ķērās pie 
tās aptīrīšanas ar 95 sūdzībām. Pec Ješu Hrestus 
(6 pK - 30 pec K) pirmais sekmīgi domājošs kris
tietis austošās Eiropas zinātnes aizsegā. Luthe- 
r(u) (1483 - 1546) nevar pieskaitīt ļaudiskiem 
dieviem, jo viņš nav radījis naujus baušļus. 
Tieši otrādi, viņš ar saviem labiem nodomiem ir’ Isaspridzinājis kristietību tūkstoš drumstalās. 
Eiropas zinātnes gara iereibušie kristieši, Va
tikana spīdzinātāju pavadībā, mēģināja kristie
tībai atdot tās baušļus. Katrs, kam tik tika 
valkāt lindrakus, sāka iztulkot NaUjo Derību 
savā grāmatu tārpa garā. Ješu Hrestus(6 pK - 30 
pec K) pasludinātie baušļi, 261.lpp., šajā drazā 
pavisam tika piemirsti. Toties, Vatikans tos pie
bīdīja Moše(s) 10 baušļiem it kā XX un XII baus
li. Tā Vatikans pēc sagrīļošanās nomazgāja asins 
traipus no lindrakiem un turpināja ka vienota 
dome, kamēr atkritēji vel buras pa Derību meklē
dami „pareizu ” ceļu uz debesīm, vismaz pa lai
dara durvīm.
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Muhammad(s)

Kā Ješu Hrestus(6 pK - 30 pēc K) bija Romas
I ļaužaines tapšanas radījums tā Muhammad(s) 
(570 - 632) ir tās 476.gada iziršanas radījums. 
Viņš arī ir pēdējais helēņu zinātnē, zīm.22 252. 
lpp., radītais ļaudiskais dievs, zīm.24 263.lpp. 
Viņš piedzima pēc tēva nāves. Sešu gadu vecumā 
viņš arī zaudēja māti. Jaunībā viņš bija gans 
Mekkas apkaimē. 25 gadu vecumā viņš apprecēja 
daudz vecāku atraitni. 40 gadu vecumā viņam 
pēkšņi uznāca spēcīga velme sludināt Dieva vārdu. 
43 gadu vecumā viņš sācis just Dievu runājot 
caur viņu. Tā ir ļoti svarīga atziņa Muhammad(a) 
(570 - 632) sekotāju ticībā._ Viņi sevi sauc par 
muslim(iem) (= padevušamies ļjDievamJ) nevis par 
muhammadiešiem, ko viņi uzskata par rupji aizska
rošu vārdu. Pat Ķaran(a),muslimiešu bībele, kājā 
ir sarakstīti Muhammad(a)(570 - 632) sludinājumi 
tiek uzskatīta par Dieva teiktu caur Muhammad(u) . 
Muhammad(s) savās vēstīs allaž atgadināja Ābra
hama, Moše(s) un Hrestus paudumus par viena Die
va atziņu, pretstatā nupat sagruvušās Romas I 
ļaužaines dievu bariem.I 476.gadā sagruvusi Romas I ļaužaine visā 
Arabainē atstāja garīgu tukšumu. Muhammad(am) 
ap Mekku nebija pretestības viņa savdabīgiem 
viena Dieva sludinājumiem. Tad Muhammad(s) ie
drošinājās pat pārmācīt Mekkas mantraušus. Sākās 
cīņa un viņa trenkāšana. Viņš bija spiests bēgt 
uz Medinu 622.gadā. No šī gada islamieši arī 
sāka skaitīt savus gadus. Te viņi sastrīdējās 
ar ebrējiem un sāka rasties vajadzība atgriezties 
atpakaļ uz Mekku. Pēc dažiem ķīviņiem 629.gadā 
Muhammad(s) (570 - 632) sarīkoja svētceļojumu uz 
Mekku un 630.gadā viņš „atbrīvoja” Mekku. Tās 
svētaini viņš iztīrīja no tēliem lai tā būtu 
derīga viena Dieva pielūgšanai. Tā tā kļuva par 
muslimiešu Vatikanu uz ko'raugas V7 cilvēces. Lai 
gan Muhammad(a) (570 - 632) gieda jeb mācība 
saucas: islam(a) (= padošanās [Dievam]), tās at-



zinēji saucas muslim(i)(=padevušies [Dievam]).
Islama gieda ir sarakstīta paudumā; Karan(a) 

(^Lasījums), kas ir atvase no vārda; qara)(a(=la- 
sīt) . Karan(ā) vairākkārt tiek minēti Derības gie- 
dēji; Novus, Ābrahams, Moše un Ješu Hrestus. No 
šīm giedām MuhammadCs)(570 - 632) izveidoja Ķa- 
ranu jeb Lasījumu priekš arābiem arābu valodā. 
Karan(ā) Muhammad(s)(570 - 632) sevišķi nopietni 
ņem Ābrahamu, jo l)Dievs viņu ir izvēlējis par 
tautu tēvu(Sākumā,17,5)42 un 2)no Ābrahama dēla; 
Išma)(el(a), ko viņam radījusi ēģiptiešu kalpone: 
Hagar(a) , ciltīm ir radušies arābi (Sākumā, 25 , 12)42. 
Līdz ar to, Ābrahama garā, islams pieļauj daudz
sievību. Visumā, islams balstas uz sekojošiem 
ticējumiem:

I Ir tikai viens vienīgs Dievs.

II Dievs ir radījis cilvēku un veļi; 
vienu no māla otru no uguns.

III Visa kārtība dabā notiek saskaņā 
ar Dieva gribu, kas valda debesīs un 
uz Zemes.

IV Mu^ammad(s) ir Dieva pēdējais vēs
tītājs.

Šie ticējumi nav baušļi, tie ir Karan(a) sa- 
raukums. Karan(ā) tie tā nav uzrakstīti kā, teik
sim, 10 baušļi Vecā Derībā. Pirmais ticējums par 
vienu vienīgu Dievu, ir arī Moše(s) un Ješu Hres
tus pirmais bausļis. Ķaran(a) it sevišķi vēršas 
pret Dieva trejādību. Tā atzīst tikai Dieva vie
nādību. Otrais ticējums ir dzidra Ēģiptes un Grie
ķijas, 254.lpp., dabas izpratne, 16.rieda 345. 
lpp., ar uguni un vielu jeb zemi. Veļis(=džinn) 
ir vāji aprakstīts. Viņš ir radīts no uguns, vi
ņam ir saprāts, viņš iekrīt ļaunumā drīzāki nekā 
cilvēks. Trešais ticējums par Dieva kārtību dabā 
saistās ar nelaimēm un postiem, kos cilvēce iz
pelnās par dabas kārtības traucēšanu. Pēdīgi,
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Muhammad(s) nav islama radītājs. To Dievs ir pavēs
tījis caur Muhammad(u), kas ir pēdējais vēstītājs.

V i e l a s  d i e v u  ģ i n t s

Pēc dabas dievu ģints: KungFuCu, BudBa(s), 
Hrestus un Muhammad(a), zīm.24 263.lpp., pasaulē 
iestājās tumšais laimēts, kas ilga veselu gadu 
tūksteni no V - XV g. s. Nupat radīto dabas dievu 
giedas tika pārrakstītas arvienu „pareizāki ” 
priekš arvienu pieaugošiem domes lindraču bariem 
līdz 1054.gada dome jau bija kļuvusi par šauru 
un tāpēc sašķēlās Romas un Grieķijas katoļos. Ro
mas ļaužaines kristieši sāka doties uz ziemeliem,I f 9Lībekas bīskapi ll 58.gadā uzzēgelēja Vidzemi un 
baltieši sāka baudīt kristietības uguni un zobenu. 
Grieķu katoļi bīdīja savu pareizticību uz austru- 
miem, bet izsauca garu: Gengis Hanu(1167 - 1227), 
pretēja virzienā(209(2),54; 1963)1 vienā no kār
tējiem Drang nach Westen. Zelta Gaitura jeb Horda 
jebšu Orda izauļojās pa Ķijevu(1239) , Poliju(1241) 
un 1243. gadā gar Melnās jūras piekrasti aizauļoja 
mājup. Kā jau vāks: Gengis jeb Džengis jebšu fcin- 
gis, rāda šis ciemiņš ir cēlies no Gungarijas jeb 
Džungarijas, zīm. 20 208. lpp. , tautisko Dievu dzim
tenē. Varbūt viņš bija kāds viņu rūķīts kas pa 
simtu gadiem reizi kalna kāpj un apskatas vai 
migla ap kalnu pazust sāk. Eiropas topums pamodās, 
nosprauslojās un sāka blisināt acis. Pēc kāda 
brītiņa XV g. s. Eiropa palecās un Zeme sagrīļojās. 
Austrumu Romas ļaužaine jeb Bizantija(27pK - 1453) 
sabruka. Christopherus Columbus( 1451 - 1506) 1492. 
gadā devās uz rietumiem lai atbrauktu no austru- 
miem. Angļu-sakši metās viņam pakaļ un 1497.gada 
atrada savu pirmo koloniju: Newfoundland,ang 
(=Nauj-atrasto-zemi). Spāņi sprieda ka Columbus 
atrastā Amerika pieder viņiem. Tāpēc, 1588.gadā 
viņi izaicināja angļu-sakšu floti uz kauju,kas 
beidzās ar Spānijas flotes jeb armadas sakāvi, 
bet ar Angļu-sakšu ļaužaines jeb Angļaines tap
šanu. Arī Eiropas otrā galā Gengis Hana (1167- 
1227) pamodinātas sagruvušās Skitaines atliekas



saslējās kājās un lvans IV jeb Briesmīgais(1530- 
1584) 1549. gadā tapa Krievu ļaužaini jeb Krievaini.

Šī pamodināta Eiropa sāka radīt vienu pēc 
otra cilvēces zinātnes visvarenākus gldējus: Leo- 
nardo da Vinci (1452 - 1519), Copernicus (1473 - 
1543),Galileo(156^ - 1642), DesCartes(1596-1650), 
Fermat(1601 - 1665) , Newton(1642 - 1727) un Leib- 
nitz(1646 - 1716). Tieši div tūkstoši gadu pēc 
helēņu zinātnes ausmas, zlm.24 263.lpp., cilvēce 
radīja šo zinātni un divas ļaužaines: Angļaini 
un Krievaini, kas visas trīs kopā tagad pārvalda 
tagadējo pasauli. Šie zinātnes giedēji deva da
žiem cilvēkiem iespēju raust neticamas bagātības 
caur vielas tehniku, vēlāku tehnoloģiju, bet vai
rumu iedzina rūpnīcu verdzībā, kas, savukārt, 
sāka meklēt taisnību caur sabiedrības tehniku: 
demokrātiju. Eiropas zinātnieki iereibuši arvienu 
spirdzinošākos zinātņu atrisinājumos un Eiropas 
ķēniņi iekaisuši arvienu plašāku robežu apvārš
ņos galīgi aizmirsa darba ļaudis kam dome varēja 
dot tikai pātarus ciesšaina prāta apstulbināšanai, 
bet demokrātijā kautkādu taisnību. Marx(s)(1818- 
1883) demokrātijai iedeva zobus: cīņu ar sažņaug
tu dūri, bet paņēma mieru. Šajos četri simti ga
dos Eiropa radīja divas naujas ļaužaines: Angļaini 
un Krievaini, Eiropas zinātni un demokrātijās 
pirmo dievu: Marx(u)(1818 - 1883), kā ticību: 
komunismu, ir pārņēmusi Krievaine, bet tās pama
tus: demokrātiju, ir paturējusi Angļaine. Starp 
demokrātiju un komunismu jeb proletariata dikta- 
turu starpība ir nevis pašā ticībā, bet tās vadī
bas izvēlē. Kamēr Krievaines komunisti valdībās 
pielaiž tikai Marx(a) ticīgos, tikmēr Angļaines 
demokrāti valdībā pielaiž balsu vairuma ieguvējus. 
Kā komunisms tā demokrātijā nomāc valdnus. Tāpēc, 
nomāktiem nav svarīgi vai viņus nomāc 6°/0 komunis
tu vai 51% demokrātu. No tā izriet ka katra val
dība ir diktatūra, lai gan par diktatūrām mēdz 
saukt tikai tās valdības kas nebauda balsu vairā
kumu. Te der atcerēties ka giedējus kā: Koperniku, 
Galileju vai Leibnicu, netikai demokrātiski ne- 
vēleja, bet topums pret viņiem pat vērsās ar varu.
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Tagadējie profesori šļupstina viņu vākus un mā
cības. Toreizējie profesori un bīskapi viņus no
māca kā kārtības traucētājus kas vērsās pret ne
piedienīgiem varas nūju vicinātājiem. Šāda v-aras 
rauslba ierosina turības rauslbu un turības rau- 
slba ierosina mantas rauslbu. Līdz ar to komunis
ti atņemdami mantu dzimtiskiem jeb buržujiskiem: 
T, īpašniekiem, 15.rieda 339.lpp., un nododami 
to ļaudiskiem jeb sociālistiskiem īpašniekiem: V , 
nav vis novērsuši rauslbu, bet paši kļuvuši par 
rausēju kakla kungiem piesavinādamies mantu.

Šī XV g.s. uzaususi Eiropas zinātne, zīm. 
24 263.lpp., sāka graut dzimtisko jeb buržujisko 
varu: t, kai piederēja vara visu tumšo laikmetu. 
Līdz ar to atraisījās cilvēka trejādības otra ta
pa: ļaudiskums jeb sociālisms: V , 15.rieda 339. 
lpp., un sākās ciņa par demokrātiju. Komunisti 
un viņu dievs: Marx(s) (1818 - 1883), sāka dzīvi 
saprast cīnās tapienos, 271.lpp. Visa vara sāka

* vpāriet varmaku rokās un, līdz ar to, turība. Sī 
Eiropas zinātne sabiedrībā iedarbināja loģikas 
pamatnējo likumu:

cause,ang interaction.ang effect,ang 
(=cēlonis) (=riesšanās) (=sekas)

< X >
vara__________ ciņa_________turība

v a l d ī  š a n ā s

kur zīmes: <(=pagātne), £(=tagadne) un >(=nākotne), 
ir sekmes secīgi posmi, 204.lpp. Šī varas pie
lietošana jeb cīņa ir radījusi bagātību varmakām 
un nabdzību vergiem, zlm.25 271.lpp. Šī turības 
rauslba notiek netikai demokrātiskā Angļainē, bet 
arī komunistiskā Krievainē.

Angļaine, salīdzinājumā ar Krievaini, no 
XVIII g.s. rūpnieciskas nomāktības izkļuva taga
dējā pārticībā bez asiņainas revolūcijas. Tāpēc, 
domājams, Krievaine ari būtu izkļuvusi bez asinu 
izliešanas līdzīgā pārticībā. Pēc Solženicina 
ziņas krievu zinātnieki ir aplēsuši ka ja nebūtu



bijusi revolūcija Krievainē tagad būtu bijis 66 
miljoni cilvēku vairāk nekā ir. Bez tam šis ko
munistu varmacibas uzturēšanai ir nepieciešama

6 3vergu nometņu virkne , kas iznicina netikai at
sevišķus cilvēkus, bet pat veselas tautas. Tik 
smaga varmacība Krievainē rodas no ticības cilvēka 
trejādības tikai vienai tapai; ļaudiskumam jeb 
socialismam; V , 15.rieda 339.lpp.

Angļu-sakši visā rakstītā vēsturē bijuši 
visvarmācīgākā tauta. Viņi gandrīz iznīcinājuši 
ķeltus Britu salās, iezemiešus Amerikā un Austrā
lijā. Iezemiešu iznīcināšanu viņi pat attēlo fil
mās priekš izpriecas. Nav zināma otra tāda tau
tība kas taisītu filmas un rakstītu romānus priekš 
izpriecas par tautu iznīcināšanu. Vienas paaudzes 
laikā viņi divreiz iesāka karu ar Vāciju, kas iz
raisījās pasaules karos, kas izpostīja un sagrāva 
Eiropu. Bļaustīšanās par Hitlera(1889 - 1945) ne
darbiem ir tikai kā Bagdādes zagļa klaigāšana; 
„Ķeriet zagļii ” Otrā pasaules kara beigās viņi 
ar vil tu un varu izdeva krieviem vismaz div miljoni 
cilvēku154 , vairums no kiem tika iznīcināti PSRS-as 
vergu nometnēs63. Hitlers vāciem gribēja tikai 
radīt Vācaini, līdzās Krievainei un Angļainei.Pēc 
simt vai div simt gadiem Hitlers iznirs Eiropas 
vēsturē kā vācu Napoleons. Turpretim, tik daudz 
apslavētais Churchill(s) būs parādīts visā savā 
asinskārā varmacībā, jo viņš bija tikai izpriecas 
mednieks, kas tīkoja pēc Vācijas nogāzšanas. Tās 
nogāzšanu viņš uzskatīja kā tīģera vai ziloņa 
medības par ko lielīties vecumdienās. Šīs asins
kāras medības izpostīja Eiropu. Tāpēc, kara beigās 
sarīkoja Nirnbergas jandāliņu, kajāpaši bija po
licisti, tiesneši un bendes, jo nevarēja atrast 
tiesu tautās kas nenosodītu asinskārību. Visu šo 
asinskāru postīšanu vadīja nevis komunistu dik
tatūra, bet demokrātiskā valdība. Ir grūti ticēt 
ka tāda varmacība varētu notikt ar kautcik pla
šāku tautas piekrisšanu, toties, šī varmācība ir 
notikusi ar demokrātiski valdītu laužu atbalstu.

Sīm krievu un angļu ļaužaiņu varmacībām dod 
nevis krievu vai angļu daba, bet cilvēka daba,
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kas labprāt pakļaujas varinaclbai. Cilvēks, aiz 
slinkuma, labāki mēģina ko izdiedelēt nekā izcī
nīt. Varas pielietošanu cilvēks lieto tikai galē
jos gadienos. Tāpēc, diktatūrām, kā komunismam, 
ir tikai 5 - 15% piekritēju un 85 - 95% paklau
sītāju. Angļaine un Krievaine pastāv tikai tāpēc 
ka tik daudzi skati ir vērsti pret šo ļaužaiņu 
varu. Kā krievu sabiedrotie nīst angļu-sakšu var- 
macību, bet piecieš, vai pat priecājas par, krie
vu varmacību, tā angļu-sakšu sabiedrotie nīst 
krievu varmacību, bet piecieš, vai pat priecājas 
par, angļu-sakšu varmacību. Šis aklais varas die- 
delējums, un diedelējums tas ir, ir cilvēka varas 
dabas trūcīgais posms: verdzība, kas ir varmacī- 
bas pretešķība. Šāda pretešķība piemīt visiem 
valdīšanas posmiem, rau:
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varmacība 1 nomāktība 1 bagātība

varība + cīnība
t

+ turība

verdzība - gūstība - nabadzība

Ka dabā nav baltuma: i, un melnuma: -, bet 
ir tikai pelēkums: +, starp baltuma un melnuma ga
lējībām, tā cilvēka dabā nav varmacības: i, un 
verdzības: -, bet ir tikai varība; +, starp varma- 
cības un verdzības galējībām. Tā cilvēka dabā 
nav nomāktības: I, un gūstības: bet ir tikai 
cīņība: + , starp nomāktības un gūstības galējībām. 
Tā cilvēka dabā nav bagātības: i, un nabadzības: 
-, bet ir tikai turība, starp bagātības un naba
dzības galējībām. Sīs galējības jeb pretešķības 
ir saprotamas tikai paviršā valodā.

Marx(s) (1818 - 1883) visu dzīves jēgu iz
tulko ar cīņu, 273.lpp., kās daudzums: V , zīm.25 
271.lpp., bīda cilvēku pa X tapu starp šīm galē
jībām. Cīņa pati par sevi ir tikai līdzeklis vai 
ierocis priekš turības sasniegšanas. Cīņā varma- 
kas kļūst bagāti, bet vergi nabagi. Tāpēc, ir ap
lama komunistu ticība par cilvēka trejādībā 
it kā ļaudiskuma; v , pārākumu, 15.rieda 339.lpp.



Lai mēs nonīktu bagātībā vai nabadzībā, nomāktībā 
vai gūstībā, varmacibā vai verdzībā, tautiskums jeb 
nacionālisms; A , ļaudiskums jeb socialisms: V , un 
dzimtiskums jeb buržuisms: T, ir jāsadala samērīgi 
uz V tapas, zlm.25 apakšā. Nevar būt zinātniskas 
runas par vai pret tautiskumu, ļaudiskumu vai dzim- 
tiskumu. Var būt runa tikai par tautiskuma, ļaudis- 
kuma un dzimtiskuma samērlbas daudzumu. Ja cilvēce 
šo valdīšanās dalīšanos neatzīs, bet visu varu, un 
līdz ar to turību un mantu, dos tikai karotājiem, lai 
ciņa pati par sevi ir dzīves attaisnojums, cilvēcei 
draud tumšais laikmets. Vara un kapitāls ir sav
starpēji pārvēršamas vērtības. Valdītājs, kam ir 
vara ieslodzīt cilvēku vergu nometnē, ir kā tirgo
tājs, kam ir kapitāls verga nopirkšanai. Ģenerālim 
ir jādalās ar varu ar kareivi, jo kareivis jūt 
badu, salu un sāpes tāpat kā ģenerālis. Ģenerāļa, 
bīskapa vai profesora varmācība izpaužas caur 
viņu ļoti augstām algām, it sevišķi komunistu 
valstīs, kur verdziska paklausība tiek gūta caur 
kapitālu: naudu un varu.
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Zīm.25 
Valdīšanas logaine

Helēņu zinātne atbildēja XVII g.s. pK vedām 
kāpēc Saule nekrīt Zemē, kur Saule nakti guļ. Ei
ropas zinātne atbildēja helēņu zinātnei kā atoms 
daļas kā uguns daļas. Kad nāks zinātne kas atbil
dēs Eiropas zinātnei kas ir viela, kas ir uguns? 
Einsteina vienādojums: E = Mc2, mums nepasaka kas 
ir viela un kas ir uguns. Tas tikai pasaka cik



daudz vielas atbilst ugunij uz V tapas. Eiropas 
zinātnei vēl ir jāatrisinā uz X tapas potona mija 
uz elektronu, un uz T tapas uguns un vielas mija 
no ? uz ?, 16.rieda 345.lpp. Pēc zīm.24 263.lpp. 
lēsuma Eiropas zinātnei to vajadzētu atrisināt 
ap XXII g.s. Pēc tam līdz nākošas zinātnes ausmai, 
kas pavēstis uguns un vielas cilmi, jāseko tumšam 
laikmetam, kam jāilgst 1500 ± 500 gadu, kajā kār
tību noteiks Angļaines lindrači un Krievaines 
politruki.

Angļaine un Krievaine ir tikai 400 gadu 
jaunas, kas pastāvēs vēl kādus 600 gadus, zlm.22 
252.lpp., kā citas laužaines ir ilgušas par spīti 
iekšējiem varas satricinājumiem, kā britu vai 
caru valdību, attiecīgi, sagraušanam. Nauja zi
nātne, kas satricinātu šīs laužaines no ārpuses, 
nav sagaidāma šaipus XXXVI g.s., ztm.24 263.lpp. 
Lai mēs nenonāktu tumšā laikmetā šo laužainu lin-

t  rdraču valgā, cilvēkam jādomā par varas meklēšanu 
savā tautā un savas tautas kaimiņos, nevis varas

» 1centros: Maskavā vai VVashington(ā) . Eiropas zi
nātnei vēl ir jāizprot vielas viesšanās, uz T ta
pas, starp Melniem Caurumiem, ko tagad mēs „sa
protam ” ar dzīvo un nedzīvo vielu, un nenoteiktas 
dabas Dievu. Kad tā bOs saprasta ap XXII g.s., 
Eiropas zinātne būs izsmelta un tumša laimēta 
mākoņi būs skaidri saredzami pie apvāršņa no kiem 
„atpestīšanu” solis tikai lindrači. feajos simt 
vai div simt gados mums jāpārvērš Napoleona un 
Hitlera sapņus par vienotu Eiropu nacionālistiem, 
sociālistiem un buržujiem pieņemamā dzīvotnē, jo 
cilvēks ir trejāds, 15.rieda 339.lpp. Bet pagai
dām Marx(s) (1818 - 1883) ir vienīgais ludiskais 
dievs, kas ir padomājis par Eiropas zinātnes sekām.

