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Padomju Latvijas 60 gadi vienlaikus ir ari latviešu

padomju valodniecības pirmais sešu gadu desmitu