M ar x ( s )

Karl(s) Heinrich(s) Marx(s) (1818-1883) ir 
cēlies no Vācijas žīdiem, kas pārgājuši kristie
tībā. Viņš Bonnas un Berlīnes augstskolās mācījās 
tīri cilvēciskas zinības: valodas, vēsturi, gie- 
doņu un likumu. Berlīnē viņš sapinās ar pūšļotā
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jiem, kas tērdza ka Ješu Hrestus(6 pK - 30 pēc K) 
it kā esot izgudrota ludība un Naujā Derība nav 
patiesa vēsts. Tā esot izgudrots stāsts. Tas viņu 
novērsa uz pretdievību. 1842.gadā viņš kļuva par 
avīzes: Rheinische Zeitung, redaktoru, kās tirāžu 
viņš trīskāršoja. Toties, vācu valdība, uz krievu 
valdības spiediena, avīzi slēdza. Marx(s) devās 
uz Parīzi pētīt naujumu: franču kopīi>u jeb komu
nismu. No Francijas viņu padzina uz Beļģiju, kur 
viņš cieši sadraudzējās ar Engelsu. Abi divi kopā 
viņi 1848.gadā pauda „Manifest der kommunisti
schen Partei ” (=Komunistu partijas pausme). Šai 
pašā nemierainā gadā viņš devās uz Parīzi un no 
turienes uz Reinzemi. Ķelnē viņš aicināja ļaudis 
uz sociālistu un buržuazijas sadarbību. Te viņš 
piekrita Engelsa padomam paklusēt Komunistu par
tijas pausmi. 1849.gadā viņš piekļuva avīzei: 
Neue Rheinische Zeitung, no kās atbalsta tūlīt 
atteicās buržuāzija jeb pilsonība iemantodama 
mūžīgu naidu komunistu pātaros. Avīzes pēdējais 
laidums iznāca iespiests ar sarkanu tinti, ļaudīm 
par vēl neredzētu izbrīnu. 1849.gadā Marx(s) ie
radās Londonā kur, līdz mūža beigām, viņš pētīja 
Britu muzejā turību. Viņš nāca pie atziņas ka 
kapitāls ir divējāds: l)tas kas ir bankās un
2)tas kas ir darbā. Savu turības izpratni viņš 
pauda pētījumā: Das Kapital^5, Berlīnē 1867.gadā.

Marx(s) (1818 - 1883) pauž ka visa dabīga 
dzīve balstas uz nemitīgas cīņas. Cilvēks cīnās 
ar dabu lai dzīvotu. Visa cilvēka vēsture ir ti
kai nepārtraukta šķiru cīņa. Šo Marx(a) dzīves 
jēgu var izteikt ar ciņu piecos ticējumos jeb 
baušļos:

r

I Vēsture ir šķiru cīna.r »
II Dzīve ir šķiru cīna.

/  f

III Kopība ir uzvaroša šķiru cīņā.

IV Kopība noteic turību.
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V Viss kas pieder ļaužu kopībai.



Kā Muhammad(a) (570 - 632) ticīgie saucas 
muslimi tā Marx(a) (1818 - 1883) ticīgie saucas 
komunisti. Kā Bud3a (563 - 483 pK) dzīves jēgu 
iztulko ar ciesšanu, 258.lpp., vai Ješu Hrestus 
(6 pK - 30 pēc K) dzīvi iztulko ar mīlestību, 261. 
lpp., tā Marx(s) (1818 - 1883) dzīvi iztulko ar 
ciņu. Tāpēc, ciņa komunistiem ir dzīves izpratne. 
Šī cīņas pielūgšana pāriet varmacībā visur kur 
komunisti tiek pie varas. Šis aplamais dzīves 
terziens rodas no pirmā baušļa; vēsture ir šķiru 
cīņa. Ir tiesa ka profesori cilvēka vēsturi redz 
tikai kā cīņu ķēniņu starpā. Hat kari cilvēka 
dzīvē ilgst tikai īsu laiku. Dzīves lielu lielais 
vairums tiek pavadīts cīņā ar dabu, nevis ar ci
tām tautām, ko profesori neuzskata par vajadzīgu 
ietilpināt vēsturē. Tātad, šis bauslis par vēsturi
kā šķiru cīnu ir radies no vēstures rakstīšanas / *par kariem un revolūcijām, kā kādām sporta sa
cīkstēm. Kā visi sportisti tā arī komunisti ir pār
liecināti no šis šķiru cīņas iznirt uzvaroši. 
Uz šīs ticības uzvarai viņi sludina proletariata 
diktaturu, t.i., komunistu diktaturu, kas noteic 
turību jeb ekonomiku un mantas piederību kopībai 
ko vada komunistu diktatūra. Komunisti pārņem
dami turības noteikšanu un mantas īpašību no dzim- 
tiskas jeb buržujiskas šķiras: T, un nododami to 
ļaudiskai'jeb sociālistiskai šķirai; V , 15.rieda 
339.lpp., nav vis ieveduši labāku taisnību, viņi 
ir tikai kļuvuši par naujiem kakla kungiem, jo 
cilvēka trejāda dabā ļaudiskums jeb sociālisms; 
V , ir tikai trešdaļa no viņa dabas. Komunisms 
nicinādams dzimtiskumu jeb buržujiskumu; T, un 
tautiskumu jeb nacionālismu; X, vēršas pret cil
vēka 2/3 dabas, ko attaisno viņu dzīves terziens; 
cīņa. Šo varmacību viņi veic caur proletariata 
diktaturu, t.i., komunistu diktaturu, kas ir meli, 
jo proletariāts atrodas sabiedrības padibeņos 
nevis pie tās Vadības. Lietojam melus kā cīnās 
līdzekļi L^nin(s) (1870 - 1924) Krievaines komu
nistu mazākumu nosauca par bolševikiem(= vairum- 
niekiem) asiņainā 1917.gada sazvērestībā pret 
sociālistiem rasdams PSRS-u, kajā visa vara
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pieder vienīgi komunistiem, un, līdz ar to, arī 
visa manta. Ja komunisti PSRS-ā jebkad būtu biju
ši vairākumā viņiem nekad nevajadzētu varmacīgi 
nicināt citas sabiedriskas partijas. Tāpēc, vārds: 
boļševiks, ir melojums, tāpat kā proletariata 
diktatūra. Proletariātu šķira ir palikusi kur tā 
bijusi, tikai proletariāti ir nomainījušies. No 
šiem secinājumiem izriet ka vispāri zinātnisks 
marksisms nevar būt, jo meli un varmacība ir pa
rādības pret ko zinātne cīnās. Paša Marx(a)(1818- 
1883) dzīves terziens par cīņu to liedz, jo cil
vēks vairums dzīves pavada cīņā ar dabu nevis ar 
laužu šķirām. Nekomunistiskās valstīs komunistiem 9 ' 0piekrīt 5 - 15 /o sabiedrības, jeb proletariāti, 
kas vienādi vai otrādi ir nokļuvuši sabiedrībasIpadibeņos. Šiem nelaimīgajiem cilvēkiem cīņa ir 
vienīgais glābiņš. Tas pats attiecas uz komunis
tiskas valsts proletariātu, bet tur „proletaria
ta ” diktatūra vēršas pret pašu proletariātu. 
Šāds stāvoklis attaisno Marx(a)(1818 - 1883) dzī
ves jēgu kā nemitīgu cīņu, toties, komunistiskas 
sabiedrības padibeņiem tas dod tikai ciņainas 
asinis un asaras. Tik il gi kamēr pastāvēs valstis, 
kājās dala sabiedrības nokļūst sabiedriskās pa
dibenēs , pastāvēs arī ticība Marx(am) (1 81 8 - 1 883) , 
jo tikai cīņa viņiem var dot pienācīgu turību. 
Bet komunisms pieņemdams šķiru cīņu par dzīves 
jēgu ir kļuvis par asiņaina sporta ticību.

233D z i m t i s k i e  d i e v i

No cilvēka trejādības dabas, 15.rieda 339. 
lpp., trijām tapām, cilvēks ir vispazīstamāks ar 
dzimtiskuma jeb buržujiskuma: T, tapu. Ne tikai 
cilvēks, bet arī dzīvnieks papriekšu turas dzimtā: 
T, pēc tam, dzīves briedumā, sāk piedalīties 
bara: V , dzīvē. Dzimta; r, ir tautas: pamats. 
Daudziem dzīvniekiem, ieskaitam cilvēku, ir kaut- 
kāda dzimtas vadība, kās vadonis izvirzās dabīgā 
izlases ceļā. Šādi dzimtas vadoni ir arī dzimtiski 
dievi uz kiem dzimta raugas. Vj.ņu vadība ilgst 
tikai tik ilgi kamēr viņi atrodas valdē.



Cilvēka dzimtas vadoni jeb buržuji ir pa
stāvējuši visu cilvēces mūžu, pastāv un pastāvēs. 
Kad cilvēks savairojās tik daudz ka nauju dzīvot- 
ņu izvelē vairs nebija iespējama bez cīņas, viņš 
sāka domāt par savas dzlvotnes robežām. Tā radās 
valdības jēdziens. Dzīves telpai sašaurinamies 
tālāki radās vajadzība dalīties ar dzīvotni divām 
vai vairākām dzimtām. No šim dzimtām sāka izvir
zīties vēsturiska jeb valdoša dzimta, kās dzīvot- 
ni no senčiem tā iemantoja dzimstības ceļā. Tā 
radās dižciltības jēdzieni kos veiāk, vai nesen, 
saucām par herzogiem, grāfiem, muižniekiem. Dzī
ves telpai sašaurinamies tālāki sākās cīņa par 
dzlvotnes tiesībām. Šīs cīņas sekmēšanai radās 
vajadzība dižciltības apvienībai ar kādu kopīgu 
valodu, ticību vai apkaimi. Par šādas apvienības 
vadoni kļuva ķēniņu, karāļu vai kņazu dzimtas. 
Šīs dzimtas radīja jēdzienu: valsts. Šādu valdī
šanās līmeni cilvēce ir sasniegusi IV gadu tūks- 
tenī pK. Pirmās zināmāsvalsti valdošas dzimtas 
ir izveidojušās Ķīnā un Ēģipte. Šo valdošo dzim
tu virsaiši: kenini, karāli, kņazi un cari, tic

I t 7 7 t 7savam amata tiesībām caur iedzimtību. No tā rodas 
ierobežotas dievišķības mīts. Krievijā līdz 191 7. 
gadam cars bija ari Dieva vietnieks. Anglijā 
ķēniņiene joprojām ir arī domes galva.

Baltu dzimtisko vadību sāka iznīcināt kris
tietība XII g. s. Kristījušies dzimtiskie virsaiši 
noturējās mazliet ilgāk. Vitauts Lielais(1392 - 
1430) pat izveidoja Lietuvas ķeniņisti no Balti
jas līdz Melnai jūrai. Šī Lietuvas ķeniņiste pat 
savas varas augstumā (1362 - 1569) nelietoja ne
kādu varmacību ne pret valdniem ne pret kaimi
ņiem. Par varmacību, toties, parūpējas nupat ta
pušās kaimiņu Krievaines cars: Ivans IV jeb Bries
mīgais (1530 - 1584) kārtējā Drang nach Westen 
iekarojumā. Sākot ar šī asiņaina briesmoņa uzbru
kumiem Livonijai 1558.gadā(111.lpp.)66 sākās arī 
baltu tautu noasiņošana Krievaines uzbrukumos. 
Krievi netikai ir iznīcinājuši visas baltu tautu 
virsaitības saknes, bet sākot ar 1940.gada iebru
kumu un Baltijas valstu pakļautību Krievainei
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nemitīgi iznīcina arī dzimtību.
Šī varmacība rodas no komunisma. Komunis

mam brīvība ir bīstama lieta. Komunisms brīvības 
asnus iznīcina caur rūpnīcu vīkšumu. Rūpniecība 
balstas uz varas slāņiem. Viens slānis vicina pā- 
tāgu virs otra slāņa. Rūpnīcā kautkādu brīvību 
jūt tikai virsējākais slānis. Šādā veidā rūpnie
cība cilvēku pārvērš par vergu un vagaru saistumu 
lai gan, īstenībā, visi vergi vien ir bez ne
atkarīgas domāšanas.

Lauku sētās dzimta bauda diezgan lielu brī
vību, kas balstas uz ciliskas domāšanas. Šāda ci- 
liska domāšana komunismam ir bīstama. Tāpēc , Krem
lis lauku sētu saistumu sagrāva un tās pārvērta 
lauku rūpnīcās: kolhozos un sovhozos. Līdz ar to 
pagaidām Baltainē dzimtiskums jeb buržujiskums 
ir iznīcināts. Dzimtiskuma; T, iznīcināšana pār
vērš tautu: X , par ļaužu baru: V , kas ir vajadzīgs 
Marx(a) (1818 - 1883) dzīves jēgas: cīņas, spor
tam. Šāda pret-dabīga varmacība ir tikai laicīga, 
jo ik dzīvība, pat augi, balstas uz dzimtiskuma. 
Kad Baltainē, unKrievainē, atdzims dabīga valdī
šanās atdzims arī dzimtiskums.

277



278

3 Rota
Notes,ang(=rota jeb piezīmes, padomi), jeb 

Anmerkungen,ger(=rota), ir katra pauduma papildi
nājums, tāpat kā index,ang(=vācele jeb vārdu sa
raksts), jeb Verzeichnis,ger(= vācele). Rota ir 
pauduma papildinājumi kas l)vai nu atkārtojas 
vairākas reizes, 2)vai nu tie ir tik sāniski ka
tos labāki atzīmēt rotas dalās: riedās0, lai ne-f 7traucētu lasījuma plūsmu. Vārds: rota, bija lie
tots vēl pagājušā gadu simteni, re: Cimzes Dzies
mu Rota. Ismologi šo vārdu izskauduši lai „bagā
tinātu ” latvju valodu ar rietumniecisku drazu. 
Šis vārds: rota, pieder bagātai vārdu vārsmai:

rate,ang 
( —rā t)

rota,Iet 
(=teicums)

raid&,lei 
(=burts)

reden,ger 
(=runāt)

rieti,lei 
(—rāt)

röd

rydati,sln 
(=raudāt)

rīdīt,Iet 
(^musināt)

rūd

raudoti,lei Reu(d)e,ger 
(=raudāt) (=nožēla)

ruditi, čeh 7 \(=bēdināties)

Pie šis vārsmas pieder ari vārdi: Rat,ger 
(=padoms) , ra??j5,got(=skaitlis) , ro3,nor2(= rin
da), rad,rus(=rinda), un rinda, no kā ir atvasi
nāts vārds: rzond,pol(= iekārta, valdība). No
daudzskaitlieša: rota, vasinu vienskaitlieti:0 trieda , t.i., rotas vienību, 2o4.1pp., rau:

/  rota = sateicums 
X  rieda° = teicums 
\



b u rtā js
No atsevišķu gadienu vai lietu novērošanas . 

rodas tērdzīgi secinājumi. Turpretim, mustura at- 
rasšana, kam pakļaujas gadieni vai lietas, rada 
likumību, kas pauž zinātnisku sakarību starp ga- 
dieniem vai lietām. Visumā, zinātnieki pēta dabas 
musturus un pētījumu pasludinā par dabas likumu. 
Turpretim, tērdzēji, teiksim: politiķi, iedomājas 
kādu musturi, izsludinā to par likumu, un tad pa
vēl cilvēkam, vai pat kādam citam dabas visuļim, 
uzvesties pēc iedomāta mustura. Tā tērdzēju likumi 
nosaka ka cilvēkam jābrauc pa ceļa labo vai kreiso 
pusi, kā tad kļūst „pareizā ” puse. Citreiz viņi 
novada upi „pareizā ” virzienā. Līdzīgā veidā 
tērdzēju likums saka ka latīņu burtājā burti ir 
sakārtoti tā: A, B, C, D, ... Turpretim, arābu 
tērdzēji pauž ka arābu burtājā burtu seka: X, B, 
T, »9, ... arī esot „pareiza.” Tā kā visiem cil
vēkiem ir vieni, un tie paši, balsēji, cilvēcei 
var būt tikai viens burtājā musturs, ko nosaka 
tikslās zinātnes likums.

Ik cilvēkam ir pieci balsēji: glots(gāmurā),
Oka, mēle un lūpas. Katrs no šiem balsējiem triec
savu vīksi burtu jeb burturi.Glots triec gloteņus,
ko burturs ir K. Vārsa triec vārsenus, ko bur-tturs ir U. Uka triec ūkeņus, ko burturs ir T. 
Mēle triec mēleņus, ko burturs ir £. Lūpas triec 
lūpeņus, ko burturs ir n, zīm.27 281.lpp. Tātad, 
katram balsējam ir savs burturs kas sadaļas bur
tos, ka E , zīm.26 280.lpp.

Kā katram burtam ir savs ļaugums: ļugums jeb 
cietums, ļegums jeb puscietums jeb pusmīkstums un 
ļogums jeb mīkstums, tā katram burturam ir savs 
laukums: ļukums, lēkums un ļokums, zīm.26. Kamēr 
burta ļaugumu atzīmējām ar svītriņām zem burta, 
rau: a, a, a vai n, n, n, tikmēr burtura laukumu 
mēs atzīmējam ar atsevišķiem burtiem, rau: D, ?, 
N, vai 9, ?, R, zīm.27 281.lpp., kas ir tērdzīgs 
mantojums no burtājā rakstīšanas attīstības lai
kiem, kad pētnieki vēl neizprata burta dabu.
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4 U U

\i/ \i/ viz \i; \i/ \i/
D D D ļaugums N N  N

ZIm.26
Mēleņa: £, dalīšanās burtuļos

Augšējā zīmējumā ir parādīts tikai D - N 
burtura: £, laukums. Pārējie laukuma posmi: 3 - R,
S - L un Z - J, zīm.27 281.lpp., te nav parādīti 
telpas trūkuma dēļ. Šo burtura posmu laukuma tālākā 
dalīšanās rit pēc tā paša mustura kā D - N posma 
dalīšanās burtuļos, zīm.26 augšā. Tieši tāda pati 
laukuma dalīšanās attiecas arī uz pārēj iem četriem 
burturiem(Spaksis, 1971) 10.

Tālāki, katrs burtura laukuma posms sadalās 
ik burta ļauguma posmos; ļuganā jeb cietā, ļeganā 
jeb puscietā jeb pusmīkstā un ļoganā jeb mīksta 
burtā, zīm.26. Vārdi; laukums un ļogums, ir atva
sināti no tā paša celma kā arī vārdi; logos,Hei 
(=sacījums), likums,let( ~ noteikums), liegt,Iet 
(sneļaut), luga,let( ~ pārrunāšana), u,c., nevis 
no vārdiem: loks, līks.
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Zīm.27 
CilvSka balsēju burtājs

Šīs burturu logaines, zīm.27, atzīmē tikai 
ik burtura divus, no trijiem, tapienus: laukumu, 
škērseniski, un gaudumu līmeniski(Spaksis, 1971; 
7l)1o0 Cilvēce ir paradusi dot savas zīmes jeb 
burtus arī skaņumam. Tāpēc, ik burts ir poguļa, kā 
D(t,d), B(p,b), G(k,g), ar saviem čukstīgiem un



šķendīgiem burtuļiem. Tā kā čalas pamatnējā 
vienība ir buriens(Spaksis, 1974; 127) 2°: <T, kas 
sastāv no divām daļām: sākuma jeb lidzskaņa da
ļas: $, un beiguma jeb patskaņa daļas: OC, 284. 
lpp., līdzskaņiem; ir savas poguras, zlm.28 
un 29, apakšā, bet patskaņiem: CC, ir sava vārs
ma, 2.rieda 284.lpp.

B(p,b) ---- > V(f,v) ---- > M( ,m)

D(t,d) ---- > 309,3) ---- > S(s,z) ---- > Z(š,ž)

G(k,g) ---- > H(h,fc)

X ( , ) ---- > M ( , )

Zlm.28
Lukanie līdzskani » t

N( ,n) ---- > R( ,r) ---- > L( ,1) ---- > J( ,j)

C( ,ņ) ---- > T( , )

H  , ) ---- > T( , )

ZIm.29 
Lokanie līdzskani



Lukanie līdzskaņi ir vecāki. Tāpēc, ļuka- 
nie līdzskaņi allaž veido vārda sakni. Lokanie 
līdzskani ir jaunāki. Tāpēc, tie biežāki tiek iz
lietoti kā dēkļi vārdu locīšanā, 3.rieda 286.lpp.

Eiropiešu rakstībās, un tikai rakstībās, 
daži vārdi sākas ar vārseņi jeb patskaņi, kā 
ola, upe, adīt, art, lai gan čalā tie sākas ar 
gloteni: alefu jeb )( , kas tiek saukts par vēru- 
mu(22.lpp.)67. Tā ka čalā poguļa; G(k,g), dabīgi 
mijas uz poguļu: H(h,ta), vai pogulu: )(( , ), 
zīm.28, un poguļa; H(h,h), arī mijas uz pogaļu: 
)( ( , ), rakstā ir daudz vārdu, kas sākas ar pat
skaņi, jo rakstā alefs jeb vērums netiek at
zīmēts.

Ja vārdos: sa-adīt, sa-art, nebūtu alefa, 
tad mēs šos vārdus teiktu šā: sādīt, sārt, kiem 
trūkst vajadzīgās jēgas. Tā kā mēs čalā lietojam 
alefu šie vārdi būtu rakstami šā; saXadīt, sa- 
Xart; un līdz ar to izpārslojas buriena musturs 
ka ik buriens sākas ar līdzskaņi. Lai gan ķīļu 
rakst.ā(Spaksis, 1971; 256) 10 tiek lietotas ačgar- 
nās zilbes: at, ut, ib, u.t.t., čalā tām nav 
dabīgas lomas.

Vārdi: saadīt, saart, sastāv no sekojošiem 
burieniem: sa - )(a- dī - t, sa - )(a - r - t, kur 
r un t nav ieguvuši buriena beigumu jeb vārseņi 
jebšu patskaņi. Līdzīgi, „vienzilbīgie ” vārdi: 
ir, ar, uz, ap, ir patiesībā 1 V2 zilbīgie vārdi: 
)(i - r, )(a - r, )(u - z, )(a- p, attiecīgi. Se
nāk šiem burieniem bija savs beigums, rau: rtO, 
z 00 , pU', bet aiz slinkuma tos čalt tie ir zau
dēti.

283

/



vārsma
2.rieda:

Čalas patstāvīga dala ir buriens: vien.l, 
kas sastāv no līdzskaņa: un patskaņa; CO, da
ļām jeb cilieniem, re;

00  ......  1

Kā buriena līdzskaņa puse mīdāmās no burta uz 
burtu, 1.rieda 282.lpp., vasina naujus burienus, 
un līdz ar to vārdus, tā patskaņa daļa jeb puse; 
to, mīdāmās aiz viena un tā paša līdzskaņa, vien.l, 
īstenībā starp diviem līdzskaņiem vārda saknē, 
vasinā naujus vārdus. Šīs mīšanās musturs , vien.2, 
veido vārsmu(Spaksis, 1971; 98)io,re;

a e . 1
o e Î

9

ai Ö Ü
au eu iu

Šāda patskaņu vārsma saista radniecīgus 
vārdus, kā, teiksim, starp poguļām; L( ,1) un 
G(k,g), rau:

Iaxis,Hle lex,lat likums,Iet
(=novads) (=likums)
logos,Hei liegt,Iet līgt,Iet
(=vārds)

laugnen,ger 
(=liegt) '
laugnjan,got 
(=liegt)

log

leugnen,ger 
(=liegt)

lügen,ger 
(=melot)
lyugt,let(l) 
(—lūgt)

Tā kā burts: x, ir divskanis: ks, vārdi: 
Iaxis jeb laksis0 un lex jeb leks0, pieder tai 
pašai saknei: LCjOG, kā pārējie vārdi.



Šo patskaņu vārsma, vien.2, ir tikai vis
pārēja. Šai vārsmai ir čalas mijumi. Patskaņi: a, 
e un i, čalā daudz nemijas. Tomēr i tiek čalots 
divējādi: ļugani jeb cieti un ļogani jeb mīksti, 
rau: vylks,let(l)(=vilks). Patskanis: o, var būt 
kā baltu o jeb uo tā angļu oa jeb ou, rau: goat, 
ang(=kaza), jeb gout°. Patskanis: e, ir kā krievu 
(ļoganais) e, kas baltu rakstībās tiek atzīmēts 
ar diviem burtiem: ie„ E jeb ie nav divskanis kā 
vārdā: liels,let(= kāja), tas ir vienskanis kā 
vārdā: sviest jeb svest, jotas ir atvase no vār
da: vest. Patskanis: I, pieder poguļai: I( ,1), 
kāpēc tas nav garais i jeb ii, kas pieder pogu
ļai: Y( ,i), (Spaksis, 1971; 107)1°. Leišu rakstī
bā vārsenis: I. ir atzīts kā patstāvīgs burts; 
tā zīme: y, diemžēl, ir neizdevusies. Divskanis: 
ai, tiek atzīmēts dažādi. Gotu un holandiešu 
rakstībās to atzīmē ar aj, latīņu rakstībā ar 
ae, kas nav platais e. Platais e ir divskanis: 
ae, sacīts ar vienskaņa ilgumu, t.i., tas ir 
žiglais divskanis. Patskanis: o, ir vācu o, vai 
franču eu vai angļu ur. Patskanis: ii, ir vācu ii 
vai franču u vārdā: une(= viena). Divskanis: au, 
ir kā vārdā: lauks, bet divskanis: eu, ir kā 
vārdā: Europa,ger(=Eiropa), ko balti nelieto. 
Divskanis: iu jeb yu, tiek sacīts gotu un lat
gaļu čalās, kas citās čalās pāriet garajā u jeb 
0, re: lyugt,let(= lūgt).
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3.rieda;
A ~ d e k l is

Taptā grammatikā ir pazīstami divi dēkļi : 
priedēklis un piedēklis. Vārds: dēkļis°, ir at
vase iz tās pašas vārsmas kā arī vārdi: teikt, 
dicere,lat(= teikt), in.dex,lat(=ie.teikt), u.c. 
Šie dēkļi ir samērā nauji. Viens no šādiem daudz 
vecākiem dēkļiem ir lokanais mēlenis: X  , kā po- 
guļas ir: N( ,n), R( ,r), L( ,1), J( ,j). Ik vār
da saknes: 0 000, iekšienē ar šo iekšējo dēkļi jeb 
iedēkļi senči locīja šo sakni sekojošā musturā:

il> o'0 0A CO ib — > 0 ooA. oo0 — > 0 ooA 0 ....... 1
kas visu lokano mēleņu jomā rada sekojošo sakņu 
logaini:

0  00 0

linCL'ib 
0r 00$
i!)i oo0 
0j 000

0 00 n 00$ 
0 00 r 000 
0 CO 1 000 

0 00 j 000

0 00 n 0 
— > 0 Ci'r 0 
— > 0 00 1 0 
— ^ 0 00 j 0 
iedēklis:Gotu un holandiešu rakstībā iedēklis: j, tiek 

arī tā rakstīts, bet baltu rakstībā tas biežāki 
tiek atzīmēts ar zīmi: i, re: vairs nevis vajrs°.

Ik vārda sakne, kā teiksim: GCOV, vārdā; 
gyvas,lei(=dzīvs), mijas šā;

gyvas,lei -> glowa,pol -> golova,rus galva,lei 
(=dzīvs) (=galva) (=galva) (=galva)

Senči lietoja šo iedēkļi: 1, laipa vai skaita vai 
abējādā jēgumā. Modernā grammatikā šis dēklis; 
1, ir kļuvis par laipuļa vārduļi; -uļs, -uļa, 
arī vāciskā tikumā; -elis, -ele, re; māmuļa un*māmele; lietuļs, lietelis. Turpretim, iedēklis: r, 
cieši saistas ar skaita jēgumu mijam vārda sakni šā;
gyvas,lei-> grīva,Iet, -> jerevņa,rut kurwa,pol 
(=dzīvs) (=pilsēta) (=sādža) (=mauka)



Šajā iekšējās locīšanas sekā vārdi izteic dzīvo
tāju kopību jeb grīvu, ko modernā valodā sau
cam par ciemu, sādžu vai pilsētu. Tā ka poguļa; 
G(k,g), bieži mijas uz divskanīgu poguļu: ?(3 ,c) 
jeb DS(ts,dz), kas tālāki mijas uz poguļu: D(t,d), 
kā vārdā; derevna,rus(=sādža), un poguļu: S(s,z), 
kā vārdā; servus,lat(=kalpīgs), jo grīvieši dzī
vo no pakalpojumiem. Tāpēc, senajā valodā serva, 
lat.(=kalps), un kurwa,pol(=mauka) , nozīmēja ap
mēram to pašu ko serf,ang(=kalps) , un servant, 
ang(=sulainis), nozīmē tagadējā angļu valodā. 
Ka senajā baltu valodā gava° un grīva nozīmēja: 
ciemu, sādžu, pilsētu, un ka iedēkļis: r, bija 
saknes: Ga'V, iekšējs skaita(^) locītājs to es 
rādīšu ar sekojošām virknēm: l)Kiev - krievs,
2)Jel.gava un -gava vai -kava, 3)Grīva un pils 
vai Daugav.pils.
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K i e v  —  k r i ev s

No saknes: gyvas,lei(=dzīvs), izruna ir da
lījusies divās daļās: Kiev(=JdzIvotne, pilsēta) un 
clvis,lat(=iedzIvotājs, pilsonis). Kā senie la
tiņi ar piedēkļa palīdzību no cīvis,lat(=iedzī- 
votājs, senāk: dzīvotājs), atvasināja: cīvitas, 
lat(=dzīvata°, pilsēta, apdzīvota vieta), tā se
nie balti ar iedēkļa; r, palīdzību kievu° jeb 
kijieviešu kopību locīja uz krievu. No vārda; 
cīvis,lat(=dzlvis°, tagad: dzīvotājs), ir atva
sināts īpašības vārds; civic,ang( = pilsonīgs, 
3 lvlgs), cīvicus,lat( =3Ivīgs, civils), no kā, 
savukārt, ir atvasināts vārds: cilvēks, šā;

cīvicusflat -- > czlowiek,pol -- > čelovek.rus
(=3 īvīgs) (=cilvēks) (=cilvēks)

4
cilvēks,Iet 
(-dzīvotājs)

MQsu „pareiz "rakstībā mīkstais e jeb e 
ir pārtaisīts par je, jo krievi šo burtu rakstītā



vārda sākumā, bet ne vidū, teic ar je nevis ar )(e, 
kur )( ir alefs jeb vērums(22.lpp.) ,  patiesībā 
glotenis(91.lpp. ) 10 kā kurš katrs cits burts.Tāpēc 
vārdos: Kiev, krievs, divskanis: ie, ir jāteic kā 
divskanis: ie, vārdos:liels,let(=kāja), Liel-die- 
nas ,let(=kājās jeb augšām celšanās dienas) , nevis 
kā vārdos: mesto,rus(=miests jeb mests0), liels 
jeb lels°(=garš, augsts). Un vārda: krievs,jēga 
ir izprotama iz sekojošas skaita(U) sekas:

/ krievs jeb daudzkijevs vai lielkijevs
X  kievs° jeb kijevs vai kijevs
\ klievs0 jeb druskkijevs vai mazkijevs 

(=s.clavus,lat)
Tagadējā latviņu izteiksmē lielkievs° ir 

pārtaisīts par lielkrievu un šis pašas izteiksmes 
loģiskais darinājums: lielkijevs, laikam nekad 
netika lietots. Kievs° parasti tiek teikts: kije- 
viets. Šis krieva jebšu lielkieva0 jeb lielkije- 
vieša vai daudzkievu jeb vairāku Kievu jēgums 
ir iesakņojies krievu cara tituli:

car vseh Rossij,rus = Krievu cars jeb
visu Kievu cars jebšu 
visu Kijevu cars,

kur iedēkļis: r, nozīmē: daudzu, visu. Latvju 
valodā vārds: Krievs, ir mainīts uz Krievija, 
bet vārds: krievs, ieguvis Krievijas tautas lo
cekļa jēdzienu. Latiņu valodā dēkļis: r, kļuvis 
par priedēkļi: re-, ar skaita(y) jēgumu, kas 
latvju valodā ir tulkojams l)ar priedēkļi: at
kal, vai 2)iekšējo patskaņu locīšanu, rau:

clāmāre.lat = kliegt re.clāmāre = klaigāt jeb
atkal-kliegt

Latvju valodā priedēklis: liel-, ir dalī
jies divos jēdzienos: l)laipa(A) jēdzienā(=size, 
ang = Grosse,ger = velikost,rus), un 2)skaita 
(i') jēdzienā(=quantity ,ang = Zahl ,ger = ščot f rut) .



Kamēr liels, teikts ar divskani: ie, ar jēgumu:* 
Iiels,let(=kāja), tiecas izteikt laipumu, ka vār
du: Liel-dienas, Liel-upe, tikmēr liels, teikts 
ar mīksto e jebšu ie jeb e, tiecas izteikt skai
tu, ka vārdā: liel-krievs jeb lel-krievs jebšu 
daudz-kievs°.

Vēlākās baltu un latīņu valodās šie laipuma 
iedēkļi: r, 1 un j , ir. pasprukuši ārpus celma un 
kļuvuši par laipuma piedēkļiem, rau:

l kāpurs jeb lielkāpējs 
+ kāp(ēj)s jeb kāpējs
- kāpuļs jeb mazkāpējs......3

Latvju grammatikā ir izprasts laipuļs jeb pama- 
/. inamā pakāpe(269. - 276. lpp.) 8, bet laipuru jeb 
palielinamo pakāpi neizprot pat Endzelīns(108. - 
109. lpp.) lai gan viss laipums(265.lpp.)20 tiek 
lietots netikai baltu, bet arī latīņu valodā, re:

I scriptura,lat = raksturs jeb lielraksts 
+ scriptum,lat = raksts
- scriptula, lat = rakstuļs jļeb mazraksts

jeb kopsavilkums 
jeb abstrakts

Vācu grammatikā 1 tiek lietots laipuļa atvasinā
šanai, kas arī, ar piedēkļi: -elis, -ele, ieta- 
pināts latvju valodā:

+ Mode,ger = mode
Modei,ger = modelis

Bet r vācu lokoņā tiek lietots daudzskai tļad') 
izteiksmei, re:

/ Bucher,ger = grāmatas 
X  Buch,ger = grāmata 
\ . • • • • •
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J e l g a v a  un - g a v a  vai  - k a v a

Vārda; gyvas,lei(=dzīvs) , vārsma;

cow,ang 
(=govs)

-gava.Balļ
(=dzīvotne)

Kew,ger(l) 
(=govs)
Kiev,rut 
(=Kijeva)

gyvas,lei 
(=dzlvs)
giiv

giwato,pru 
(=dzīve)

kaywe,pru
(=laidars)

gov

Gau,ger 
(=novads)

keuto,pru 
(=āda)

qius,got 
(=dzīvs) ... 4

Šīs vārsmas kopējs jēgums saistas ar dzī
vību. Iz gyvas,lei(=dzīvs), atvasinās giwato,pru 
(=dzīve), qius,got(=dzIvs), Kiev,rut(= Kijeva, 
Dzīvotne?) , Gau,ger(=novads , apdzīvots apgabals) , 
un piedēklis: -gava,Balļ(= dzīvotne). Tā no šīs 
vārsmas ir atvasināts arī vārds: govs, kā vārds: 
lops, ir atvasināts no tās pašas vārsmas kā arī 
vārds: leben,ger(=dzīvot). Tātad, senajā izteiks
mē lopa un govs nosaukumi ir celušies no jēdziena; 
dzīvība. Vārds: govs, Westfalen(es) izloksnē 
ir kļuvis; Kew, ger(l)(-govs), un angļu izloksnē 
tas ir mij ies uz cow,ang(=govs). No vārda; govs, ir 
atvasināts vārds: kaywe,pru(=laidars), un keuto, 
pru(=āda), kas ir mijies šādi:

keuto,pru -- > Haut,ger -- > autas,lei -- > āda
(=āda) (=āda) (=auti)

Šis pats kaywe,pru(=laidars, dzīvotne?) ir 
attiecināts arī uz Gaujas upaini, kajā dzīvoja 
lībji. Indriķa l^ronika 1220-os gados Gauju sauc 
vākā; Coiwe,lat(=Lībaine?), jo vāks; lībis, pieder 
leben,ger(=dzīvot), un lops,let(=māju dzīvnieks), 
vārsmai(228. lpp. )2°. Jāmin ka Coiwe, 150.lpp., un 
kaime kā izrunā tā jēgumā ir tuvu stāvoši vārdi.



Šī CiCt'V vārsma, 290. Ipp. , ar iodēkl i : r, mi-
.jusic's uz (irGOV vārsmu;
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karova,rut 
(--govs)

krew,pol kryv,bult2 
(=asinis) (=asinis)

krov.rus krievs,Iet grīva,Hal2
(-asinis) (~kijoviots)(-pilsēta)
krāj,pol 
( -kaime)

grov gruv

grow, ang 
(=augt)

grouv crevv,ang 
(=apka Ipe)

Visi šie iedēkloti vārdi: Gr a'V, jēgumā
saistas ar (3 a'V vārsmas, 290. Ipp. , vārdiem. Govs, 
Iet = cow,ang kļuvusi par krowa,pol(= govs), bet 
karova,rut(-govs), mijusies no z.udušā krava0,rut 
(—govs). Tamlīdzīgi, krow,rus(=asinis), krew,pol 
(=asinis), un kryv jeb krev,bul12 (=asinis), ir 
atvases no gyvas,lei(-dzlvs), no kā romiešu krlvi 
ir- atvasinājuši vārdu: gryphus,lat(=teiksmainais 
četrkājainais putns), kas ir radniecīgs helēņu 
vārdam: gryps,IIel(= puscilvēks un pusdzlvnieks), 
kas apdzīvojuši ziemeļu apkaimi. Krievs,let(=ie- 
dzlvotāj s, sadzīvo tflj s?), un grīva,Bal2( = pil
sēta, dzlvotne), saskan ar crevv,ang( = apkalpe, 
komanda), jēgumu, kā arī kraj,pol(= apkaime), ūn 
grow,ang(=audzēt), jēgumu.

Senais -gavas vai -kavas(= dzīvotnes, pil
sētas) jēgums ir saglabājies Jel-gavas, Vār-kavas, 
Ples-kavas, Mas-kavas, u.c. dzlvotnu vākos. Vāks: 
Jel-gava, ir moderns vāka; Liel-gava , izrunājums, 
jo šī pilsēta jeb -gava atrodas uz Liel-upes 
krasta, kā Daugavpils atrodas Daugavas krastā, 
un Ventspils atrodas Ventas krastā. Vāks: Liel-, 
ir senāka Jelgavas vāka tulkojums no Mytowe 
(=Myt-gowe°?), jo sakne: Myt-, saistas ar vārdiem: 
mīt, mīdīt, un sakne: Liel-, saistas ar vārdu:
1iels,let(=kāja). Kad 1266.gadā vācu krustneši 
uzcēla Jelgavas pili viņi to nosauca par Mytowe13 
acīm redzam kādā vietējā tulkojumā.
Šis vāks; Mytowe, saistas ar teiksmaino zemgaļu



Mežotnes vāku šādā veidā:

/  možs,let(=koki) Mežotne
X medis,lei( —koks) Mēdotne? — Mytowe
\ medvine,lei(=žuburs) ...

Mytowe(s) vāks saistas ari ar Lielupes pie
teku vākiem: Misu un Mūsu, caur vārdiem: myt,rus 
(^mazgāt), un maut,let(l)(-peldēt), latgaļu iz
loksnē. Tā Mytowe jeb Myt-gava° teic ka Liel^upes 
senāks vāks bija: Myta°(=ūdens?), kāpēc arī vāci 
to pārtulkojuši par Aa(=ūdens) , kas ir atvasināts 
šādā rakstības veidā:

aqua, lat(=ūdens) — > a)(a° jeb Aa(=Odons)

aka,let(=ūdens dobe) — > Oka,Bal(-Volgas pieteka)

Vārdā; a)(a, )( ir alefs jeb glotenis, nevis ks, kas 
tiek sacīts kā - vārdā: sa-art jeb sa)(art°. Ja tur 
nebūtu alefa tad šo vārdu mēs teiktu: sārt, nevis: 
sa)(art jeb sa-art jeb sa’art(91. lpp.)10.

Sakne: Myt-, irmijusies uz Misa un Mūsa, jo 
izrunā ļukanie mēleni tā mijas dabīgi, rau:

D( t, d) — » a G M )  — > S(s,z) — * Z(š,ž)

Tālāk, sakne: MC0D( = ūdens), mijas uz saknēm:
M 00 sD un M 00 s, kā sekojošā virknē:

MOOD -- > mist,ang -- > mīzt.let
(=ūdens) (=smidzenis)

mezea,Hel 
(apauti)

Šis pats piedēklis: -gava vai-kava(=dzTvot- 
ne, grīva), sastopams arī vākā: Mas-kava, kajā 
sakne: Mas-, ari, droši vien, nozīmē: ūdeni, var-

mēzt, Iet 
(=mēslus 
rakt)



būt senāko Volgas vāku: Oka ^—  Voka° — > Volga, 
kās krastā atrodas Maskava. Volgas pieteka; 
Oka jeb Aka°(=aqua,lat~aka), irbaltiskas cilmes 
un pati Maskava atrodas uz senā dzintara tirdz-27niecības ceļa(58. un 63.1pp.) .

Šis vārds: -gava jeb -kava, sastopams dau
dzos baltu dzlvotņu vākos: Vār-kava, Ples-kava, 
un varbūt pat Wart-gava°(=Varšava), ar tādu pašu 
jēdzienu kā cīvitas,lat(=dzIvotne, pilsēta), kās 
pamatnējs jēgums saistas l)ar gyvas,lei(=dzlvs), 
un 2)galva,Bal(=ķermeņa augšēj s locekļ is vai līdis 
jeb persona, kā valsts vai pilsētas galva). Šis 
jēdziens sadaļas pa visu lūpeņu pogu:

cepure,Iet ķivere,Iet ķemme,Iet
*(=galvas segaV^galvas sega) A=suka)
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caput.lat -- > gava,Bal -> komē.Hel
(=galva)

\čaba,Iet 
(=pļāpa)

i
kalba,lei 
(=valoda)

(=galva)
\gavor,rus 
(=runa)

galvot,Iet 
(=ķllāt)

(=mati) \cemme,Iet 
(=dusmas)

clāmāre,lat 
(=kliegt)

ŠT lūpeņu poga pierāda ka senajā baltu va
lodā vārds: gava, attiecās uz ludi un ļaudīm jeb 
grīvu,Bal( = clvitas.lat = ļaužu kopība). No šīs 
saknes: gava, ar dēkļiem: R( ,r) un L( ,1), ir 
izlocīti laipuma jēdzieni, 289.lpp., kā cepure, 
ķivere un gavor,rus(=troksnis, runa), kas ir rados 
ar vārdu: gaviles,let(=prieka klaiga). Tā poguļa; 
R( ,r) , vārdā: cīrulis, nozīmē liel-(klaigātājs).

gavor,rus — > gauruļs,Bal 
(=runa) (=cīruls)

i
š.kovoronok,rut(=cīruļs) —  ̂

1s.kowronek,pol(=cīruļs)

cīruls,Iet
r 7

žovoronok,rus 
(=cīruls)



294

G r ī v a  vai  D a u g a v p i l s

Es jau minēju ka vārdi: galva, cilvēks un 
grīva, ir atvasināti no saknes: gyvas,lei(=dzīvs), 
290.1pp., kas ari sastopama vietas vākos: Jel
gava, Vār-kava, Mas-kava, u.c., par ko minēju 
iepriekšējā nodaļā. Te minēšu par vāku: Grīva un 
Daugavpils, cilmēm.

1278.gadā iebrukušie vācu krustneši pretim 
tagadējai Grīvai tapināja savu pili: Dūna-burg, 
ger(=Daugav-pils). Vārds: pils, pieder tai pašai 
vārsmai kā arī vārdi: polis,Hel(= pils), pālis, 
let(=stāvus dzīts baļķis), pelekys,Hel(=cirvis), 
pelas,Hel(=tuvu), un pelatēs,Hel(= kaimiņš). No 
šī ir jāsecina ka Grīva ir baltu vāks, bet pils 
ir grieķu vāks.

Tagad ir jautājums: kāpēc vāci nosauca 
vienu grīvu par Dūna-burg,ger(=Daugav-pils), bet 
otru grīvu par Duna-miinde, ger ( = Daugav-grīva). 
Es secinu ka -munde, ger(=upes ieteka, grava līcī), 
ir iedēkļots vārda: muth,ang12 (= upes ieteka), 
atvasinājums, piederīgs vārsmai kā arī myt,rus 
(=mazgāt), latgaļu maut,let(l)(= peldēt), šumeru 
(112.lpp.)4 mū,šum(=ūdens), un mātu,šum(=zeme). 
Tātad, vārds: grīva, vārdā: Daugav-grīva, ir at
vase iz tās pašas vārsmas kā arī vārdi: grāvis, 
grava, kas saskan ar vācu vārdu: -munde,ger(=gra- 
va?). Turpretim, vārds: grīva,let2( = dzīvotne, 
ciems, pilsēta), ir atvase no iedēkļotiem pie
dēkļiem: -gava, -kava, ko jēgums ir dzīvotne. 
Tāpēc, senajā baltu valodā Grīva nozīmēja Dzīvot- 
ni jeb Pili jeb Pilsētu.

Kad vāci 1278. gadā tapināja Diina-burg, ger 
(=Daugav-pils), viņi vai nu l)tulkoja Grīvu uz 
Burg,ger(=Pils), vai nu 2)pretim Grīvai jeb 
Daugavas Grīvai uzcēla savu Daugav-pili. Dānu 
vēsturnieks: Saxo Grammaticus (1150 - 1250), 
min (30.lpp.)19 teiksmaino Duna(=Daugava?) pili, 
ko Hadding(s) iekaroja no grieķu ķēnina; 
Handvan(a), ielaižot pili nirējus: bezdelīgas,



/.em ko spārniem bija piesietas gruzdošas daktis. 
Pēc Hadding(a) cits vikings: Frode, iekaroja ar 
viltu tagadējo Polocku, kas toreiz saucās; Paltis- 
ka(49.lpp.)19 , bez šaubām; Baltiska, kās ķēniņš 
«aucās; Vespasius. Tad Frode devies iekarot Hand- 
«an(a) pilsētu. Bet šis ķēniņš pēc Hadding(a) uz
brukuma savu pilsētu bija iztīrīj is no putnu ligz
dām. Vēl cits vikings: Fridleif(s), pielietoja šo 
tehniku Dublinas iekarošanā. Fridleif(s) piesējis 
gruzdošas daktis zem bezdelīgu spārniem un laidis 
tās pilsētā un to tā aizdedzinājis(147.lpp.) 19.

Šī Handvan(a) jeb Handwan(a) pils esot stā
vējusi uz neieņemamas [kalna] virsotnes. Saxo 
vāks; Duna(=Daugava?), atrodams vairāku upju vā
kos, un tas ir rados ar vārdu: dūņas. Boris.j?enes, 
Hei(=Ziemel-upe jeb Dņepra), Tanais,Hel(= Dona), 
Dņ-epra(=Dun - abra“ = upe - lielupe?) , Dti - ies- 
tra(= Duna lstra° = upe - austrumos), Istra.Hel 
(=Donava) , vienādi vai otrādi satur sakni: DU-'n, 
pie kās pieder arī dūņas,let(=nogulšņi ūdenī). 
Kā dūnas saistas ar grieķu vārdu: -$enes, un 
Saxo vāku: Duna(=Daugava?), tā pils saistas ar 
vārdu: polis,Hel(=pils). Bez tam Saxo saka ka 
šīs Dunas pilsētas ķēniņš: Handvan(s), bija grie
ķis. No tā izriet ka šo daļēji teiksmaino Dunas 
pilsētu jeb Daugav-pili jebšu Daugavas Grīvu vai 
nu l)vāci melianiski ir pārtulkojuši par Duna - 
burg,ger(=Daugavpils), vai nu 2)pretim Grīvai 
viņi uzcēla savu pili un to nosauca, savā valodā, 
par Dunas Grīvu. Baltu valodā jau Ptolemaius 
(87 - 150) kartē Daugavai bija tās tagadējais no
saukums, bet latiniskā tulkojumā, bet vāci to un 
tās pili nosuaca grieķiskā tulkojumā: Dunas 
Pils, jo tās ķēniņš bija grieķis: Handvan(s). 
Pēdīgi, Grīva varbūt ir baltu dzīvotne pretim 
svešinieku taptai Daugavpilij.

Vienādi vai otrādi, grīva,let(=bieži apdzī
vota vieta, pilsēta), ir locījums ar iedēkli; r, 
vēl senākā vārdā; -gava vai -kava, kas pieder 
tai pašai vārsmai, 290.lpp., kā arī vārds: gyvas, 
lei(=dzīvs), un sastopams kā piedēklis vākos: 
Jel-gava, Vār-kava, Ples-kava, Mas-kava, u.c.
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s-dēklis
Visi dabīgie gadieni un lietas (lieta ir 

ilgs gadiens) pakļaujas trim pamatnējiem dabas 
spēkiem: l)gaubai, 2)elektrībai un 3)magnētlbai. 
Katrs no šiem spēkiem veido vienu vai otru gadie- 
nu dabā. Tā, magnētiskās līnijas atbilst skait
ļiem valodā, kas ir viens no neskaitāmiem gadie- 
niem. Visus šos magnētībai pakļautos gadienus ir 
jau izteicis helēņu gldējs: Herakleitus (540 - 
480 pK), savā LIX*gIdā62 šā;

Visas lietas savienojas, ik lieta sadaļas.
/■ ļ

Šī gīda atbilst kā skaitļiem grammatikā tā 
magnētiskām līnijām fizikā. Kamēr fizikā magnē
tisko līniju vlkšoņu veicam ar magnētu tikmēr 
grammatikā skaitļa vīkšoņu veicam ar poguļu: 
S(s,z), kā piedēkļi āriešu grammatikās, rau:

daudzskaitlis jeb /  caves,ang = alas 
vienskaitļis jeb X cave,ang = ala 
daļskaitlis jeb \ ... ...

Šī pati poguļa; S(s,z), tiek lietota arī 
kā priedēklis daļskaita izteiksmei, re;

/ s.peed,ang ~ s.pēt 
(=ātrums)

X pedal,ang z pēda 
(=mīduļs)

X .•• ...

Jaunākos vārdos šis priedēklis ir atšķi
rams daudz vieglāk, rau; sa.biedrība, sa.darbība, 
sa.iet, sa.rakstīt, u.c.

Šī pati poguļa: S(s,z), tiek lietota arī 
saknes iekšienē kā iedēkļis skaita izteiksmei 
vārdā ar tādu pašu jēdzienu kā iepriekšējos ga-
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dienos. Mūsu senči ar to ir izteikuši atkārtotu 
darbību, rau:
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/ rast gūstīt
X radīt gūt 
\  .. » • • •

rīstīt
rīt

Tā, no vārda: radīt, caur vārdu: raždet,rus(=ra- 
1 7 f t '

dît), ir atvasināts vārds; rast,let(=atkārtoti 
radīt). Kamēr vārdi: radīt, gūt, rīt, pauž vien
reizēju darbību, tikmēr tās pašas atkārtotas dar
bības tiek paustas ar attiecīgiem vairuma vārdiem: 
rast, gūstīt, rīstīt. Latīņu, un angļu, valodā 
šī vairuma jeb atkārtota darbība tiek pausta ar 
priedēkļa vārduļi; re-.

Šis daudzuma iedēklis: s, reizēm mēdz at- t 7
vasināt darbības vārdu no lietas vārda, rau:

/  kustēt pustit,rus(=palaist) clasp,ang(=tvert) 
X ķet(na) put,rus(=gaita) ķepa

Tā, vārds: kustēt, modernā locīšanā būtu sacīts: 
sa.ķetnot, kā sakne: kGOt, ir sastopama laipura,
3.rieda 288.lpp., locījumā; s.kriet, s.kraidīt. 
Laipuļa vārds: clap,ang(=aplaudēt), ir locījies 
uz vairuma laipuļa vārdu: clasp,ang(= sa.tvert), 
kā sakne: ktOp, atrodas vienskaitļa vārdā; ķepa, 
kā laipurs: grābt, ir locījies uz priedēkļotu 
vairuma laipuri: s.krabat,rus(=s.krēbt).

Tātad, ik sakne lokas ar vairuma dēkļi; s, 
iekšēji un ārēji, rau:

\

0s 0)0
0.CO.0

iia's0



laugums
Ik burturam ir trīs tapas; gaudums; T, lau

kums; V , un laugums; X, zīm.27 281.lpp. Ik bur- 
turs daļas burtos, zīm.26 280.lpp., kas tiek at
zīmēti nevienādi. Katram balsējam ir poga poguļu, 
kās rakstā tiek atzīmētas ar burtiem. Tā, teiksim, 
mēleņu pogas poguļas, zīm.30 apakšā, ir atzīmētas 
ar burtiem, kiem ir dotas savas zīmes uz gauduma; 
T, un laukuma; u , tapas, bet ne uz ļauguma; X, 
tapas, kas te ir atzīmēts ar - vai ~ zīmēm.
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Zīm.30
Mēleņa poga jeb burtura; E, burti

Mēleņa poga tiek burta ar mēli. Šīs pogas 
zīme jeb burturs; <C, uz gauduma; T, tapas daļas 
lukanās poguļās; D(t,d), 90?,S), S(s,z), Z(š,ž), 
un lokanās poguļās; N( ,n) , R( ,r) , L( ,1) , J( ,j). 
Kā uz gauduma; T, tapas burtura daļām; burtiem, 
ir savas zīmes, tā uz laukuma tapas; V , burtiem 
ir savas zīmes, bet uz ļauguma tapas;X» neloģiski 
burtus jāatzīmē ar papildu zīmēm; - un -, lai gan 
tiem pienākas savas zīmes kā, teiksim, burtiem;
Y( ,y), Y( , ) un Y( ,i), jo visas trīs burtura 
tapas ir vienādas tāpat kā garums, platums un 
augstums vielā. Visi šie 24 burti ir burtura; £, 
pilnīgi vienlīdzīgas daļas jeb poguļas.



Ik burta ļaugums; X, to dala ļuganā jeb 
cietā burtā: D jeb D, ļeganā jeb puscietā jeb 
pusmīkstā burtā: D jeb D, un ļoganā jeb mīkstā 
burtā; D jeb D, l.rieda 280.lpp. Ļauguma un ļogu- 
ma zīmju: - un ~, attiecīgi, lietošana zem bur
tiem ir nepieciešama saistiskas atzīmes vajadzī- 
bām(71. lpp.)10 un ( 107. lpp. ) Zo. Rokrakstā to ir 
veiklāki veikt ar slīpnēm apakš burtuļiem, rau:
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ļugums ļegums ļogums
Protams, ,,pareiz ’’rakstībā izmisuma valod

nieki jeb filologi, teiksim, latvju rakstībā ie
teic, vai pat „atļauj ” , ļodzīt tikai dažus bur- 
tulus: k, k. 1, n un r, bet ne, teiksim: s, vārdā;» ° ’ I 7 » I 7 7 7es jeb es, kas čalā tiek lietots. Ļaugums čalā 
tiek lietots arī patskaņos. Teiksim, burtam: Y, 
ir ļogans burtuļs: i, un ļugans burtuļs: y, kā 
vārdos: vylks,Iet(1)(=vilks). Polu rakstībā bur
tuļs: i, tiek lietots kā ļoguma zīme patskaņiem: 
a(=ia), e(=ie), ņ(=io), u(=iu). Tā tā ir pārņemta 
arī leišu rakstībā. Latvju rakstība ir pārņēmusi 
no leišu rakstības e rakstību ar ie, kas atbilst»krievu patskanim: e. Ļuganais krievu K jeb e(=e) 
ir latvju e. Es vēl lietoju šajā rakstībā ie, lai 
gan vajadzētu lietot e, tikai tāpēc ka es vēl 
neesmu sapratis kā to atšķirt no divskaņa; ie, 
kā vārdos: 1 iels,let(=kāja), riets,Iet(=suņa reja), 
pretstatā vārdiem: liels jeb lels,let(= augsts), 
riets jeb rets,let(=Saules nosēsšanās).

Latvju izteiksmē legumu lieto rīdzinieki, 
bet tautas vairums lieto tikai ļugumu un ļogumu, 
kā slāvu valodās. Tāpēc, mēs sakam riets un rets 
jeb rets un rets, bet rīdzinieki, pēc rietumiešu 
parašas, rets un rets. Izmisuma valodnieki rakstā 
J uguma atzīmēšanu pilnīgi noliedz. Ļugano II jeb h 
Latvijas republikas laikā atzīmēja ar ch, pēc la
tīņu parašas, bet Padomju Latvijā tagad to atzīmē 
ar h, kam nav atšķirības no ļogana II jeb h. Ang
ļu izmisuma valodnieki ļugano H jeb h atzīmē ar 
zīmi: x vai kh.



Kirila burtāja ļugums tiek atzīmēts ar 
burtisku zīmi; "b, bet ļogums ar burtisku zīmi: b, 
bet ari tikai dažos burtos, lai gan slāvu čalā 
tauta laugumu lieto visos burtos. Sāda aplama 
rakstība:

c b = s  c = s c t = s* N
rada iespaidu it kā ļaugums būtu burts, lai gan 
tas ir tikai bur tura tapa, zīm.30 298.lpp. Pat
skaņos šī burtura tapa, pilnīgi loģiski, ir at
zīta un ir jau attīstījies zīmju saistums:

&(-a)
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€ (=e) o(=9> "bi (=y) oy(=u)
t(=e) H

A(=e) $(=o) 1 (=i)
l) h€(=je) W(=jo) N (=ji) KX = ju)

Apakšējās kārtas zīmes patiesībā ir
zilbju zīmes, jo tās ir veidotas no l(=i) un tai 
sekojoša burta. No šīm zīmēm krievu rakstībā ir 
izveidotas at tiecīgas zilbju: ja, je, jo, ji, ju, 
zīmes, kas rakstītas aiz līdzskaņa kļūst attiecīgās 
zilbes: $ o , ^i, ^u, ļogani patskaņi. Turp
retim, izmisuma valodnieki jeb filologi tās jopro
jām atzīme kā zilbes radīdami „pareiz ’’rakstībā 
viebainus vārdus kā Mjed’vjedjev(= Me^vedev). Šī 
pati izmisuma rakstība ļogumu atzīme ar komātu 
aiz burta, re: tol’ko,rus(=tikai), nevis; toļko, 
rus(=tikai), kā ari alefu, 1.rieda 283.lpp., re: 
Ba’al,heb(=Kungs), nevis Ba)(al,heb(=Kungs). Šādā 
izmisuma valodnieku jeb filologu rakstība pauž 
cik maz jēgas viņiem ir par burta cilieriiem.

Poļu rakstība ir ieviesusies paraža burtu
ra tapienu: gaudumu, zīm.30 298.lpp., atzīmēt ar 
burtisku zīmi; z, rau:

s — > sz(=š) c — > cz(=č) z — > rz(=ž)

:.as radījusi neesošu čehu „burtu ” : f.



biežuma zīme
Valodā katram vārdam ir savs lietošanas 

biežums. Visbiežākais vārds latvju valodā ir un. 
Turpretim, vasināti vārdi: vienums, skaļa, vērsa, 
kā ari radīti vārdi: lāzers, hadrons, huvers, vai 
nu valodā parādās pirmo reizi, vai tos lieto ti
kai amata valodās, vai tos lieto tikai tērzējumos 
kā paraugus, kas bijuši, esot vai varētu būt. 
Valodnieki darinātos paraugvārdus atzīmē ar zvaigz
nīti, rau: »skaļa, *vārs, *vaigzne. Turpretim, 
naujos vārdus kā lāzers, hadrons, nemaz neatzīmē. 
Kad kā pirmie tā otrie vārdi parādas valodā pirmo 
reizi, to biežums valodā ir vienīgs.

Ja mēs lietojam zīmi: °, šo vārdu atzīmē
šanai, rau: skaļa0, vārs°, vaigzne0, mēs pielie
tojam dabas zinātnē jau lietotu zīmi, rau:

1)tā ir nullīte: 0, i, 2 , 3 » 4 . ...
2)tā ir laipuma zīme: 22°C, sin 30°, ...
3) tā ir logaritma zīme: a°, 34 , 2,710,13

Kamēr zīmei: *, nav nekādas loģiskas jēgas 
tikmēr zīme: °, saistas ar daudzumu, it sevišķi 
laipumu. Tāpēc, loģiski, vārda lietošanas biežums 
valodā atzīmējams aiz vārda, nevis pirms tā, rau 
vārs°, nevis *vārs.

Protams, mēs nekad nevaram būt droši par 
vārda pirmo, otro, ..., reizi parādīšanos valodā. 
Nevienam mums, pat ne profesoriem, ir patentes 
vārdu darināšanā. Sāda vārdu atzīmēšana vienkārši 
pauž ka vārds nav minēts zināmājās vārdnīcās. Tā 
ir vienkārši brīdinājuma zīme lasītājiem.

Skaitliski vārdu biežums krītas valodā pa 
e posma noslieci j eb eksponenciāli(e = 2,718...). 
Tā kā e° = 1, atzīmējuma ierosinājums ir patiesi 
tiksls.
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valodu zaimi
Vārds: zaims(=vairākas zīmes kopā), ir at

vasināts no vārda: zīme, nozīme, vārsmas, 2.rieda 
284.lpp. Lai gan vārdi: zaims, no.zīme, vairāk 
saistās ar jēgu nekā rakstu, tomēr vārds: zīme, 
tiek lietots arī redzes jēgumā, rau: rakstu 
zīme, zīmotne, zīmogs, zīmuļs. Tāpēc, es arī lie
toju vārdu: zaims jeb simbols, redzes jēgumā. Ma- 
tēmatiski zaims ir teržams tā:

Tātad, šīs trīs zīmes: e, t un " jeb 1, e un t 
kā kopas ē jeb Iet ir attiecīgi zaimi.

Lai rakstīšana veiktos labāki aiz vārdiem 
lietošu zaimus lai paustu vārda piederību tā va
lodai, īstenība vārdnīcai:

prūšu wirds(=vārds) = wirds,pru(=vārds) 
leišu vardas(=vārds)= vardas,lei(=vārds),

Es lietošu trīs burtu zaimus valodas atzīmēšanai, 
jo divu burtu zaimu pietiek tikai nedaudzam valo
du skaitam. Punktu aiz zaima nelieku, kā valodnie
ki to mēdz darīt, re: prus., jo tā ir tikai cetur
tā zīme bez sevišķa jēguma. Ķīmiķi atomu sugas 
nosaukumu allaž lieto bez punkta nerādām nekādas 
šaubas, rau: hēlijs jeb He, nātrijs jeb Na.

Cilmes valodas atzīmēšu ar lieliem burtiem:

Ugru valodu cilts )(UG
Noāsa valodu cilts N0X
Indiešu valodu ģints HYN
Eiropas valodu ģints XEU
Šemēnu valodu ģints ZEM
Samskrits SAM

jeb Iet
jeb 1, e, t 
jeb

X e, ,, 
\ ...



Eiropiešu valodu ģints sastāv no sešām va
lodu saimēm: slāvu jeb Sla, baltu jeb Bal, teutoņu 
jeb Deu, ķeltu jeb Gel, helēņu jeb Hei un latiņu 
jeb Lad, kas veido ziemeļu un pietu nozares;
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—  ziemeļu
r

)(EU —

—  pietu —

Sla
Bal
Deu

Gel
Hei
Lad

kājās baltu un helēņu valodas ir serdes no gram- 
matiska viedokļa. Eiropiešu āriešu valodu ģints 
daļas saimēs, kas tālāki daļas dzīvās valodās:

Slāvu valodu saime jeb Sla:
bulgāru valoda = bul
čelju valoda ~ čelļ
krievu valoda = rus
kroatu valoda = kro
poļu valoda = pol
rutenu jebl °baltkrievu valoda = rut
serbu valoda = ser
slovāku valoda = slk
slovēņu valoda = slnIukraiņu valoda = ukrI

Baltu valodu saime jeb Bal
jatvingu valoda = jat
leišu valoda = lei
latvju valoda = lat
prūšu valoda = pru
veltu valoda = vel

Teutoņu valodu saime jeb Deu
angļu valoda = ang
dāņu valoda, = dan
flāmu valoda / = fla
gotu valoda = got



holandiešu valoda = ned
islandiešu valoda = isl
norvēģu valoda = nor
sakšu valoda = sak
vācu valoda = ger
zviedru valoda = sve
žīdu valoda = yid

Ķeltu valodu saime jeb Gel
bretonu valoda = breIIru valoda = eir
gēļu valoda = gae
kimru valoda = cym

Helēņu valodu saime jeb Hei
aioliešu valoda = aio
doriešu valoda = dor
joniešu valoda = jon
korintiešu valoda = kor

Latīņu valodu saime jeb Lad
franču valoda = fra
itāļu valoda = ita
katalānu valoda = cat 

tlatiņu valoda = latIportugāļu valoda = por 
provenciāļu valoda = pro
rumāņu valoda = rom
spāņu valoda = esp
umbrieāu valoda = umb

Dažu ugru valodu jeb XUG zaimi
čeremisu valoda = čer
igauņu valoda = ees
kareļu valoda = kar
lapu valoda = saX
llbju valoda = liv
mongoļu valoda = mon
mordviņu valoda = mor
suomu valoda = suo
ungāru valoda = mag
votu valoda = vot
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Dažu citu valodu zaimi

arāmu valoda 
ebrēju valoda 
hitltu valoda
tohariešu valoda 
šumeriešu valoda

= )(ar 
= heb 
= hit 
= toh 
= šum

Ir grūti pateikt kur ir robeža starp valodu 
un valodulu jeb dialektu. Toties, nav grūti pa
teikt ka kāda valoduļa pieder kādai valodai. Dažos 
gadienos ir-svarīgi minēt kādas valodulas vārdu un 
to attiecīgi atzīmēt. Tā latgaļu vārdus varētu 
atzīmēt tā; vylks,let(l)(=vilks), kur zaims: (1) , 
pauž ka tas ir valodulas locījuma; 1, vārds, kas 
pieder tai pašai vārsmai kā ari vārdi; 
logos,Hel(=vārds), lygti,lei(=līgt), luga, Iaxis, 
Hel(=novads), lex,lat(=likums).

Valodnieki mēdz lietot priedēkļi: sen-, kā 
vākā; senprūšu, bet ne sengotu, lai gan gotu va
loda ir apklususi pirms prūšu valodas. Vācu prie
dēklis: ait, vai angļu: old, var būt atzīmēti tā; 
kalla,nor(s)(=balss), kur zaims: (s), pauž ka 
tas ir sen-vārds. Bet cik sens? Tāpēc, tam ir maz 
jēguma. Turpretim, lietojam piedēkļus: 0, t , 2» . .. 
aiz zaima mēs paužam gadu tūksteni kajā vārds 
bija lietots. Šos piedēkļus es lietoju šā;

2000 - ĪOOO 
1000 - 0

0 - 1000 pK 
1000 pK - 2000 pK 
2000 pK - 3000 pK

u.t.t.
Lai varētu noteikt gadu simteni tad var lietot 
sekojošu piedēkļi rēķinam uz pagātni. Tā baltu 
vārdi no Ptolemaius(87 - 150 pēc K) II g.s. ir at
zīmējami tā; tot, Baltg(=strauts, upe), tamos,Bal18 
(=tume, mākonis, lietus). Gadu desmitu varam tā 
atzīmēt ar trešu zīmi. Tā 1870-to gadu vārds; 
rota,letoi3 (=teicums), min gadu tūksteni, simteni 
un desmitu kajā tas lietots. Tā mēs varam atzīmēt 
vārda lietošanas laiku līdz sekundei.



gieda un gida
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Vārsmas: GOOD, vārdu jēga saistas ar vārdu: 
Gott,ger(=Dievs), un vārdu: gītars,Bal2( = dzin
tars). No kā secināms ka šīs vārsmas sakne ja ne 
celusies tad vismaz saistas ar vārdu: Saule, jo 
Saulei allaž ir bijusi dievišķa loma, unēlektron, 
Hel(= dzintars = gītars,Bal2 = saulenis?) , jotas 
ir atvasināts no hēlios,Hel(=Saule).

gadat,rus g&da.lei š.ķitums,let
(=zīlēt) (=kaunēšanās) (=liekums)

godas,lei 
(=kāre)

no.ģiedams,Iet 
(-jaušams)

gīdan,pru
(=kauns)

qāits,pru 
(=griba)

Götter,ger 
(=dievi)

Güte,ger 
(=labums)

gaudium.lat Geidāns,let gudisks,got
(=prieks) (=Gott-ticīgs) (=dievišķs) 1

Šīs vārsmas pamatnēja jēga grozās ap š.ķie- 
tumu, š.ķitumu un jausmu. Tāpēc, šajā vārsmā ir 
tik daudz dievišķu vārdu: gudisks,got(=dievišķs), 
gudja,got(=priesteris), guda-laus,got(=god-less, 
ang = bez-dievs) , gč5dei,got(= labums, tiklums) , 
g5i?s,got(=labs) , gut,ger(=labs) , Güte,ger(=la- 
bums), Götter,ger(=dievi), no kā atvasināts lat
gaļu uzvārds: Geidāns(=heathen,ang=Gott-ticIgs), 
un saistas ar vārdu: gods, kas atvasināts no pa- 
matnējāka vārda: godās,lei(=kāre), kas, savukārt, 
atvasināts vēl no pamatnējākas vārsmas: gaut, 
gūt. Qāits,pru(=griba), saistās jēgā ar vārdu: 
gods,lei(=kāre) , no kiem vasinās geda,lei(=kau- 
nēšanās), un gldan,pru(=kauns). No.ģiedams,Iet 
(=jaušams), saskan ar vārdu: gadat,rus(=zīlēt), 
jēgu un qäits,pru(=griba). Codex,lat vai caudex, 
lat(=grāmata, klade), ir šīs vārsmas atvases, se
višķi saskaņā ar gadat,rus(-zllēt), un ģiedums, 
let(-jausma). Tāpēc, latvju valodā



gi ēdējs = filozofs
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it sevišķi tāpēc ka vārsmā(l) vārda; gudisks.got 
(=dievišks), vietā var likt ari vārdu; gudrs, 
ka.jā laipura piedēklis; r, nozīmē; liel-, 3.rieda 
2h<i. ipp. Ar šo pašu dēkļi: r, šī vārsma atvasinā 
vārsmu; GU-'rD, pie kas pieder vardi kā; garsas, 
lc'i ( =skaņa) , gerdaut ,pru(=dzerdēt° , -sacīt), gir- 
deti,lei(=dzirdēt), gordnyj,rus(=lepns, cēls).

Š.ķiturns ir tīrs prāta izverdums, ko angļu 
valodā sauc par fiction(=š.ķitoņa), un š.ķietums, 
pārejošais darbības lietas vārds, kā fantasy,ita 
(=meldiņa gudrojums mūzikā), ir tā pretstats jeb 
cēlonis. Tāpēc,

š.ķietona = fantazija 
š.ķitoņa = fikcija

Ar iekšējā laipuļa iedēkļi: 1, 3.rieda 
288.lpp., sakne: gī t, ir kļuvusi; glīt, kā vārdā: 
iz.glīti.ba. Tāpēc, saskaņā ar šo atvasinājumu

gida = intelekts,

jo gida jeb intelekts, nepārejošais 1 ietas vārds , 
ir 1 u?.a jeb personas pašā esošais izglītojums. 
No tā izriet ka

gieda = izglītošana,
jo gieda, pārejošais lietas vārds, nozīmē cita 
mācīšanu. Beidzam, bez gīdas jeb intelekta jeb 
iemācītās izglītības ik ludim ir ari iedzimta 
izglītība jeb instinkts. Tāpēc,

gida = instinkts,

kās sakne: gid, veido arī vardu: š.ķito.ņa, kas 
arī ir luža prāta izverdums.

No GOOD vārsmas ar skaita papildu iedēkļi: 
s, 4.rieda 296. lpp. , vasinās vārsma; GOt'sD, kās 
jēgums ir nosliecies uz

gistoņa = pslchija



JUO
jēdziena pusi, kās vārdos 
to pašu ko priedēklis: s vai 
s.kaust un š.kist.r

iedēklis: s, 
š, vārdos,

ghastly,ang 
(=šausmīgs)

ghost,ang 
(=spoks)

ie.kaist,Iet 
(~ iejūsmot)

guess,ang 
(=minēt)

gies(t)mē,lei 
(-dzies(t)ma)

gost

nozīmē 
teiksim:

š.kist,Iet 
C ~1ikties)

gysti,lei 
(=sākt dziedāt)

gust

s.kausti,lei Geist,ger s.kustis,lei
(=apvainot) (-gars) (~ gausties) ...2

Vārsmas(2) jēgums vēl ir dievišķs, it se
višķi vārdos: Geist,ger(=gars), ghost,ang(=spoks) 
ghastly,ang(=šausmīgs), a.ghast,ang(=šausmus jeb 
šausmās), no kiem ir atvasināts guess,ang(-mi
nēt) , pazaudējot t. VarbOt gasts,got(=viesis ), 
(iast,ger(=viesis) , kā ghos t, ang(=spoks) , ierodas 
un pazūd, ir šīs vārsmas(2) atvase, un, droši vien, 
ir rados ar Samskri ta vārdu: kasta(=tautas šķira) 
pie vienas no kām pieder brahmani(= priesteri;, 
le.kaist,let(= iekarst, iejūsmot), var piederēt 
arī citai vārsmai kā kaitus,lei(=karsts), bet 
s.kausti,lei(= apvainot), s.kaust,let(-nožēlot), 
gausties,let(=š.ķendēties), nepārejošā izteiksme 
kļūst s.kysti,lei(= s.kust0, ~ gausties), no kā 
vasinās giesmē,lei(=dziesma), jau ar zaudētu t 
no vārda; giestme0,lei(= dziestme0), bet kas vēl 
ir paturēts vārdā: gysti,lei(= sākt dziedāt), un 
ir vārda; š.kist,let(~ likties), kaimiņš.

Visa šī vārsma ir pilna ar jēdzieniem par 
gistoņu jeb psīchiju, vasinātu no psyhē,Hel 
(=dvēsele), kas saistas ar vārdiem: Geist,ger 
(=gars), no.gist, š.kist un š.ķīstīt. Tāpēc,

gistoņa = psīchija 
gestoņa = psīchologija 
gīstoņa = psīchiatrija



skaitlis/
Vārda: s.kait.ļis, sakne; GOCD, pieder tai 

pašai vārsmai, 8.rieda 306.lpp., kā ari vārdi; 
no.ģieda.ms, š.ķitu.ms. Baltu valodās šī sakne 
ir ieviesta caur vārdiem; s.kaity.ti,lei(=s.kai- 
tīt), un laipuma, 3.rieda 288.lpp., locījumiem: 
kartas,lei(=laiks), kārtoti,lei(=kārtot), čereda, 
rus(=kārta), kaltis,lei(= kalties, kārtīgi mācī
ties), kaulyti,lei(=kaulēt, izskaitīt), kuļā,Iet 
(=kopā)7°, caly ,pol(=vesels) , kolo,rus(=ap(mēram)). 
Šajos locījumos laipuma iedēkļi; -r-, -1-, moder
nā grammatikā tiek lietoti kā piedēkļi: s.kait- 
li.ne,lei(=s.kait.li.ņš), un kat.ras,lei(=kurš). 
Kā ik gadienam vai lietai, zlm.18 204.lpp., tā 
arī skaitlim ir trīs ārējas tapas;

T kārtums = ordinality,ang
V skaitums = Cardinality,ang
X laipums = size.ang

Vārdi: kārtums un skaitums, ir paši par sevi sa
protami. Vārds: laipums, ir atvasināts no vārdu: 
laipsnis,lei(= pakāpe, grāds), pollaips,pru(=pa- 
laips, pakāpe, bauslis), saknes. Uz šim trim 
skaitļa tapām(80. lpp.)20 balstas matēmatika, viena 
no trim cilīgām vielas ārējām zinībām, 20l.lpp.

Ļaudis parasti domājam par matēmatiku domā 
par skaitību jeb aritmētiku un kaulēšanu jeb sta
tistiku, kās ir tikai matēmatikas nodaļas. Šīs
inatēmatikas nodaļas: t 7

kaulēšana = statistikošana 
skaitība = aritmētika

tiek veiktas ar skaituma mēru: skaitu. Kā skai
tums ir skaitļa ārējais ciliens jeb tapa tā skaits 
ir skaituma iekšējs ciliens jeb tapa, zīm.31 310. 
lpp. Ja mēs salīdzinam skaitumu ar telpu tad skai
tu mēs varam salīdzināt ar tās vielu.

309
9.rieda;



seka T

Zīm.31 
Skaitļa cilieni

Bez skaitīšanas: V , matēmatikā ir arī kār
tošana: T , jeb permutācijas un kombinācijas, ies
kaitam vektoriālus rēķinus. Kā kārtums ir skait
ļa ārējais ciliens jeb tapa, tā katrs jeb katras, 
lei(=kurš), jebšu seka ir tā iekšējais ciliens 
jeb tapa. Seka ir kārtunia mērs, zīm.31 augšā, kā 
skaits ir daudzuma jeb skaituma mērs. Tāpēc, vār
da; kurš, locījumus nevar attiecināt uz vārda: 
kas, locījumiem kā to dara „ievērojami " valod
nieki. Vārda: kas, locījumi jāloka pēc tā atbil
dēja vārda; tas, locījumiem:

N. kas kā° kie° kās°
G. kā kās° ko ko
D. kam kai° kiem° kām°
A. ko ko kos° kās0
L. kajā° kajā° kājos° kājās

vienskaitlis daudzskai tlis
Kā visas pilnīgas lietas dabā tā arī matē- 

matika ir trejāda. Tās trejādība ir kārtums: T, 
skaitums: V , un laipums: \, zīm.31 augšā. Kā kār- 
tuma mērs ir seka un skaituma mērs ir skaits tā 
laipuma mērs ir vīksis jeb logaritma bāze. Angļu 
valodā laipums tiek izteikts ar vārdu; size.ang 
(=laipums jeb lielums; kāpēc ne vidējums vai ma
zums?). Jēdzienu: laipums, mēs sakam ar vārdu: 
numurs vai lielums. Vārds: numurs, kā kurpju nu-



murs vai cimdu numurs vai krekla numurs, ir pār
ņemts no vārda: numerus,lat(= skaits, posms). 
Vārds: lielums, ir pārvārdots no vārda: Grosse, 
ger(=lielums). Laipumamērs: vīksis, tiek aizstāts 
ar vārdu: sets, ko ismologi ir pārņēmuši no vār
da: set,ang(=sastādījums), laikam tāpēc ka tas 
ir kas „augstāks. ”

Katrai tapai ir trīs posmi jeb joslas kā 
tas ir nepieciešams dabas trejādībā;
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laipums

skaitums
V

kār Lums 
T

! turīgs jeb pozitīvs jebšu liel- 

+ nedzīgs jeb neitrāls

- trūcīgs jeb negatīvs jebšu maz- 

/ daudzīgs 

X vienīgs 

\ daļīgs

> pēdīgs jeb pēdējais

& starpīgs jeb vidējais

< pirmīgs jeb iepriekšējais

Matēmatikā skaitļa kārtumu mēs atzīmējam 
ar 1. jeb I, 2. jeb II, 3. jeb III, ... zaimiem; 
skaitļa skaitumu mēs atzīmējam ar 1, 2, 3, 4, ... 
zīmēm; skaitļa laipumu mēs atzīmējam ar 1 jeb 
10°, 10 jeb 101, 100 jeb 102 , 1000 jeb 103, ... 
zaimiem, kur 10 var būt ik posms kajā ir 1 vai 2 
vai 3 vai ... 10, vai ... 12, vai 30 ... , vai ik 
kāds cits skaits vienību(30. lpp.)10. Lai gan mēs 
skaitam posmā pa desmit, tāpēc ka mums ir desmit 
pirksti, dabīgā posmā ir sešas vienības(82.lpp.)7a. 
Lai kādu skaitīšanas posmu mēs izvēlamies tā 
zaims allaž būs 10. Šis zaims: 10, ir posma ga
lējība jeb vīksis jeb logaritmiska bāze, kas da
ļas nevis desmit posmos, bet n posmos.



J  1 <L

> posmlba jeb analīze

< vīkšība jeb sintēze

Zīm.32 
Vīkšuma trīs posmi

Posmošanās jeb analīze un vīkšošanās jeb 
sintēze nepieder tikai ķīmijai. ŠT rosme pieder 
visiem visuļiem un gadieniem dabā. So dabas ci- 
lienu īpašību jau VI g.s. pK ir atzinis helēņu 
giedējs: Herakleitus(540 - 480 pK), pavēstīdams 
to LIX rldā: Visi ir vienss un viens ir visi, 
(17. lpp.)20. Modernā valodā šādu rīdu mēs teicam 
ar vīkšību jeb sintēzi un posmību jeb analīzi, 
zīm.32 augšā. Dabā šāds gadiens izpaužas kūlī 
vai magnētībā. Vārds: vīksis jeb sets jeb komp
lekts, pieder tai pašai vārsmai , 2. rieda 284. lpp. , 
kā arī vārdi: vākt, veikt, vīkšķis, varbūt arī 
Volk,ger(=tauta), 314.lpp. Sabiedrības vīkšums 
jeb organizācija vlkšojas vai posmojas, 15.rieda 
339.lpp.: volkās, tautās, ciltīs, ģintīs. Vārds: 
posms, ir vārda; puse, vienotais daudzskaitlis:

/  pušums — > posms 
X  puse 
\  ...

Kā magnets jeb magnētisku līniju vīksis ir 
viena kopība tā cilvēce arī ir viena posmu kopī
ba. Kā skaits daļas posmos vai vienojas vīkšos: 
tūkstošos, miljonos, miljardos, ... tā cilvēce 
daļas posmos vai vienojas vīkšos: volkās, tautās, 
ciltīs un ģintīs, 15.rieda 339.lpp. Skaitīšana, 
210.lpp., pa desmitiem ir ieviesusies tikai tāpēc



ka mums ir desmit pirkstu. Dabīgais skaita vlksis 
ir sešums(39. lpp.) 2o. Šāds vlksis ir derīgs neti- 
kai fizikā, bet ari cilvēces vīkšu: volkas, tau
tas, cilts un ģints lēsumos, 15.rieda 339.lpp.

---- X -----
vlksis: X

<---------- >
posms: V sekme: T

ZIm.33 
Skaita trejādlba

Kā ik veidu mēs varam paust ar garumu: t, 
platumu: V, un augstumu: \, tā ik skaitu mēs va
ram paust trejādi: l)kā sekmi jeb zīmotni; t, 2) 
kā posmu jeb „skaitļi ” : V , un 3)kā vīksi jeb 
logaritma bāzi: X , zlm.33 augšā. Skaitīšanā vīk- 
šos jeb setos jeb logaritmos, zīm.32 312.lpp., 
nav nedz sākuma nedz beigu, re: ... , 10-2 , 10"1,
10°, 101, 102...... tāpat kā uguns ņirbumam nav
nedz sākuma nedz beigu, ir tiķai turpinājums. Ari 
laikam, telpai, visuļim, nav nedz sākuma nedz 
beigu, ir tikai turpinājums ko mēs jaužam kā 
vīksi, zlm.33 augšā. Turpretim, posmam, kā pelē
kumam gaismā, 319.lpp., ir sākums un beigas jeb 
turpinājums starp sākumu un beigām, ko skaitā 
saucam par daudzumu jeb posmu, rau: lo'2 - 10_t, 
10'1 - 10°, 10° - 101 , 101 - 102 , u.t.t. Ik šis 
posms daļas tik daudz apakšposmos cik mēs izvē
lamies, teiksim: 2 vai 6 vai 10 vai 12 vai ... 
Kā skaitu varam jaust ar vīksi vai posmu tā arī 
ar sekmi, zīm.33 augšā, kas ir skaita trešā 
izpausme. Skaitīšanā sekmēs ik skaitam ir sava 
zīme, zīm.34 314.lpp. Šādu skaitīšanu karavīri 
pielieto uz zīmotnēm lai atšķirtu amata laipumu 
jeb pakāpes.

Ar šādu skaita trejādību laipumu mēs varam 
atzīmēt trejādi, zīm.34 314.lpp. Lai gan ik skai
ta vīksi ir jāatzīmē ar zaimu: 10, neatkarīgi no 
tā vai tam ir 1 vai 2 vai 3 vai 10 vai 12 vai 144
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vai ... posmi (30, lpp.)10. Lai nenotiktu pārpratumi 
šeit, zīm.34 apakšā, sošums tomēr tiek atzīmēts 
ar desmita zīmi; 6, nevis ar vlkša zaimu: 10.

vlksis posms sekme
X V r

6 * 2 176 782 336
6n 362 797 056
610 60 466 176

6 9 10 077 696
6 8 1 679 616 *
6 7 279 936 *•

6 6 46 656 *  o
6 3 7 776 *  o
6 4 1 296 ■+■ □
6 3 216 Y  A
6 2 36 V
6 1 6 1

ZIm.34 
Laipa trejādlba rakstā



vakar un agri
Sakarā ar nemitīgu Drang nach Westen ļaužu 

plūsmu no Āzijas uz Eiropu, vienādi vai otrādi, 
āriešu tautu vāki Lr cēlušies no austrumu-rietumu, 
rttu-vakaru jēgumiem. Arī vāks: ārietis, ir cē
lies no vārda; agri, kas, savukārt, ir cēlies no 
vārda; vakar,lei(-vakar), kas pieder lukanu lū
peņu pogai: FIoūG, kās saknēm ir uguns jēgums, 
313.lpp., kā vārdā: fuego,esp(=uguns), kājā bur- 
tuls; v, irlocījies uz burtuļi: f.poguļā: V(f,v). 
Šī sakne arī ir sastopama vārdos: s.waigs.tan, 
pru(-spīdēt), ž.vaigž.dé,lei(=z.vaigz.ne), vide.- 
vik,ees(=ausma, rīta uguns), viker.kaar,ees(=va- 
ra.vīksna), kajā viker.- atbiIst locījumam: vīks
na. Tik cilīgu vārdu saistumu nevar nosaukt vien
kārši par lienēšanu, kā izmisuma valodnieki to 
mēdz „izskaidrot. " Te ir jādomā par iespēju par 
saknes: V a'G(-ugun-), kopīgumu āriešu un ugru va
lodām.

Sakne: VCOG, ir atvasināta no saknes; Bū)G 
( Saul-, ugun-), kas caur vārdu: bake,ang(=cept) 
lokas uz laipura vārdiem: Perkūnas,lei(=Pērkons), 
Pergel,ees(=Pērkons), un perkele,ees(=pērkons). 
Šī sakne; I5C0G, ir atvasinājusi arī vākus: Pyculs, 
pru(=Velns, Cepējs), un S.pīgana.let(-Mald.uguns), 
23 1. lpp. Sakne: pīg-, caur sakni: pūL’ng, kā piçk- 
ny.pol(-skaists), pink,ang(=sārts), ir atvasinā- 
jusi vāku: Panike,pru(=Uguns Māte), kas ir saru
cis uz panno,pru(=uguns), 316.lpp.

Sakne; V 0OG(-rīt-, riet-), lai gan vēl pa
tur uguns jēgumu augšminētās: vik-, saknēs un 
vārdos: fu(‘go,esp(iuguns) , forge,ang(= kalt), tā 
jau mijas uz debess pušu jēgumu vārdā; vakar,lei 
(“vakar). Kā no saknes: VOOG, ir atvasināts vāks; 
vv̂ gri ,pol (-ungāri) , tā no kaimiņu atvases: MCOG, 
ir atvasināts pašu ungāru vāks; magyar.mag(- un- 
gHrs), kas atkal liecina par saknes: IlcCG, kopību 
ugru un āriešu valodām. Ir grūti pateikt vai 
w<£gri un magyar attiecas uz rītiem vai uz vaka
riem. No baltu viedokļa vāki: ugri un Ukraina,
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10.rieda:



atvases no w^gri, pol(=ungāri), liecina ka tiem 
ir rītu jēgums, sevišķi no vārda: agri, viedokļa. 
Toties, saknes: MOl'G, atvase: miegas,lei(=miegs), 
is.migē,pru(=iz.midzis), liecina par vakara jē
gumu, jo miegs sākas vakarā. Šī sakne: mig- jeb 
migs-, atrodas vākā; mix.kai,pru(=vācis.ki). Tās 
jēgums ir vakar-, jo vāci atrodas uz vakariem no 
baltiem, 234.lpp.

3 1 6

Perkūnas.lei w^gri,pol magyar,mag
(=Pērkons) (-ungāri) (=ungārs)

pink,ang 
(=sārts)

vakar,lei 
(=vakar)

Panike.pru vok.ietis,lei 
(=Uguns Māte) (=vāc.ietis)

I I
panno,pru 
(=uguns)

wicing,ang, 
(=vikings)

mix-,pru 
(=vak-)

m i x.kai,pru 
(=vācis.ki)

Nor. vvegen , ger 
(=norvēgi jeb 
zie.vakari)
i

S.venska,sve

wog,ang —  
(=austris)

R.verige.sve <- 
(=Z.viedrija) (- Z .viedrija)

varg

varagi,rus 
(=vikingi)

Turpretim, Leišu un latvju sakne: vak-, ir 
radījusi vākus: vok.ietis,lei(=vācietis), jo vāci 
ir vakaros no baltiem. Šo sakni ir pārņēmuši arī



sakši, kas no locījuma; vācīgs, ir atvasinājuši 
vāku: wicing,ang, (=vikingsjeb vakarīgs). Šī sak
ne atrodas vākā; Nor.wegen,ger(=norvēgij eb ziem- 
vakarieši), kā sakne, caur daudzuma dēkļi: s,
4.rieda 296.lpp. , ir radījusi' vārdu: S.venska,sve 
( = Z.viedrija) :

wog,ang ----  ̂wqgri,pol
(=austrumis) (=ungārs)
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S. venska , sve <r 
(—Z.viedrija)

Vārds; wog,ang(=austrumiets), tiek attieci
nāts uz indiešiem vai arābiem. Tas ir pazemojošs 
vārds. Tāpēc, tas vai nu tiek 1ietots aizmuguriski 
vai nu izaicinošās dusmās.

Vāka; wicing,ang1(= vikings), sakne lokas 
uz laipuri, varg°, kas tālāki lokas uz varagi un 
varangi,rus(=vikingi), no kā ir atvasināts vai
ruma priedēkļa vāks: S.verige,sve(=Z.viedrijajeb 
Sa.liel.v3ci jebšu sa.1iel.vikingi), Caur laipuļa 
iedēkļi: -1-, ir radīts vārds: Volk,ger(=tauta).

Vārda: vakar,lei(=vakar) , sakne lokas uz 
vārdu; )(agri° jeb agri, kur )( ir alefs, l.rieda 
283.lpp., tapāt kā wat5,got(=ūdens), lokas uz 
udus.lat(-slapjš), vai wqgl,pol(=ogle), lokas uz 
ugl ,bul ļ2(=ogle). Vārda; agri, sakne vasina vārdu: 
ugri(-ugauni, somi, voti, lībji, ungāri,...) jeb 
rītieši, no kā ir vasināts vāks: Ukraina jeb Ag- 
raino jebšu Rītaine, jo tā atrodas uz rītiem no 
baltiem. Vāks: ugri, lokas uz vāku: ingri,Bal 
(=voti), ko dzīvotne atrodas starp līmeņa, Oņegas 
un Ladogas ezeriem (35. lpp.)2*, kos krievi sāka 
nomākt un iznīcināt jau 1242. gada. 1943. gadā vairs 
bija atlikuši tikai 506 voti(36. lpp.)2*. Vāci ir 
atvasinājuši vāku: Ungaren,ger(=ungāri) , no vāka; 
ingri,Bal(=voti jeb austri), jo abas tautas runā 
ugru valodu.

Kā sakne: vakar-, lokas uz sakni: agr-, tā 
sakne; vak-, lokas uz sakni: ag-, vārdā: ago,ang

Vaņka.rus
(=Austris)

1
— Vensk0



(-agrāk), apakšā, no kā ir atvasināts Ptolemaius 
(87 - 150) minētās cilts vāks: igy.lliones,Hel 
(=agruli), pieVislas un Tacitus(54 - 120) minētie 
§40)32 Anglii ,lat(=agruļi jeb igaunuli) Dānijā, 
no kiem ir atvasināts vāks: Anglia, 164.lpp.

ingri,Bal ---  ̂Ungaren,ger
(=voti) (=ungāri)

T
agri,Iet ---- ? ugri.Bal ---- > Ukraina,Bal
(=rlt-) (=ugri) (=Ukraina)

T ' ;
vakar,lei --- > w^gri,pol
(=vakar) (=ungari)

I
ago,ang ---- > igy.11iones,Hel Anglii,lat
(-agrāk) (=agruieni) (=agruli)

I
aja,SAM ---- > arja.SAM
(=eja) (^ārietis)

Sakne: ag-(=rīt-), lokas uz sakni: aj-(=ej- 
vai gait-), caur pogulas: G(k,g), locījumu uz po- 
guļu: J( , j ) , (153. lpp. ) 2o, teiksim, kā vārdā: Weg, 
ger(=ceļš), uz way,ang(=ceļŠ). Šis saknes: aj-, 
SAM(=ej-, gait-), jēgums ir jau attālinājies no 
saknes: ag-,let(-ugun-, aus-), jēguma un ir pār
gājis uz Weg,ger(=celš), jēgumu. Šāda jēguma mija 
balstas uz kustības, kas ir vārdu atvases pašos 
pamatos, 16.rieda 345.lpp. Caur laipura iedekli: 
-r-, 3.rieda 288.lpp., šis vārds: )(aja jeb aja, 
SAM(=eja jeb gāja jebšu kāja), ir locīts uz vār
du: )(arja jeb arja,SAM(= triju augšēju šķiru lu- 
dis), 24.lpp., no kā ir atvasināts vāks: Kaarja, 
SAM(= ārietis jeb vedu indietis).

■sļī A
)(aja )(arja )(aarja
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vārds
Valodā, patiesāki: rakstībā, katru burtu 

kopu mēdzam saukt par vārdu. Pēc tam grammatikā 
šie vārdi tiek sadalīti posmos tiem nedodam it ne
kādus terztus cilienus. Šādu grammatiku sauc par 
stāstoŠu(-descriptive,ang) grammatiku. Patiesībā 
grammatika nav nekāds stāsts, dzeja vai tērga. 
Grammatika ir tiksla zinātne(=exact Science,ang) 
kas loka vārdus saskaņā ar dabas trejādlbu. Vārdi 
ir cilvēka radīti zaimi priekš dabīgiem visuļiem, 
kas pakļaujas trejādlbas cilieniem tāpat kā skait
li, zlm.31 310.lpp. Kā matēmatika ir tiksla zinl- 
ba, kas attēlo dabas cilienus rakstībā, tā gram
matika ir tiksla zinība, kas attēlo dabas cilie
nus čalībā. Cilvēks, pārvēršot čallbu rakstībā 
ap XVIII g.s. pK, zlm.8 30.lpp., sāka atzīt gram- 
matikas un matēmatikas vienādību. Tāpēc, ķīniešu 
rakstība un matēmatika ir saprotamas bez čalas 
starpniecības. Tās ir jaužamas ar redzi vien. 
Turpretim, ķīniešu un āriešu vārdoņa atšķiras 
nevis ar čalu, bet ar čaloņaa un jēgoņas kārto
šanu. Tāpēc, skaitļa cilieni, zīm.31 310.lpp., 
ir arī vārda cilieni, zlm.35 apakšā.
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ZIm.35 
Vārda cilieni

Dabas zinātnieki, ieskurbuši atomu un mo
lekulu īpašību pētīšanā, ir atstājuši pausšanās 
līdzekli: valodu, domes un mūzas pļurkstētāju



ziņai. Kā dabu nevar saprast bez teleskopu un 
mikroskopu vērieniem, tā valodu, dabas attēlu 
cilvēka prātā, nevar saprast bez tās palielinā
tiem un pamazinātiem vērieniem. Kā matematika: M, 
ir skaitļa: s, gaita jeb funkcija jebšu simbolis
ka loģika, t.i,, zaimoda: Z, re:

Z = M(s) ................... 1

tā valoda: V, ir vārda: v, grammatika: G, jeb 
lokona, re:I 7

V = G(v) ................... 2

Kā zinātnieks caur teleskopu redz neburi j 
sarauktu gaismas punā, tā zinātnieks redz zaimo- 
du, vien.l, un valodu, vien.2, sarauktu vienā vie- ļ 
nādojumā vai teikumā. Ja mes vēlamies zināt šo : 
punu struktūru, mums palīgā jāņem mikroskops lai 
palielinātu vai pamazinātu šos punus. Kā teleskops 
vai mikroskops ir viens un tas pats rīks priekš 
palielinašanas vai pamazināšanas, atkarībā pa ku
ru galu skatamies uz punu, tā zinātniskais prāts 
ir laipuma izpratējs. Zinātnieks valodu redz vai 
saprot gan kā punu gan kā pārslu ko rada miljoni 
visuļu, bet noteiktā kārtībā. Lai mes nezaudētu 
sakarību starp šiem milzīgiem un sīkiem vērieniem, 
to sekai jābūt nepārtrauktai. Izmisuma valodnieki , 
zinātnieku atstāti, šos vērienus veic bez matēma- 
tikas, t.i., bez teleskopiem un mikroskopiem. Tā
pēc, grammatikai trūkst saistuma jeb sistēmas. Šo 
un to mēs esam dzirdējuši par skaitļiem: v, kār
tām; A. , un laikiem: T , tāpat kā par sērkociņiem, 
kāpostiem un ziepēm nama mātes tirgus somā. Kā 
daba balstas uz negrozāmās kārtības, skat Muham- 
mad(a) III bausli 265.lpp., tā tās attēlam cil
vēka prātā jābūt saistīgām un negrozāmām, jo cil
vēks ir tikai tās visuļs, nevis tās valdītājs 
vai pat radītājs, skat Marx(a) V bausli 273.lpp. 
Ik visuļi mēs teicam ar vārdu, ko grammatika loka 
valodā, vien.l augšā. Tāpēc, mums vispirms jāredz 
vārda grammatika caur teleskopu lai mēs redzētu
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vārda vismalējākas tapas kā vienu saistīgu cilie- 
nu, zTm.35 319.lpp. To, vēl skaidrāki, varam re
dzēt izvērstu sekmē, zīm.36 apakšā. Šajā sekmē 
laipums: , r , -, dzejotāju grammatikā ir pazīs
tams tikai ar kārtām: vīriešu un sieviešu, bet 
ne vidējā kārtā. Kārtums: <, £, >, vislabāki ir 
atzīts laikos un pārējošos, atgriezieniskos un
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nepārejošos vārdos, bet tikai attiecībā uz darbī
bas vārdiem. Skaitums ir atzīts tikai daudzskaitļi 
un vienskaitļī, bet ne daļskaitļī: \. Tāpēc jai 
grammatikas pausšana notiek nevis saistīgi, bet 
reizēm tupus reizēm rāpus tā lai saistums nepamana.

La ipums skai tļī ,311. lpp., un vārdā, apakšā , 
ir kā pelēkums dabā, 270.lpp. , vai stāja vielā, 
205.lpp. Mēs aplam paužam it kā dabā bOtu melnums, 
pelēkums un baltums, lai gan dabā ir tikai pelē
kums starp melnu un baltu galu. Tas pats attiecas 
uz laipumu vārda sekmē, zīm.36 321.lpp. Lai gan 
mēs atzīstam laipuma trīs posmus: laipus: ' viet
niekvārdu jeb V.v., - sugas vārdu jeb S.v. un -V. 
jeb vāku, patiesībā viss laipums ir sugas vārds, 
bet vietniekvārds un vāks ir galējības. Vārdu: 
vāks(=Name,ger = name,ang), vasinu no vārdu: wa- 
ckītvvei ,pru(=saukt) , s. veik in ti,lei(=s. veicināt) 
un vācele, saknes: VOOG, piekās pieder arī vārds: 
vox,lat(=balss). Vēl pagājušā gadu simtenī senči 
lietoja vārdu: vācele, ko ismologi izskauduši ar 
vārdiem: indekss vai saraksts. Tā, dziesmu klade 
saucās dziesmu vācele nevis himnu indekss. Kā 
vietniekvārdi, kā alģebriski zaimi matēmatikā, 
atzīmē jebko visumā jeb aptverumā tā vāki 
atzīmē ko vienīgumā. Tāpēc, tos mēdzam šad un tad 
atzīmēt ar 1ieliem burtiem. Tā vienīgais Dievs ir 
kā vienīgais Marx(s), lai gan pasaule ir pilna ar 
dievu un marksu sugām, kājās ik dievam un ik mark- 
sam ir savs vāks kā Dievam un Marx(am). Tāpēc, 
dievi un marksi ir sugas vārdi starp vietniekvār
du un vāku.

Tā kā vietniekvārds un vāks ir tikai sugas 
vārda galējības, kā melnums un balturns ir pelēkuma 
galējības, tāpēc, vietniekvārdu un vāku tālākai 
sadalei < pārejošos vārdos jeb P.v., £ atgrie- 
zieniskos vārdos jeb A.v. un > nepārejošos vārdos 
trūkst jēguma, zīm.36 321.lpp. Tādai sadalei būtu 
tikpat jēguma kā plakaniem cilvēkiem, kiem ir tikai 
plašums, bet nav augstuma. Diemžēl, ļoti daudzi j 
matēmatiķi ļurkst par plašuma pasaulēm, t.i., 
2-tapu pasaulēm jeb 2-dimensiju pasaulēm.Tādai 
dzejošanai trūkst vielisku paraugu. Toties, sugas
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vārdos: 1-, kiem pieder viss laipums starp viet
niekvārdu; i, un vāku: ir kārtums; <, £, >, 
zīm.36 321. lpp. , kas sadaļas pārejošos vārdos; <,• 
atgriezieniskos vārdos: X, un nepārejošos vārdos, 
netikai darbības vārdos, bet arī satiksmes vār
dos un šķiras vārdos, zīm.37 324.lpp. Šie kārtuma 
posmi ir kā cēlonis, riesšanās un sekas fizikā, 
268.lpp., rau:

pārejošais atgriezieniskais nepārejošais 
vārds vārds vārds
cēlonis riesšanās sekas

< £ >
Izmisuma valodnieki jeb filologi savā gidā jūt 
ka ir tādas vārda tapas: pārejošais, atgriezie
niskais un nepārejošais vārds, bet zinātniskas 
izglītības trūkuma dēļ vini neprot apieties ar 
tiem. Tāpēc, joka pēc, tos piebiksta grammatikai.

Vārda sekmes, zīm.36 321.lpp., trešā tapa; 
skaitums; \, X, /, sadala vārdu daļumā jeb satiks
mes vārdos, vienumā jeb šķiras vārdos: darbības 
vārdos, divdabjos, īpašības dārdos un 1 ietas vār
dos, un apstākļa vārdos, zīm.37 324.lpp. It kā 
iztrūkst daudzums: /, bet patiesībā satiksmes 
vārdi pieder arī daudzumam(302.lpp.) 20 saskaņā ar 
Herakleitus (540 - 480 pK) L1X rīdu° jeb aksiomu 
(1 7.lpp.) 20; „Daudzums saistas vienumā, vienums
daļas daudzumā.” Tātad, daudzums un dalums ir kā

tkūļa divi gali. Vienā galā bārkstis tiecas uz 
saitīgu viduci, no kurienes tās izpur otrā galā. 
Tāpēc, abi gali ir kā daudzumi tā daļumi. Satiks
mes vārdu loma grammatikā ir kā Heisenberga neno
teiktības rīda f izi kā(301 . lpp.) "°. Sat ik smes vārds; 
\, tālāki nav lokams. Šķiras vārds, kā sugas 
vārds, ir vārda sekmes, zīm.36 321.lpp., apakš- 
sekme, zīm.37 324.lpp.

Šķiras vārda sekme jeb vārda apakšsekme to 
sadala uz laipuma tapas, zīm.35 319.lpp., daramā 
kārtā; -, riesas kārtā: r, un ciešamā kārtā; i, 
zīm.37 324.lpp. Patiesībā daramo kārtu būtu jā
sauc par daramās kārtas divdabi jeb D.d. un cie-
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šamo kārtu par lietas vārdu jeb L.v., jo šī sekme 
pakļaujas Fermi-Dirac(a) kaulēšanai. Bet šos vā
kus te es terzīšu pa vecam lai izmisuma valod
nieki netrāpītu vīveles. Riesas kārta; + , valodā 
atbilst Marx(a) cīņai, 273.lpp., kai, it kā, nee
sot nedz cēloņa nedz sekas. Tāpēc, marksistiskie 
tērdzēji vēršas pret cēlonību dabā. Turpretim
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cilvēks valodā ir izvēlējies cēlonību jeb daramo 
kārtu jebšu melnumu un sekas jeb ciešamo kārtu 
jebšu baltumu, 270.lpp., izLaižam riešu jebšu 
ciņu jeb riesas kārtu jebšu pelēkumu. Sic transit 
gloria mundii

Kā daramās kārtas serde ir daramās kārtas 
divdabis jeb D.d. tā ciešamās kārtas attiecīga 
serde ir lietas vārds jeb L.v., zīm.37 324.lpp. 
Kā īpašības vārds jeb l.v. ir nepabeigts lietas 
vārds tā darbības vārds jeb D.v. ir nepabeigts 
(daramās kārtas) divdabis. Pie īpašības vārda 
pieder arī ciešamās kārtas „divdabji ” (215.lpp.)10 
(282.lpp.)2°. Uz kārtuma tapas trūkst sekas: >, 
vismaz āriešu valodās.

Uz skaituma tapas: \, X, /, zīm.34 321. 
lpp., katrs šķiras vārds attīsta savu apstākļa 
vārdu jeb A.v., ko var ievietot kā dalumā; \, tā 
daudzumā: /, jau minētu apstākļu dēļ, 320.1pp: 
Visi vārdi, kas atbild uz jautājumu: kā?, ir 
apstākļa vārdi( 189. lpp. ) 2o._Tā 1 ietas vārda; laiks, 
apstākļa vārds ir laikus. Īpašības vārdu: salts, 
salans, salams, apstākļa vārdi ir salti, salani, 
salami. Divdabju: salis, sālošs, sal..s, apstākļa 
vārdi ir salus, sāloši, sal..i. Darbības vārdu: 
salt, salan0, saltu, apstākļa vārdi ir sālot, 
salam, saltum. Tā kā daudzuma vārduļs: -m, 239. 
lpp., atrodas darbības vārda apstākļa vārdos, 
tāpēc, 62.lpp., tiem jābūt daudzuma locījumiem:

/  saldams salam saltum
X  sālot sal... sal...
\ • • • . • o . . .

I *
Protams, izmisuma valodnieki jeb filologi 

šos darbības vārda apstākļa vārdus sauc par 
dažādiem „speciāliem ” divdabjiem.
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austrumi

326
12,rieda:

Kā sakne: VOCG, ir radījusi vakar - agri, 
vārdu sekmi, 10.rieda 315.lpp.. tā sakne: Voop, 
ir radījusi West - Ost,ger(=rietumi - austrumi), 
vārdu sekmi. Arī šī sakne ir radusies no vakara 
- rīta jēguma. Tā ir radījusi tik attālus vākus 
kā zviedri un Aestii,lat(-austri jeb galindi). 
Lai saprastu šīs saknes cilīgo jēgumu to vispirms 
jāskata tās dabīgā lomā attiecībā pret rītiem un 
vakariem, 185.lpp., lukano lūpeņu pogā, 1.rieda 
281.lpp., kas atvasina pamatnēju sekmi:

s.poy,sky 
(-acs)

T
s.pīdēt.Iet 
(=sa.gais t)

r
bī ta i,pru 
(=vakars)

I
budi t,rus ((=modinat)

1busti,lei 
(=modināt)

š.visti, lei 
(=s.vīst)

t
š.vitēti.lei s.motret.rus

P »(=sa. gaist) (=s.katīt)

r T
ved-,? ■ 
(=rīt-)

I
v id,rus 
(-redze)

1
vvestar, ger2 
(=vakarup)

mat in,fra 
(=rī ts)

I
modināt

mo s t i e s

Šīs sekmes pamatnējs jēgums saistas ap rītu 
un gaismu. Vārds; bītai,pru(-vakars), ir mij ies 
jēgumā, jo sakarā ar budiņu kļūšanu par prūšiem 
un pārcelšanos no Daugavas augšgala dzīvotnes uz 
Prūsiju, 185,lpp., sakne: bīt-, mijās no rītiem 
uz vakariem. Šī sakne tālāki ir mijusies uz vār
du: bezde.līga,let(=vakaralaunagotāja), 143.lpp. 
Līdzīgā veidā sakne: ved-,?(=rīt-), caur vārdu: 
westar,ger2(=rietumup). Tā kā vārds: veda.SAM



(-daina), bija kļuvis par svētu vārdu, tas pil
nīgi zaudējis ritu, austrumu jēgumu. Turpretim, 
tā kaimiņš: matin,fra(=rlts), ir stingri joprojām 
paturējis savu rīta jēgumu. Kā ved-,?(=rīt-), ir 
mij ies uz westar,ger2(= rietumup), tā mat-,fra 
(“rit-), ir locījies caur vārdu: modināt, uz vārdu: 
mosties. Daudzuma iedēkļis: -s-, saknēs: bust- , 
west-, most-, 4.rieda 296.lpp., liecina ka senāk 
šīm saknēm bija daudz-rīta, daudz-gaismas jēgums , 
kāpēc šis saknes ir ieguvušas mosšanās jēgumu.

Tā kā rīts dod gaismu šīs sekmes saknes ir 
ieguvušas pilnīgus gaismas jēdzienus: s.pīdēt, 
s.podrs, š.vitēti,lei(=gaist, aust), š.visti,lei 
(-s.vlst), s.motret,rus(=skatīt), Vārdu: s.pīdēt, 
s.podrs, sakne jau Herodotus(485 - 424 pK) laikā 
bija sarukusi uz vārdu: s.poy jeb spu,sky(=acs), 
82.lpp.

Tā kā sakne: ved-,?(=rīt-), ir ieguvusi 
divējādu jēgumu: l)rītu, gaismu un 2)dainu, zinī
bu, tāpēc arī modernos laikos izglītība tiek sauk
ta par apgaismību visā Eiropā, rau: pro.s.viš.če- 
ni ja,rus(=pār.gaismība jeb izglītība), š.vietimas, 
Ifii(-sa.gaismība jeb izglītība),^ en.1ighten,ang 
( ap.gaismot jeb iz.glītot). Šī sakne; ved-,?
( dain-, zin-), pieder lukanu lūpeņu pogai: pē
tīt, veda.SAM(= daina). mot,fra(= vārds). Vārds: ' 
pētīt, ir radniecīgs vārdam; pytat,rus(= jautāt, 
mēģināt). Tas arī lokas uz vārdu: paust, kas ir 
radniecīgs vākam: Buda, 214.lpp. Vārds: veda.SAM 
(-daina, zinība), ir radniecīgs vārdam: wit,ang 
(gudrība, asprātība), no kiem ir locīts vārds: 
vest,rus(=vēsts), no kā, savukārt, laipuma locī
jumi, 3.rieda 288.lpp.: vēsture un vēstule. Lī
dzīgi. sakne; ved-/ lokas uz vārdu: mot, fra 
(-vārds), kas vasina vārdu: mude,let(=sauksme), 
kā arī vārdus: mouth,ang(=mute), Mund,ger(=mute). 
No saknes: MCOD, ir atvasināts vārds: māt jeb 
ap, māt, kas lokas uz ma*?ēma ,Hel (=zinība) , rau:

/  ma«9ēma ,Hel (=zinība , mātums)
X māt,let(-ap.māt)
\ . . .
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Šis saknes locījums: matikos,Hel(= mātīgs), tiek 
lietots zinātņu nosaukumos: matē.matika(=zin.zi
nīga jeb zin.mātīga jeb māt.mātlga), gram.matika 
(=zaim.zinīga jeb zaim.mātīga), auto.matisks 
(=paš.zinīgs jeb paš.mātīgs). Caur daudzuma ie 
dēkļi; -s-, šī sakne lokas uz sakni: MOOsD, atva 
sinam vārdus; Meister,ger(= meistars, zinātājs), 
master,ang(=meistars, zinātājs), mister jeb Mr. 
ang(=kungs, noteicējs).
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pytat,rus
(=jautāt)

T
pētīt,Iet — 
(=iz.zināt)

I
paust,Iet 
(=vēstlt)

wit,ang
(=gudrība)

r
-> veda,Sam 

(=daina)

I
vest,rus

I t  7(=vēsts)

mude,Iet 
(=sauksme)

r
-> mo t, f ra 

(=vārds)

Meister,ger 
(=zinātāj s)

Ka saknei: ved-,?(=rlt-), ir rīta jēgums 
to liecina tā atvases: utro,rus(=rīts), un ostra, 
ger2(=austrumi), no vārda; westar,ger2(=rietumup) 
329.lpp. Patiesībā vārdi: utro un ēstra, būtu 
rakstami; )(utro un )(5stra, kur )( ir alefs, 1.rie
da 283.lpp., ko eiropiešu rakstībās, aplam, nelie
tojam. Poguļa; V(f,v), lokas uz pogulu: )(( , ), 
tāpat kā vārdos:

wat5,got — udus,lat 
(=Odens) (=slapgš)
vēsture,Iet — > istorija,lei 

(=vēsture)
vaidas,lei — > aidas,lei 
(=vaids) (=atbalss)

Sākumā, šī locīšana bija no poguļas: V(f,v), uz 
poguļu: U( ,u), jo l)tās valodā'ir loti līdzīgas 
un 2)rakstībā tās ir atšķirtas pavisam nesen, 
laikam 1 gadu tūkstenī pK.
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vostok,rus 
(=austriņš)

S.weden.ang Eesti.ees
(=Z.viedrij a) (=igauni)

r t
ved-,? 
(=rlt-)

^ westar,ger2 Aestii.lat
(=vakarup) (=galindi)

I 1
utro,rus 
(=rī ts)

5stra,ger2 — > Oster-,ger 
(=austri) (=Austrij-)

Ka saknei: ved-, ir bijis rīta jēgums to
liecina locījums: vostok,rus(=austriņš), ar rītu 
vai austrumu jēgumu. No saknes: ved-,?(=rīt-), ir 
atvasināti vāki: S. vveden ,ang(=Z. viedri ja) , š. ve
das, 1 ei (=z. viedrs) . Vāks: z.viedrs, patur seno 
teutonisko laipura vārduļi: -r-, 3.rieda 288. lpp., 
kamēr pašu vācu vākā; Sch.weden,ger(=Z.viedrija), 
tas netiek lietots. Salīdzinājumā ar pārējiem lu- 
kanu lūpeņu pogas saknes: n<X'D, tautu vākiem: 
Boydioi,Hel(=budi jeb rītieši), un Medēs,Hel(-me- 
di jeb rītieši), 185.1pp., kos piemin30 Herodotus 
(485 - 424 pK), vākam: š.vedas,lei(= z.viedrs), 
jātur sa.rītiešu jēgumu. Daudzuma priedēkli: š.- 
uz z.-, ir dēkla: s, locījumi, 4.rieda 296.lpp.

Kā no vārda: ved-,?(=rīt-), ir atvasināts 
vārds: utro,rus(=rīts), tā no vārda; westar,ger2 
(=vakarup), ir atvasināts vārds; 5stra,ger2(=aust- 
ri, rīti), un vāks: Oster-reich,ger(=Austrija jeb 
Austr-valsts). No šī vārda; ostra,ger2(=austri), 
saknes ir atvasināts vāks; Aestii,lat(=austri jeb 
galindi), 72.lpp., kos Tacitus (54 - 12o) piemin 
(§45)32 pie Vislas. Šis vāks: Aestii,lat(=austri 
jeb galindi), ir vāka; galindai,Hel(= galindi), 
vāciskais tulkojums. No šī vāka saknes Alfreds 
Lielais (849 - 899) ir atvasinājis (§20)17 vāku: 
Estum,ang12(= igauni jeb austri) , un Est sae,ang12 
(=Austrumu jeb Baltijas jūra).

No saknes: ved-,?(=rīt-), ir atvasināts arī 
vāks: Itālija, kā to liecina tās osku vāks: Vi- 
teliu,osk( = Itālija) , (1 175)12, kas ir locījies tā
pat kā jau minētie līdzīgi vārdi, 325.lpp., re;



*5 čJO f
ved-,? ---- > Viteliu,osk
(=rlt-) (=1tālija)

i
Italia,ita 
(=1 tālija)

Šim vākam; Viteliu,osk(= Itālija), ir austrumu 
jēgums, jo latiņi jeb tagadējie itāļi ir ieceļotāji 
no Lydia(s) Mazāzijā(I ,94)3°. Kad lidieši iebrauca 
no Mazāzijas, no iezemiešu: umbru, viedokļa, viņi 
bija kārtējie Drang nach Westen austri jeb viti 
jebšu vedi.

Vāks: Lydia,Hel(= Lidija jeb Ludaine),ir 
atvase no tās pašas vārsmas, 56.lpp., kā ari 
vārdi: ļaudis, ludis, leitis, latvis.



daba
13.rieda;
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Visa viela dabā ir vīkšota visuļos. Kā visa 
debess ir viens milzīgs, varbūt pat bezgalīgs, 
zvaigžņu saistums tā visa zeme ir milzīgs atomu 
saistums. Visi šie visuļi dabā veido vienu ne
pārtrauktu laipumu jeb lielumu, 9.rieda 309.lpp. 
Vārdi; daba un debess, 227.lpp., ir vienas vārs
mas atvases. Debess ir nenoteikta laipuma dabāts 
daļa jeb tā daļa ko mēs varam redzēt. Tāpēc, tā 
ir nedz kāda 1ielāka nedz kāda mazāka dabas daļa. 
Ir dabas daļas kā lielākas par redzamo debesi tā 
arī mazākas par redzamo debesi. Tāpēc, lielos de
besu ķermeņus: zvaigžņājus jeb galaksijas, zvaig
znes, gauburus0 jeb planētas, gaubuļus0 jeb sa
telītus, grammatiskā loģikā ir jāsauc par dabu- 
riem° jeb debesu lielķermeņiem, kājos laipura 
piedēklim: -urs, ir liel- jēgums, 3.rieda 288. 
lpp. Līdzīgi, mazos dabas ķermeņus, no kiem da- 
buri sastāv: kalni, akmeni, jūras, upes, augi, 
dzīvnieki, smiltis, kūdra, molekulas un atomi, 
tajā pašā grammatiskā loģikā ir jāsauc par dabu- 
ļiem° jeb dabas, arī debesu, mazķermeniem, kājos 
laipuļa piedēklim: -uļs, ir maz jēgums, 3.rieda 
288.lpp. Sie laipi ir dabas pamatnējs posmums:

I daburs0 jeb debesu ķermenis 
+ debess
- dabuļs jeb gaubuma ķermenis

Tā kā visa debess kopā veido visu dabu ko 
mēs mēdzam saukt par universu jeb vienumu, tās 
vārds: debcsājs0, ir vienotais daudzuma locījums 
(287.lpp.) 20 uz skaituma; v, tapas;

/ debesājs0 jeb universs 
X debess 
\ . . .

«



Sakne: deb-, lokas uz sakni; neb-, paturam 
to pašu jēgumu, 227.lpp., līdzīgi kā vārdos;
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domus,lat ----- > namas,lei
(=nams) (=nams)
duhat.rus ----- > nuhat.rus

t 7 t \ ! 7(=elpot) (=ost)
tirpa --------- > ņirba

Šādā mēleņu locīšanā vārds; debesys,lei(=debess), 
ir radīj is vārdus; neba,bul12(=debess) , nebula,lat 
(=mirdza), nimbus,lat(=mākonis). Tā kā nebuļs°, 
let(=mirdza), tagad tiek attiecināts uz zvaigžņu 
puduri, tāpēc neburam” jābūt galaksijai , 240. lpp., 
kas ir atvasināts no vārda; glaykos,Hel(= debess 
zils), saknes; galak-,Hei(=debes-), un ir radnie
cīga vārda; caelum,lat(= debess), saknei; cael-, 
jo burtuļi; c un g, pieder pogulai; G(c,k,g). Tā 
vārds; daba, locīdamies uz vārdu: nab’as,HYN(ņir
dza) , ir radījis laipuma jēgumus:

i neburs0 jeb galaksija 
i nebo , bul <2(=debess)
- nebuļs0 jeb zvaigžņu pudurs

Saule ir viena no mūsu nebura zvaigznēm. 
Šīs mūsu zvaigznes vāks: Saule, aplam, tiek raks
tīts ar mazo burtu, lai gan citas zvaigznes un
nebulas ir rakstītas ar lieliem burtiem, kā tie- f 7šām vākus ir pieņemts rakstīt: Virgo, Taurus, 
Lielais Lācis. Tāpēc, arī mūsu zvaigznes vāks; 
Saule, ir rakstams ar lielo burtu. Turpretim, ja 
mēs ņemam Sauli kā mēru, attiecībā pret citām 
zvaigznēm jeb saulēm, lietojām to kā sugas vārdu, 
tad rakstīšana ar mazo burtu ir attaisnojama.

No Melnā Cauruma gruvešiem, putekļiem, dū
miem un ūdeņraža pirms apm. 5 Ggadiem sāka gubt 
mūsu zvaigzne: Saule, un degt. Šī gruvešu, putek
ļu, dūmu un ūdeņraža gubana ruka trejāda dabas 
spēka; magnētības, elektrības un gaubības, ies
paidā, zīm.17 203.lpp. Vārds; gaubība jeb grāvi-



tācija pieder tai pašai vārsmai , 2.rieda 284.lpp., 
kā vārds: guba,lei(=guba), gabalas,lei(= ga
bals), kopa,lei(=kopa), čupa, kupena, u.c., rau:
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gabalas,lei 
(=gabals)

kopa,1ei 
(=kopa)

gaib

gaubti,lei 
(=gubot)

ķepa

čiept

gob

geibti,lei 
(=£ībt)

gibt,ger 
(=dod)

ģībt

gub

guba,lei 
(=guba)

Šīs vārsmas vārdu pamatnējs jēgums ir rukt, 
gubt, kopā kņupt. Tāpēc, vārdi: ķepa, čiept, ge- 
ben,ger(=dot), gibt,ger(=dod), ir gubšanas jēguma 
atvases. Gūbons,pru(=pazudis, sakņupis), lokas uz 
vārdu: kupsnis,pru(= nebuļs, mirdza), kam ir lī
dzīgs jēgums: gaublys,lei(=gaubuļs jeb globuss). 
Tātad, baltu valodā dabura jēgums ir cilīgs. Tā
pēc, no šīs vārsmas saknes viegli vasinas laipums;

i gauburs 
1- gauba
- gaubuls

jeb
jeb
jeb

planēta
guboņa
satelīts

Aplam mDsu gauburs: Zeme, tiek rakstīts ar 
mazu burtu, lai gan pārējie Saulaines gauburi ir 
rakstīti ar lieliem burtiem; Merkura, Venera, 
Marss, zeme, Jupiters, Uranus, ... Vārdu: zeme, 
kā sugas vārdu ir jāraksta ar mazo burtu. Tādā 
gadījumā zeme ir vielas šķirne, nevis gaubura 
vāks: Zeme. Arī Zemes gaubuls; Mēness, aplam, 
tiek rakstīts ar mazo burtu, lai gan citu gauburu 
gaubuļi ir rakstīti, pareizi, ar lieliem burtiem. 
Vāks: Mēness, ir vāks tāpat kā Eiropa, Baltija 
vai Milda.

Visos augšējos laipuma locījumos vārduļi; 
-r-, -1-, ir lietoti kā piedēkļi. Senākā gramma-



tikā cilvēks tos lietoja kā iedēklus uguns jeb 
spara jēdzienu atvasināšanai , rau;

darbs 
+ dabūt
- delbs,let(=roka vai kāja)

Delba jēgums (246.lpp.) 12 saistas ar darbu, jo ar 
delbiem jeb dilbiem to padaram. Vārds; dilbs 
pāriet locījumā; s.tilbs,let(=kāja).

Kā sakne; dab-, lokas uz sakni: nab-, 332. 
lpp,, tā sakne: darb-, lokas uz sakni: ņirb-, kā 
vārdā; ņirba,let(= virma), (325.lpp.) 70 , kas ir 
uguns pamatnēja īpašība. No šīs saknes: ņirb-, 
vasinās uguns pamatnēji jēdzieni;

/ ņirbums jeb spektrs(~ ņirboņa)
X nirbiens jeb «potons 
\ . . .

Kā jau parasti, ismologi „bagātinā ” valodu ar 
(potoniem un spektriem par kiem viņiem ir maz jaus
mas, bet, iz viņu rakstiem, tautai it nekādas. 
Turpretim, lietojam dabīgus vārdus visiem ir 
kautkāda jausma par to jēgumiem. Bet tādā gadienā 
tautiska valoda nedod ismologiem „augstuma ” 
gaisotnes.
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14.rieda;

poga
Vārds: zinātne, ir celies no vārda; žodis, 

lei(=vārds, zinums), saknes caur irāņu vārdu; 
/.end, )(YR(=terza) , vākā; zend avesta, )(YR(=terzu 
raksti), kas ir Zora-i?ustras zinības, īstenībā 
ticības, pamats. Turpretim, dabīgais zinību vāks 
āriešu eiropiešu valodā ir celies no lukanu lū
peņu, l.rieda 281. lpp. , saknes: IT 0.'G(=balss) , kai 
ir vesela sekme atvašu:

berse,pru 
(=bSrzs)

beroza,rus
(=bSrzs)

t
beržas,lei 4- 
(=bSrzs)

bark,ang 
(=miza)

t

birch,ang 
(=b5rzs)

t
-> Birke,ger 

(=bērzs)

vox,lat. - 
(=balss)

boka,got —
(=burts)

I I
pogot,Iet

I
s.peak,ang 
(=sacī t)

i  i
S.prache,ger s.veikinti,lei 
(=valoda) (=sveicināt)

māksla

mokslas,lei 
(=zinātne

T
mokyti,lei 
(=mācīt)

t
-> s.miekli,Iet

wackītwei,pru > mīkla,Iet 
(=saukt)

vaikas,lei 
(=bSrns)

meģinti,lei 
(=mēgināt)

I
mShanS,Hel 
(=mašīna)

Šīs sekmes cilme grozās ap vārdiem: boka, 
got(=burts, teika), un pogot,let(=čalot, dziedāt). 
Tā kā senči rakstīja uz bSrza tāsīm, senāk raks
tainais vīstoklis,laikam, saucās bark,ang(=miza),



kajā laipura, 3.rieda 288.lpp., iedēkļis: -r-, 
liecina par vārda: bāķis,let(= vītenis, tinums), 
locīšanu uz vārdu: bark,ang(=miza jeb vīstoklis). 
No vārda: bark,ang(=miza), saknes ir atvasināts 
vārds: Birke,ger(=bērzs), kas locījies uz birch, 
ang(=bērzs), kas, savukārt, ir locījies uz vār
diem: beržas,lei(=bērzs), berse,pru(=bērzs), no 
kiem ir atvasināts vārds: beroza,rus(=bērzs).

Ka vārds: Birke,ger(=bērzs), ir atvase no 
vārda: bark,ang(= miza jeb liel-vīstokļis), to 
liecina vārds: s.curdis,pru(=bērzs) , kas ir atva
sināts no vārda; s.kārds, kas ir daudzuma, 4.rie- 
da 296.lpp., locījums no vārda: carta,lat(=loks- 
ne) , 33.lpp. Visi šie vārdi apliecina par senču 
jēgaiņu rakstu māku, zīm.4 25. lpp. unzīm.23 257. 
lpp., uz bērza tāsīm.

Sakne: BU'G, ir radījusi vārdu: pogot,Iet 
(=čalot, dziedāt), kas vairāk ir attiecināts uz 
putnu čalu. Ar daudzuma priedēkļi: s-, 4.rieda 
296.lpp., šī sakne ir locīta uz vārdu: s.peak, 
ang(=sacīt), no kā caur laipura, 3.rieda 288.lpp,, 
iedēkļi ir radīts vārds: S.prache,ger(=valoda), 
kas modernā izpratnē sauktos liel-sa-poga.

Lietojam laipuma vārduļus, 3.rieda 288.lpp., 
no šīs saknes es atvasināju burtu posmumus:

i pogura jeb alfabēts 
f poga jeb ik balsēja burtu kopa
- poguļa jeb fonēmu kopa

Ik balsējs jeb runas orgāns triec vienu 
burtu pogu, zīm.27 281.lpp. Šādas gloteņu, vār- 
seņu, ūkeņu, mēleņu un lūpeņu pogas veido poguru 
jeb burtāju jeb alfabētu. Katra burtu poga sada
lās poguļās. Tā mēleņa poga; E, zīm.30 298.lpp., 
sadaļas poguļās: D(t'd), 9(?9,3), S(s,z), Z(š,ž) 
un N( ,n), R( ,r), L( ,1), J( ,j), kā arī attie
cīgās ļuganās un ļoganās poguļās. Pogura, po
ga vai poguļa ir zinātniski terzti burtuļu jeb 
fonēmu posmumi.

Sakne: BO-'G, lokas uz sakni: VOl'G, pie kās
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pieder vārdi: vox,lat( = balss), wackītwei,pru 
(-saukt), un vaikas,lei(=bērns vai pircējs?), un 
daudzuma locījums: s.veikinti,lei(= s.veicināt). 
No šis saknes ir atvasināts vārds: vācele jeb in
dekss, vāks, ll.rieda 322.lpp.

Sakne: V 60 G, lokas uz sakni: MtOG, kas sa
stopama daudzuma priedēklotā vārdā; s.miek.li, 
kajā vārduls: -miek-, ir atrodams vārdā; mangot. 
No šī vārduļa; -mak-, ir radīti vārdi: mokyti,lei 
(-mācīt), mokslas,lei(= zinātne), un māksla. Ka 
šai saknei bijis vārda jēgums to liecina seko
joši tulkojumi:

logos,Hei ---- * lachen,ger
(=vārds) (=s.miet)
-miek-,Iet ----* s.miek.li
(=tfārds?)

Šī sakne: M60G, atrodas arī laipuļa, 3.rie- 
da 288.lpp. , locījumā: mīkla, kas lokas uz misle, 
lei(=mīkla), un misi,rus(=doma). Sakne: mīk-, tā
lāki lokas uz meginti,lei(=mēgināt), uz s.mege- 
nys,lei (=s.madzenes), kas jēgumā ir tuvāks vār
diem: mīkla, misi,rus(=doma). Vārda: meginti,lei 
(mēģināt), sakne ir locījusies uz vārdu: mēhanē, 
Hei(=mašīna).

Sakne: V OJG, lokas uz sakni: )( 60G, 328. lpp. , 
radam naujas atvases. Tā kā eiropiešu rakstībā 
mēs, aplam, alefu nerakst.am, l.rieda 283. lpp., 
tad iznāk it kā tā mītos uz sakni; 00G. Šāda ap
lamība ir tikai ,,pareiz ’’rakstībā nevis čalā 
kas veido šo atvašu sekmi;

vox,lat ---- > wackltwei,pru —> vāks
(=balss) / (=saukt)

I
aka.dēmos,Hel
(=runas? tauta jeb akadēmiki)

I
ūkas,lei -- > na.uka,rus -- > učit,rus
(=troksnis) (-pa.mācība) (=mācīt)
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Lai gan izmisuma valodnieki jeb filolog 
pauž ka vārds: aka.dēmeia,Hel(= akadēmija je 
augstskola), esot atvasināts no vāka; Akadēmos 
Hel(=- kāds pusdievs), viņiem tomēr trūkst gīda; 
izprast ka tas pamatnēji ir saliktenis no vār
diem; aka.?(=runa? jeb mācība) , un dēmos,Hel( = tau- 
ta). Šis vārds: aka., ir locījies uz vārdu: Dkas 
lei(=troksnis), un vārdu: Dka,let(=mazā mēlīte) 
Šī sakne ir radījusi salikteni; na.uka,rus(-pa 
mācība), un locījumu: učit,rus(= mācīt). Sakne 
uk-, lukanu ūkeņu pogā, l.rieda 281.lpp., ir lo 
cījusies uz vārdu: uho,rus(=auss), kas tālāki i 
locījusies uz vārdiem: oss un auss, pēc pogula.sj 
H(fi,h), locīšanās parauga uz pogulu: S(s,z)^ 
(154.lpp.)20 , kā vārdos:
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haul,cym 
(=saule)

saule,lei 
(=saule)

hēlios,Hel 
(=saule)

selas.Hel
(=gaišs)

hata,rus 
(=sēta)

-ī sāta,let(l) 
(=sēta)

Tā vārds: aka.dēmia,Hel(^akadēmija), ir at
vasināts no Dkas un balss jēdzieniem. Vārds; aka 
dēmija, tiek attiecināts uz kādu aroda skolu. Bet 
lai slēptu vārdu: arods, profesori lieto šo 
,,augstāku ” vārdu attiecīgai darba spēka rūpnī
cai. Kā ziepju vai apavu vai naglu rūpnīca ražo 
ziepes, apavus vai naglas, attiecīgi, tā aroda 
skola jeb akadēmija ražo sava aroda darba spēku. 
Akadēmijas, fakultātes un universitātes ir tikai 
ismologu piespļaudīti vārdi lai apmānītu ik die
nišķu tautu ar šiem nepazīstamiem vārdiem. Arī 
vārds: profesors, ir tikai pār-teicējs. Viņš at
kārto vienu un to pašu teiku lai no studentiem 
iztaisītu kādus aroda pratējus, tāpat kā inženiers 
rūpnīcā atkārto vienu un to pašu vienādojumu lai 
rastu naglas, ziepes vai kurpes. Tāpēc, akadēmija 
vai fakultāte ir tikai darba spēka rūpnīca.



trejāds cilvēks
Visa rosme dabā balstas uz uguns trim vir

zuļiem: magnētības: T, elektrības: V, un gaubī- 
bas: X, zlm.17 203.lpp. Šai spSka trejādlbai pa
kļaujas netikai uguns, bet ari viela, 16.rieda 
345.lpp. Savā gidā šo dabas trejādlbu pazīst ari 
cilvēks, kā ari ik dzlvonis. Šo dabas trejādlbas 
gidu cilvēks izpauž Dieva trejādībā, 232.lpp., 
ko cilvēks gidlgi ir radījis no dabas cilieniem. 
Ari pats cilvēks savas sugas sabiedrībā ir atzi
nis sevi trejādā lomā; tautiskumā jeb nacionālis
mā; X, ļaudiskumā jeb sociālismā; v , un dzimtis- 
kumā jeb buržuismā; T, zlm.38 340.lpp. Vienādi 
vai otrādi, sīkāki vai plašāki, valsts varmacība 
šķērso vai izceļ šos cilvēka cilienus. Tāpēc, ir 
svarīgi atšķirt tautieša un valstieša jēdzienu.

Latvis, leitis, prūsis, vācs, krievs, ang
lis, francis, beļģis, ir savu tautu locekļi. Tur
pretim, latvieši, lietuvieši, prūsieši, vācieši, 
krievieši, anglieši, francieši, beļģieši ir at
tiecīgu valstu locekļi jeb valstieši. Tātad, tau
tieši ir kādas tautas cilvēki, teiksim: latvji, 
kas pieder vienai tautai, neatkarīgi no viņu dzī
ves vietas, bet valstieši ir kādas valsts cilvēki, 
teiksim, latvieši, kas dzīvo vienā valstī: Lat
vijā, neatkarīgi no viņu tautības.

Bez šiem diviem latvietības tipiem ir vēl
trešais tips: latviņš, kas latvību saprot tikai
daļēji. Latviņš pamatnēji ir latvis, kas latvību
apsārņo ar svešu kultūru, sevišķi vārdoņu. Latvi-
ņi kādu laiku patur lokoņu jeb grammatiku, bet
ar vienu vairāk, caur mākslu un zinātni, ticību
vai politiku, piesavinās svešu vārdoņu kai ir
tikai latviska lokona. Latvini valodu sarauc uz

t t-ismiem un -logijam un veldzi meklē pie krustiem, 
sirpjiem un āmuriem. Tāpēc, latviņš latvību redz 
caur ismologu acenēm, zīm.6 28.lpp., un atrod 
vadoņus ārpus savas kultūras. Vārdu: latviņš, at
vasinu no sekmes: latvis — > latvīgs — > latving0 
latvin^ — * latviņš(285.lpp.) 20 , 56. un 330.lpp.
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Latviņi meklēdami vārdoņu, ticību vai po
litiku ārpus savas tautas mākslīgi rada apstāk
ļus savas tautas nicināšanai. Ar savu kaimiņu,
9 i  7

un visas cilvēces kultūru, mēs varam riesties 
tikai tad kad pašu kultūrā attiecīgs visuļs ir 
trūkstošs. Citu valodu vārdu grābstīšana aumaļām 
ir tikai žūpošana. Latvju valodu, latvju ticību, 
latvju politiku, ir radījusi latvju gida ko pau
žam caur latvības cilienu: latvju valodu. Tāpēc, 
tautieši žūpodami svešā vārdoņā izslēdzas no sa
vas tautas gidas, kas ir izveidota vietējos dabī
gos apstākļos. Jo vairāk viņi ievieš savā vārdoņā
latvinu vārdus jo vairāk vini domā šīs vārdonas 

f U  t t

gidā, tāpēc, jo vājāki kļūst viņu sakari ar latvju 
gidu, vēsturi un kultūru. Beigās viņi sāk pilnīgi 
domāt latviņu gidā kai nav sakņu latvju kultūrā, 
un kļūst trimdieši pat pašā Latvijā. Nākošais so
lis tad ir „atbrīvotāju ” sagaidīšana no ārpuses.
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Zīm.38 
Cilvēciskuma trejādība

Ik cilvēks dzīves gaitā atrod atviegl iriāj u- 
mus gan caur tautiskumu jeb nacionālismu: X, gan 
caur ļaudiskumu jeb sociālismu: V , gan caur dzim- 
tiskumu jeb buržuismu: T. Tāpēc, starp vienpusī
giem cilvēkiem atrodas „pārliecināti ” tautieši 
vai ļaudieši vai dzimtieši. Šādi „pārliecināti ” 
jeb apmāti cilvēki ir posmīgi jeb subjektīvi no-



sliekušies cilvSki. Vīkšīgā jeb objektīva vērienā, 
/.īm.38 340. lpp. , ik cilvēks ir kā tautietis tā 
Laudietis vai dzimtietis. Šīs cilvēcības tapas 
daļas posmos, zīm.39 apakšā, kos mēram ar skaitu, 
zīm.34 314.lpp.
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skai ts tautiskums laudiskums dzimtiskums
X V T

612
6« vol ka savienība
610
69
(58 tauta partija
67
6®
65 cilts biedrība
64
63 radonat6 2 ģints draudze dzimta
61 ģimene

Zīm.39
Cilvēciskuma trejādības posmājs

Kā redzams, zīm.39 augšā, visvalrāk posmots 
ir tautiskums. Es lietoju vārdu: volka°, tautu 
saimēm: baltiem, slāviem, teutoniem, u.c., no 
vārda; Volk,ger(=tauta) , folk,ang(=tauta). Posms; 
volka, aptver laipuma posmus; volkura0, volka° un 
volkuļa0, ko skaits: 61c - 612, zīm.34 314.lpp., 
ir mazliet par lielu priekš volkas kā balti. To
ties, zemāki tautiskuma posmi: tauta, cilts, ģints, 
atbilst šo posmu skaitam, kas robežojas starp 
posmuli un posmuri. Visiem šiem cilvēciskuma pos
miem allaž ir kas kopējs kultūrā, parasti valoda.

Turpretim, ļaudiskuma jeb sociālismā cilvē
ciskuma posmi balstas uz kāda kopēja ticējuma vai 
kādas kopējas rosmes. Šajā cilvēciskuma vīkšojumā 
savienība, ar 611 cilvēkiem, apmēram atbilst vol-



kai. Pie savienību vīkšumiem pieder: EEC, PSRS, 
ASV, dome, zlm.40 343.Ipp. Partija atbilst tautas 
vlkšumam. Kā tautas vlkši sniedzas no dažiem simt 
tūkstošiem, 67, līdz dažiem miljoniem, 69 . zīm.
34 314.Ipp,, ta partiju biedru daudzumi svārstās 
attiecīgi. Biedrība ļaudiskumā atbilst ciltij tau
tiskumā. Visvājāki vlkšoti posmi ir ģintis tautis
kumā, draudzes ļaudiskumā un dzimtas dzimtiskumā. 
Vīkšlba parasti balstas uz patlgas pazīšanās. 
Šie vlkši ir tikai līdz pāris simtiem cilvēku 
lieli. Lai gan iekšēji ģintij, draudzei vai dzim
tai ir visciešākās saites kā jebkuram citam lie- i

U  tlākam cilvēciskuma vīksim, šie trīs vlkši ir vis- , 
vājāki sabiedriska varmacībā, jo tie nepārsniedz 
vīkšumu lielāku par apmēram 63 jeb 216 cilvēkiem, 
kas ir sešuma tūkstotis, zlm.34 314.Ipp. Dzim- 
tiskuma jeb buržujisma vlkšiem nesniedzamies pat 
līdz cil ts vai biedrības apmēriem: 64 - 66, sabied
riskās cīkstēšanās lauks paliek tautiskuma un ļau- 
diskuma vlkšiem. Toties, taisnības labad, visas 
trīs cilvēciskuma tapas: tautiskums, ļaudiskums 
un dzimtiskums, zlm.38 340.Ipp., ir tieši vienā
das. Vērsšanās pret tautiskumu jeb nacionālismu, 
ļaudiskumu jeb sociālismu vai dzimtiskumu jeb 
buržuismu ir vērsšanās pret cilvēka dabas trejā- 
dību. Šāda varmācība rodas no cilvēka dabas neiz
pratnes. Gīdīgā sabiedrībā runa nevar būt par 
vai pret, bet par cik daudz tautiskuma, ļaudis- 
kuma vai dzimtiskumā.

Tā kā ļaudiskie vlkši; draudze, biedrība, 
partija, savienība, zlm.39 341.Ipp., balstas uz 
šādas vai tādas varainlbas jeb demokrātijas, cil
vēce ir izveidojusi varainlbas laipumu, zlm.40 
343.Ipp. Kā redzams no laipiem jeb pakāpēm, kara
vīri ir visvarainiskāki jeb demokrātiskāki cil
vēki. Varas sadale ir tik smalka, ka teiksim, 
laips: virsnieks, daļas apakšlaipos: majors, kap
teinis, leitnants. Savukārt, majori, kapteini un 
leitnanti, daļasapakšapakšlaipos. Ari apakšvirs
nieki daļas apakšlaipos: virsseržants, seržants, 
kaprālis. Līdz ar to varainība jeb demokrātijā 
ir nesalīdzināmi lielāka nekā valstī vai domē.
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/.īm.40 apakšā, kām vīkšība sākas ar cilturam jeb 
liolciltīm, zīm.39 341.Ipp.

343

laips V k š u m s
vīk- sek-

a r m i j a v a l s t s d o m eBi s mo

612 •
611 -krāts pāvests
<510
O9 kardinals
68 * prezidents
67 * maršals ministrs bīskaps
6 6 *  0 ģenerālis deputāts prāvests
Gs 0 brigadieris priesters
G4 + □ pulkvedis
Pfl Y A virsnieks
r>2 V apakšvirsn.
61 I kareivis pilsonis dvēsele

Zīm.40 
Varainības laipuras

Cilvēku daudzuma vadības ziņā ģenerālis 
armijā atbilst deputātam valstī vai prāvestam 
domē, zīm.40 augšā, kas citādi atbilst cilts virs- 
saiša varai tautiskumā, zīm.39 341.Ipp. Līdzīgi, 
maršals, ministrs un bīskaps varainiskumā atbilst 
princim tautiskumā. Prezidents vai kardinals va
rainiskumā atbilst kēninam tautiskumā. Tā kā va-

• * 6 rainiskums valstī un domē izbeidzas 6 līmenī,
t. i „ , ģenerāļa līmenī armijā, tāpēc , valsts un domes 
valdums ir tik vājš. Šāds stāvoklis rastos armijā 
ja nebOtu virsnieku starp ģenerāli un kareivi. 
Tāda armija būtu bars. Tāpēc, deputāts un prāvests 
patiesībā ir barveži. Te nu ir, armija ir nesa
līdzināmi varainiskāka .par valsti un domi, jo 
vara ir sadalīta laipos, kas, savukārt, sadaļas 
apakšlaipos, kas, savukārt, sadaļas apakš2laipos, 
kas, savukārt, sadaļas apakš3laipos. Kamēr poli-



tikā parlamenta deputāts vai domē prāvests vada 
6* jeb 46 656 cilvēkus tikpat kā bez starpējiem 
laipiem, tikmēr attiecīgs ģenerālis armijā vadību 
sadala caur cieši savlktu virsnieku laipumu, zlm.
40 343.lpp. Tas ir patiess varainiskums jeb demo
krātijā, lai gan par pēdējo mēdz uzskatīt bara 
balsu skaitīšanu. Līdzīga militāra varas sadale 
ir komunistu partijā. Tāpēc, komunistu partijas, 
kas reti kad iegūst vairāk par 10% balsu, ir 
spējīgas pārņemt valsts vadību, bet bariskas 
partijas un domes ar 30 un 40% balsu daudzumu 
ir nespēcīgas. Tātad, vara balstas vīkšumā nevis 
bara lielumā.

Lai gan pati komunistu partija, kā armija, 
balstas uz visplašākas varas sādali iekšēji, tā 
rīkojas varmacigi ārēji ar valdniem tāpat kā 
armija. Kā armija valda ar diktatūru tā bieži 
labi vīkšotas partijas valda ar diktatūru. Komu
nistu partija PSRS-ā valda ar diktatūru tāpat 
kā nacionāl-socialistu partija Vācijā valdīja ar 
diktatūru, lai gan pašas partijas iekšēji ir 
varainiskas jeb demokrātiskās. Tātad, ir jāizšķir 
iekšējs un ārējs varainiskums.

Komunisms ir galējs ļaudiskums jeb socia
lisms. Komunistu varmacība ārpus partijas rodas 
no aplamas „pārliecības ” ka, it kā, ļaudiskums 
būtu pārāks par tautiskumu un dzimtiskumu, zīm.
38 340.lpp. Līdzīgi , nacional-socialisma varmā
cība ārpus vācu tautas radās no aplamas „pārlie
cības ” ka, it kā, vācu tautiskums būtu pārāks 
par citiem tautiskumiem, kas ir aizgūta no britu 
ļaužaines viedokļa. Nosvēršanās uz tautiskumu, 
ļaudiskumu vai dzimtiskumu ir vērsšanās pret 
cilvēka dabas trejādlbu. Lai novērstu varmacību 
mums netikai ir jāpiecieš visas trīs cilvēcisku
ma tapas: tautiskumu: X, ļaudiskumu: V , un dzim
tiskumu: T , bet pat jāizprot baudīt tās ar cieņu
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16.rieda:

daba un cilvēks
Cilvēks jauš dabu ar savām jutām: vaju° jeb 

kīmisku reakciju, valu° jeb I'izisku reakciju, 
bet sevi ar varu0 jeb psihisku reakciju(45. lpp.) 1°. 
Protams, cilvēks ari ir dabas visuls. Tāpēc, cil
vēks jauš dabu ar šīm trim jutām. Sīs jutās daļas 
tālāki apakšjutās, kas, savukārt, daļas apakš2ju- 
tās, kas ... daļas līdz pēdīgi attīstītam jutu 
posmam. Šīs jutoņas sekmei ir sava jēdzība jeb 
semantika, kā valodai ir grammatika vai zaimodai 
ir matēmatika. jēdzība jeb semantika nav vis pro
fesoru vai ismologu patente. To ir radījusi cil
vēka gida. Katrs cilvēks, kas jauš vielu un uguni 
kā divus visuļus, ir jēdzējs jeb semantikis, ne
vis tikai lingvistikas profesors vai parapsiholo
ģijas ismologs.

Senēji jeb arheologi pauž(230(6),ĪOO; 1974)1 
ka cilvēks ir 1ietojis uguni jau kādus 500 Kgadus. 
Tāpēc, jādomā ka to viņš ir pazinis daudz senāk. 
Rakstītā vēsturē dabas cilienu: uguns un vielas; 
zemes, ūdens un gaisa, izterzēšana ir sākusies 
Vecās Ēģiptes ļaužaines laikā (3100 - 1786 pK), 
varbūt ap 2300.gadu pK. Šo dabas cilienu sekmi 
cilvēks saprata kā dievu ģinti, 249.lpp., rau:

Nut(=Debess)
(=uguns)

Ptah(=Dievs)
(=daba)

-- Šu(=Gaiss)
(=gaiss)

(=viela)
Tefnut(=Mitrums) 
(=0dens)
Geb(=Zeme)
(=zeme)

Zīm.41
Daba Ēģiptes Dievu sekmē



Helēņu zinātnes laikā, zīm.22 252.lpp., 
šos dievus cilvēks izprata ka dabas cilienus: 
uguni un vielu: zemi, Ddeni un gaisu jeb grudu, 
šķidru un dvingu, zīm.19 206.lpp. Līdz ar to 
cilvēks pārgāja no šķietīgas dabas izpratnes uz 
gīdīgu dabas izpratni. Kā šķietoņas tā giedoņas 
izpratni var veikt tikai caur valodu. Kavaloda 
ir cilvēka ciliens to jau izprata Vecās Kgiptes 
ļaužaines (3100 - 1786 pK) giedēji pasludinādami 
ka Ptah(=Putns, Gars jeb Dievs) ir radījis cilvē
ku no savas sirds(=jut.oņas) un valodas, 249. lpp. 
Tagad mēs zinām ka valoda sastāv no 1)jutoņas un 
2) čaloņas( 1 72. lpp.) 2o. Šāda gieda pauž ka cilvēks 
sevi redz kā dabas attēlu spogulī. To arī pierāda 
ik vārda saknes jēdzība, zīm.43 348.lpp., kājā 
cilvēks sevi j Ot kā dabas at spulgu spogulī . Tāpēc, 
ik čalas saknei, kāVGOD, jēgums aptver vi su dabu.

- Ft? (=Pērkons)
(—uguns)
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( 3  (=Saule) —  
(=daba)

- w  (=Jumis) 
(=gaiss)

-A/V (=Māra) 
(=Qdens)

L - A ( = :

(=zeme)
Zeme)

Zīm.42 
Daba baltu giedā

Baltu zinātne jeb ticība ir pazinusi dabu 
vēl smalkāk nekā helēņu zinātne, jo baltu zinātnē 
ir izšķirta nedzīva viela jeb pārsla: ,  un dzī
va viela jeb šQna:<^> , zīm.23 257.lpp,, ko balti 
ir izpratuši ar liepu ciltīm un ozolu ģintīm, 216. 
lpp. Baltu zinātnē jeb ticībā, jo ticība ir nove
cojusi zinātne, tālāki dabas gieda ir izteikta 
jēgaiņu .rakstā(136. - 140.lpp.)5 ko ir iznīcinā-



,j lifti mūsu kultūras nosēji ” nākdami gan no l.i- 
bekas gan no Maskavas. Kis l>n 11 u .jēgai nu raksi s 
ir i/.nīe i i<n t s divu iemeslu dēj: I ) l‘>a 1 t i rakstīja 
11/. bērza tāsīm, 1-1.rioda 33(5. lpp., kas. ir aizgā
jušas boja un 2)šīs jēga i nes bija arī I)i<xvi: Sau
lei—daba), Pērkoi s(=uguns) , Auslra(= dzīvība), 
.1 umis(~gai ss) , Māra(=ndons) , Zome(-zemo) , kas 
bija jflnoeērt ar kristīgu zobenu un jāsadodzina 
ar svēlu uguni, lai baltiem uzmauktu ismolpgu 
acenes, zīm.6 28.lpp. No šīm dabas jēgainēm vis
senākā ir Juma jeb gaisa jēgaine. To jāņom vērn 
ka vardi: gaiss un gaišs, ir cēlušies no vienas 
saknes, kal pieder arī vārds: gas ,ang(=dvinga, 
gāze) , (Joi st , gor( = (iars) , boz kiom nedz ticība 
nedz zinātnē maz. kas ir izskaidrojams. Juma job 
gaisa jēgainos pamatnējs ciliens: N/(=sparns) jeb 
^(-spārni), (13(5. lpp.)5 ir jau zināmi no VI gadu 
t rīks toņa pK , ar ko tika atzīmēts putns( 1 1 7. lpp. ) 5 9 
Halkānos, vissenākā zināmā Eiropas dzīvotnē 
( I (>. 1 pp. ) 5 9. Ar šīm jēgainēm, ka ķīniešu raksta 
vai matēma tika, cilvēks atzīmē jēdzienu bez balss 
atzīmes. Helēņu rakstība (235. 1 pp. ) 1°, no kas ir 
atvasināta latīņu rakst ība(239. 1 pp.),0, ir ievies
ta kopa ar kristīgo ticību. Latīņu burtājs, ko 
mēs lietojam kopš XVI g.s., zīm.17 183.lpp., at
zīmē čalu. (alā katram vārdam ir sava jēga, ko 
katrs teicējs saprot pēc savas izvēles. Tāpēc, 
kamēr jēgaiņu jēgu nevar mainīt, kā čigāna zirgu, 
ik saknes, teiksim: VCOI), zīm.43 348. lpp., jēgu 
var attiecināt uz ik visuļi daba. Tāpēc, ik saknes 
vārdoņa daļas visos dabas jēdzienos.

Tā kā eilvēks savā gidā sevi jauš kā dabas 
atspulgu, ik saknes vārdoņu viņš vispirms sadala 
dabas: -d, vārdoņā; Vtc'D-d, un cilvēcības: -c, 
vārdoņā; VCOD-c, zīm.43 348. lpp. Nākošā posmā 
dabas vārdoņa; VCt'D-d, daļas vielas: -dv, un 
uguns; -du, Vārdonās; VGOD-dv un VCOD-du, at
tiecīgi. T3 kā visas rosmes ugunī, zīm.17 303. 
lpp., ir pakļautas tai pašai trejādībai/ kā arī 
visas rosmes vielā, zīm.19 206.lpp., uguns vār- 
doņa ir vielas vardonas atspulga. So atspulgu 
cilvēks sevī redz ķermeņa; -ck, vārdonā; V tc'D - ck,I t  7 t 7
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Zīm.43
Dabas cilienu sekme vārdonā

t



0 r+H
<0 H-O<*• X»1 »3• coCfi H-P MH c§w
<8 n>H* aw N3P

virti , lei(=virt)

vid,rus(=redze)
9 0to-,Hel(=gaiš-)

s.vetoi,rus(=svgts) 

Wunde, ger(=vāts)

vardas,lei(=vārds) 
valoda

vadro,rus(=spainis) 
Welt,ger(-pasaule)

watC,got(=ndens) 
wet,ang(=slapjš)

vētra
Wind,gor(=vēj š)
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kā vielu, bet prāta: -cp, vārdoņā: VOOD-cp, kā 
uguni, zlm.43 48.lpp. Tālāki, vārdoņa posmojas 
saskaņā ar mūsu „pieciem ” jutekļiem. Šo jutekļu 
sekme (47.lpp.)10 balstas uz vielas un uguns tre
jādām īpašībām. Cilvēks jauš vielu trijās stājās; 
grudu, šķidru un dvingu, divējādā veidā; 1)iek
šēji (=barlbu) un 2)ārēji(-kaimi). Līdzīgi, cil
vēks jauš uguni, zlm. 43 349. lpp. Šie jausmas posmi 
daļas apakšposmos, kas, savukārt, daļas apakšžpos- 
mos, kas, ... daļas līdz jutekļu galējībai. Ik šo 
jutu posmu cilvēks teic ar kādu vārdu. Tāpēc, mums 
ir tik daudz jutekļu cik ik saknei ir vārdu vielas 
vārdoņā: & ooll) - dv, un uguns vārdoņā; <l> OOl/> - du, 
nevis „pieci ” jutekļi.

Tā ka cilvēks ir dabas visuļs, kas ir dabas 
trjādlbas atspulga, viņš sevis vārdoņu: VOOD-c, 
zlm.43 348.lpp., ari redz kā ķermeni(=vielu) un 
prātu(=uguni), ko dome iztulko ar dvēseli. Kas 
zinātnes jēgumā ir prāts tas domes jēgumā ir dvē
sele. Kā prāta novietne ir smadzenes tā dvēseles 
novietne ir sirds, jo prāts novirza smeldzi uz 
sirdi, tāpat kā prāts novirza sāpi uz ievainojuma 
vietu, lai vērstu cilvēka uzmanību uz asinošanu.ISmeldzi prāts novirza uz sirdi, jo sirds ir asins 
pumpis^ Tāpēc, kad cilvēks sāka domāt par sevi 
Vecās Ēģiptes giedoņā, viņš sevi atzina par Ptah 
(-Dieva) sirds un valodas radījumu. Zinātnē tagad 
atkal cilvēks redz Dievu kā dabu, kā to viņš re-

7 9dzēja pirms tautisku Dievu radīšanas, 211.lpp.
Cilvēka ķermeņa vārdona: VOOD -ck, saistas

f » 9 7ar cilvēka ķermeni, bet cilvēka prāta vārdoņa; 
V OOD - cp, saistas ar cilvēka prātu, ko ismolo- 
gijas pļurzas „izskaidro ” ar lingvistiku, psi
holoģiju vai intelegenci, par kām viņiem ir vēl 
mazāk jausmas nekā Vecās Ēģiptes priesteriem. 
Visumā varētu teikt ka pie prāta vārdoņas vīkša; 
VOOD-cp, pieder tikai tie vārdi, kas dabā ir at
rodami tikai tik ilgi kamēr cilvēka prāts darbo
jas. Nāve pārtrauc prāta jeb dvēseles darbību un 
līdz ar to prāta vārdoņa; VOOD-cp, beidz pastā
vēt. No tā izriet ka cilvēks nav vis trimdiets 
iz paradīzes ar dvēseli krūtīs, viņš ir dzlvonis 
ar valodu mutē.
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dzintars
17.rieda;
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Senajā pasaulē dzintars valdzināja kā lau
kus tā ķēniņus visur, bet ne pašā Baltijā, kur 
to dedzināja tā smaržīgas gaismas dēļ. Visur tas 
tika lietots kā dārgakmens un kā zāles dažādām 
kaitēm. Kāpēc Baltijas piekrastē satikās daudzi 
dzintara tirdzniecības celi7’’72. Sākamies helēņuI Izinātnes laikmetam VI g.s. pK dzintaru sāka pazīt 
kā priežu sveķus un, līdz ar to, atzīt ka tam nav 
nekādas dziedēšanas vērtības. Beidzot, PLinius 
(23 - 79) savā „Historia naturalis ” (=Dabas vēs
turē) to apraksta toreizējā izpratnē (XXXVII, XI 
un XII; 186 - 203)33 tā;

,, ... kad pērkons nospēra 9aej?onu, viņa mā
sas sērās pārvērtās papelēs, kas Po upes 
krastos ik gadu raud electrum[=dzintara] 
asaras, kas grieķos ir zināmas kā electrum 
£=dzintars], jo Sauli sauc Elector ... 
(i>ilomen(s) pauž ka tas ir izraktenis, ko 
izrok divos Skitaines novados; vienā tas ir 
pabalts, vaska krāsā, un saucas electrum, 
citur tas ir pabrūns un saucas sualiterni- 
cum. Demonstratus dzintaru sauc lyncurium 
un pauž ka tas ir radīts zvēru: lyncu, 
mīzalSs ... citi to sauc langurium un saka 
ka zvēri, kas dzīvo Itālijā, saucas languri. 
Zeno^enius šos zvērus sauc langas un noteic 
viņu dzīvotni Po krastos,bet Sudines raksta 
ka koks, kas rada dzintaru I„igurijā[=Fran- 
cijā] saucas lynx ... Sotacus tic ka tas 
plūst no klinšu plaisām Brittannia(ā) 
£=Prūsijā], kas saucas electrides[=dzin- 
tarietes] . Py^eas pauž par jūras: Metuonidis 
[B: Mentonomon] , grīvu, kas plēšas 6000 sta- 
du[~llOO Km] , kās krastus apdzīvo vācu ģints: 
Guioni^B: Gutoni]. No šejienes ir dienas 
brauciens līdz Abalus salai[=SāmsalaiJ, 
kurp, viņš saka, pavasaros straume nes 
dzintaru, kas ir sacietējis jūras izmetums.



Viņš piezīmē ka iezemieši to lieto ka deg
vielu un to pSrdod teutoniem. Viņa ticēju
mam piebiedrojas Timaius, kas, toties, šo 
salu sauc Basilia[= SāmsalaJ. 9ilomen(s) 
noliedz ka dzintars liesmotu. Nicias pār
liecībā paskaidro ka dzintars ir Saules 
staru mitrums ... rietumos. ... Viņš pauž 
ka līdzīgi dzintars rodas Kgiptē, kur tas 
saucas sacal ... Sīrijā sievietes taisa 
vērpuļus no tā un to sauc harpax, jo tas 
pieķer lapas, salmus un drēbju pamales ... 
Xenocrates izsakas ka Itālijā dzintars sau
cas netikai sucinum, bet arī i?ium; un Ski- 
tainē kā sacrium, jo tas arī tur ir atro
dams. ... Ir labi izdibināts ka dzintars ir 
Septiņzvaigžņu[=Ziemeļuļ jOras radījums, ko 
vāci sauc glaesum un tāpēc viena sala ir 
nosaukta Glaosaria jeb Dzintariete, ko 
iezemieši sauc Austeravia[^Galindainej , kad 
ķeizars: Germanicus, darbojās tur ar flotes 
vienībām ... Pat mūsu priekšteči ticēja 
ka tas ir sucus jeb sOce no koka un to no
sauca sucinum£=sūkums] . Ka tas pieder 
priežu sugas kokam to pierāda tā smarža 
kad to sarīvē, un deg kā priežu lāpa, ar 
tās pašas smaržas dūmu kad aizdedzināts. ”

Šajā Plinius (23 - 79) vēstījumā par dzin
taru te es izlasīju tikai valodai saistlgas vēs
tis. Visumā var spriest ka vienādi vai otrādi, 
dzintara nosaukumi saistas ar Sauli, jo 1)tā vei- 
cinā sveķu plūdumu un 2)tie degam dod gaismu tā
pat kā Saule. Tāpēc, vārds: elektron ,Hel.(= dzin
tars), ir atvasināts no vāka: Elector,llel(=gai- 
šotājs), kas, savukārt, ir atvase no vāka: Hē- 
lios,Hel(=Saule). Tā kā baltu vārds: gītars,Bal2 
(^dzintars), pieder tai pašai saknei kā arī vār
di: Gott,ger(=Dievs), qedem,heb(= austrumi), 64, 
lpp., kas senāk jēgumā saistījās cieši ar Sauli, 
tāpēc, vārdu pāris: hēlios - elektron,Hei(=Saule- 
dzintars), vārdu pāra; Gītars - gītars,Bal2(=Sau- 
le - dzinatrs) , tulkojums.
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hē1ios,Hei 
(-Saule)

Gī Lars,Bal2 
( -Saule)

zLinden , ger 
( iedegt)

clektor.Hel - 
(-gaišotāj s)

zī tars.Iet 
( dzintars)
AI

dzTlars,Iet 
(=dzintars)

T
gī tars,Ba12 

(-dzintars)

cinders.ang 
(-i zdedži)

elektron,Hel 
(^dzintars)

jantar, rus 
(=dzintars)

T
gi n ta ra s , 1 e i 
( -dzi ntars)

1
dzintars

Šis tulkojums būs noticis pirms minētās 
Plimus(23 - 79) vēstures rakstīšanas, bet pēc 
helēņu zinātnes ausmas VI g.s. pK. kad pētnieki 
sāka i zprast dzintara dabu zi nātniski . Tāpēc, sak
nes: GT t- ,T>al 2 (=Saul-.) , jēgums šajā laikmetā bi
jis vienāds ar saknes: Got-,ger(=Diev-), jēgumu, 
kas. savukārt, pieder saknei: qed-,heb(-aust-), 
jēgumam, Plinius(23 - 79) arī min ka iezemieši 
vienu salu sauc Austeravia,?(=Austrava), 352,lpp. 
Sis vāks nevar būt nekas cits ka saknes: Gīi-, 
Bal 2 (;-Saul-) . tul kojums ar sakni : Austor- ,?(-aus- 
tr-), kas ir atvase no saknes: ved-,?(-aust-), 
12.rieda 329.lpp. Ka vāks: GItars.Ba12(=Sau1e, 
Dievs?), ir radniecīgs ai- vāku: Gott,ger(=Dievs), 
to liecina tā svētais Gars: keutaris,pru(=balo- 
di s), 242.lpp.

Toties, citas Plinius(23 - 79) vēstis pauž 
ka Skitainē pabaltais dzintars saucas eiectrum, 
bet pabrūnais - sualiternicum. Vēlāk viņš min 
ka Skitainē tas arī saucies sacrium un Romā - 
sueus. Vārds: el ectrum , 1 at (--dzintars) . ir atvase 
no elektron ,Hei (-.dzintars , saulenis). Bet vārda; 
sualiternicum, sakne: s.ualit-,sky(=s.vi1t-), ir



radniecīga vārda; s.weal ter,ang(-s.velme), saknei. 
Vārda; s.vilt, sakne: .vilt, ir saknes: ved-,? I 
(=aust-), 12.rieda 329.lpp.. laipuļa locījums, I 
3.rieda 287.lpp, Kā visi skitu vārdi, 169.lpp., 
kos piemin Herodotus (485 -424 pK). ir zināmi 
arī baltu valodā tā arī šī sakne: s.ualiter-,sky ■ 
(=s.wealter,ang = s.vilturs0 jeb s.velme), at- 1 
bilst jēgumam sakarā ar minētu dzintara dedzi-ļj 
nāšanu vai svilšanu. Līdz ar to tas arī ir ne- I 
tiešs norādījums ka toreiz vāks Skitaine, attie- I 
cās ari uz baltu dzīvotni.

Vārds: sacrium,sky(=dzintars jeb sūkurs°), ] 
pieder tai pašai vārsmai, 2.rieda 284.lpp., kāli 
arī vārds: sucus,lat(=dzintars jeb sūce), un I 
vārdi: sūkalas, siekalas. Tas ir sugas vārda no- I 
saukums sakarā ar tā sūci no priedes. Tā varētu I 
teikt ka dzintara vāki: sucus un s.ualiternicum, 
ir ikdienišķu ļaužu izteiksmes vārdi, kamēr gī- 1 
tars,Bal2(=dzintars), ir izglītotākas izteiksmes! 
vārds.

Kā Plinius(23 - 79) ir minējis, vāci to sau- 1 
kuši glaesum,ger2(= dzintars jeb stikls). Arī n| 
Tacitus(54 - 120) pieminēdams cilti: Aesti,latl 
(^galindi), 12.rieda 329.lpp., saka ka viņi dzin-l 
taru saucot glaesum(§ 45)32 . Pēc Plinius (23 - 79) ffj 
vēsts, 352.lpp., romieši dzintara salu: Austera- 1 
via,?(=Austrava), ir nosaukuši Glaesarium,lat I 
(=Dzintaraine jeb Stiklaine) .> vākā. Bez šaubām, 1 
šis vārds ir radniecīgs vārdiem: Glass,ger «i 
(^stikls), glisten,ang( =vizēt.) , glaz, bul l2(=acs) , ļ 
Šī sakne ir laipuļa atvase, 3. rieda 2b7.1pp., no I 
saknes: gies-,ger(-liet-), kas ir atrodama arī vār- ļ 
dos: š.ķīst, kust, kausēt, Vārds: stikls,got(-glā- I 
ze) , ir atvase no vārda; tecēt, saknes. Tāpēc , sak- ļ 

nes: tek- un gies- jeb .ķīs-, ir tulkojumi kā tic iz- I 
paužas tulkojumā: Glass,ger=s.tikls,got(=glāze). ļ 
Vārds: glazūra,lei(-glazūra), nav nekāds sevišķi j 
vācīgs vārds. Tāpēc, jādomā ka arī vārds: glāze, 1 
ir netikai vācisks, bet arī baltisks vārds. Ja I 
sakne: glas-, būtu tīri vāciska, kāpēc Bern.stein, ļ 
ger(=dzintars jeb deg.akmens), aizstāj vārdu: 
Glas.stein0,ger(-dzintars), kur vārds: Bern-,ger



(-deg-), pieder tai vārsmai ka arī vārds; burn, 
ang(-degt)? Tāpēc, vārds; glaesum,lat(=dzintars 
jeb stikls), ir baltu-vācu cilmes čaliens ar 
stikla jēgumu, kā izteikts saknēs; gies- un tek-, 

Plinius (23 - 79) atstāstīta pļurza par 
dzintara vāka saistīšanu ar zvēru mīzalām, 351. 
lpp., ir izmisuma valodnieku jeb filologu deva. 
Sakne: lyng- vai lang-,Hel(-dzint-), ir atvasi
nāta no vāka: Liguria,lat(=Francija), kas ir se
nākais zināmais vāks no VI g.s. pK, kas ir attie
cināts uz Franciju. Vēlāk tas ir sarucis uz Atlan- 
tikas piekrastes apvidu, no kurienes dzintars ir 
vests uz Britu salām. Strabo (63 pK - 23 pēc K) 
dzi ntaru piemin ar vāku: liggurion ,Hel(=dzintars) , 
(IV,4(2); 237.lpp.)48; „Šo zemi apdzīvo ligures, 
kas pārtiek, galvenokārt, no aitām un piena, un 
miežu dzeriena ... Šī ir zeme no kurienes nāk li- 
guru mēteli un sagi[-segas]. Viņu zemē arī ir 
liels daudzums dzintara(-liggurion), ko citi sauc 
electrum. ”

Vārds: sagi(=segas), nav grieķu vārds. Tas 
pieder tai pašai vārsmai kā arī vārdi: sagša, 
sukāt un, varbūt, sakta. Sakne: Lig-, pieder 
tai pašai vārsmai kā arī Tacitus(54 - 120) minē
tie: Lugii, starp Elbu un Oderu, ko sakne ir 
saglabājusies vākā; Lango.bardi, un vākā: lenkas, 
lei(-polis), 189.lpp. Šī sakne; Lug-, ir locīju
sies uz sakni: lah-,(=poļ-), kas ir sastopama 
polu dižciltības vārdā; sz.1achta,pol(=šļahtas 
jeb muižnieki). Vārds: 1iggurion,Hei(=dzintars), 
ir jālasa; lingurion, jo helēņu rakstībā ng tiek 
rakstīts ar gg.

Man Šķiet, ka tā kā vārdi: gītars un goti, 
ir loti līdzīgi, 1 iggurion,Ilel(= dzintars), vai 
nebūs atvasināts no vāka: Liguria,lat(= Ļaužaine 
jeb Francija). Kā goti tirgojās ar gītaru,Bal2 
(-dzintaru), tā arī liguri ar to tirgojās Britu 
salās. Nenoteiktas valodas vārdam: sagi ,?(=sega) , 
ir spēcīgas saknes arī baltu valodā. Tas ir lie
cinieks par sakariem starp baltiem un liguriem. 
Varbūt ka gītars,Bal2 (=dzint.ars) , ir saistīts ar 
gotu tirgotājiem, bet liggurion,Hel(= dzintars), 
ir saistīts ar liguru tirgotājiem.
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Baltijas jūra
Baltijas jūru cilvēks ir pazinis kopš ledus 

laikmeta beigām pirms 9 Kgadiem, 21.1pp. Kakstā 
to sāka pieminēt helēņu ' zinātnes laikā Py?9eas 
(385 - 322 pK). To piemin Plinius(23 - 79), 17. 
rieda 351.lpp., sakarā ar dzintaru, un sakarā ar 
apkaimi(IV, 13)3 3:

,,Lai paustu par Eiropas ārējām malām at
stājam šejieni[Melno jūfuļ un šķērsojam 
Ripaeos[=Vidzemes] kalnāju griežamies krei- 
sup gar Septdņzvaigžņu[=Ziemelu] jūru mēs 
nonākam Gadis(ā)[pilsēta Spānijā]. Šeitan 
ir daudz salu kām nav vāku, bet Timaius 
[ill g.s. pK Sicilijas vēsturnieks] ir pau
dis ka tur ir viena, pretim Skitainei[t.i., 
Vedainei] , kas saucas Baunoniaf=Fyn sala Dā- 
nijāj , dienas braucienā no krasta, kur pa
vasarī bangas izskalo dzintaru. Pārējais 
jūras krasts sīkāki ir zināms tikai no pa
viršiem liecinātajiem. Septinzvaigžnu 
[=Ziemeļu] j Dja: Amalchium£=Bal tijas] jGra, 
ko HekataiusfVl g.s. pK helēņu pētnieksj 
sauc par Parapanisus[=Visias] straumi, kas 
apskalo Skitaini, kas iezemiešu valodā no
zīmē sasalušo. 'Pilomen(s) pauž ka kimbri 
f=cilts Dānijā] to sauc Morimarusa, tas ir 
Mirusi jūra. No turienes lidz Rusbeas 
£=Kolkas] pussalai aiz kurienes Cronium 
f^RIgas un Somu līči] . Lampsacus Xeno<ļ>on(s) 
flV g.s. pK atēnietis] pauž ka triju dienu 
kuģojumā no Skitainesft.i., Vedaines] pie
krastes ir milzīga sala Balcia, ko Pyj?eas 
(=385 - 322 pK) ir saucis Basilia[=Sāmsala].
Arī dažas salas saucas Oeonae[=Fyn.sala Dā
nijā], kur iedzīvotāji pārtiek no putnu 
olām un auzām. Citas, kājās cilvēki ir dzi
muši ar zirga pēdām, saucas Hippo.podes 
£-Zirgu pēdas jeb Sām.salaj . Citas saucas 
Pan.otioras£=Vis.auses jeb Sām.sala], uz 
kām cilvēkiem ir tik lielas ausis ka vini
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ar tām apsedz savus ķermeņus, kas citādi 
ir atstāti kaili. ”

Tālāki Plinius (23 - 79) apraksta Baltijas 
piekrasti Vācijā tādā pašā garā. Daudz kas nesa
skan ar tagadējiem zinājumiem, kā dzintars Dā
nijā. Šajā rakstā Plinius (23-79) dod, kā viņš 
min, vairāku ziņotāju stāstus. Daži no tiem ir 
pilnīgi izmisuma valodnieku sadomāti stāsti kā 
par cilvēkiem ar milzu ausīm, 104.lpp., vai par 
cilvēkiem ar zirga kājām, 127.lpp., jo salu no
saukumi ir līdzīgi kādam helēņu vai latīņu vārdam, 
re; Oeonae(=Fyn.sala) un 5on,Hel(=ola ), 126.lpp. 
Līdzīgi, ik vārds šajā vēstījumā ir jāsaprot ap
ziņā ka Plinius(23 - 79) te ir mēģinājis sakopot 
visas zināmas zinās, dodām tām visām vienādu ti-I 7camību. Tāpēc, nedz tās visas ir jāizprot akli, 
kā priesteri ,,izprot ” bībeli, nedz tās visas 
ir jānoraida akli, kā politruki noraida bībeli.
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Ukraina 59,199,317,318 
Umbria 95 
Ungaren 317 
universs 331
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v 60,62 
vāci 316 
vācele 322,337 
vada 529vaida 79 
vairums 296 
vakar 315,316 
vāks 322,337 
valoda 249,320 
valoduļa 305 
valstietis 339 
Vandali 42 
Vanka 317

9

varagi 316 
varainība 342 
vārds 319,320,347 
varlba 270 
Varini 87 
vārsma 285 
vasara 179 
Vecā Derība 251 
vedi 60
veda 34,167,210,213,323
veidība 201
vektors 202
velis 265
velti 100
Veltaine 60,72,97
Venedi 40,173
Venera 216
Venta 154,156
Ventas rumba 155
vepsas 50
Vesta 229
Viadus 163
vibičnSs 84,139,143,197 
Vidzeme 52 295
vienība 204 
viesa 206
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viesšanās 15
vikings 193,316
vīkšlba 249,312
vīkšīgs 341
vīksis 312
vīkšums 312
Vinland 41
vinuli 43
virsnieks 343
virzuļs 202
Visbija 84,139,197
Visla 125,149,153,163
Vistula 156
visuļs 202
Vitauts 276
Vitebsk 45
vytis 39,96
Voka 163
Volga 119,162
volka 341
Vönnu 52
voti 51
Vrede 47

Watten 50 
Warszawa 156 
Weddu-Semm 51 
Wegener 15 
Welatabi 93,97 
weleti 71 
Wenden 51,55 
west- 138,185,329 
wiltzi 93 
Wilzos 99 
Wina 159,160 
Windau 156 
Winuli 43 
.wit 96
Withlandia 46,96 
wog 317

Wulfila 181 
Würm 21 
Wylte 98

Xenocpon 117,128,356

Ymera 224

zaimoda 320 
zaims 17, 302 
zeme 202,254,346 
Zemgale 134 
Zeus 22® 
ziemeli 130r
Ziemeļu jūra 356 i ° >zilgans 75 
zilgme 
zils 85 
Zimegola 69 
zīmotne 313 
zirgu šņabis 133 
zviedrs 46

žagari 170 
Zemai, ti ja 134,181 
Zemene 90
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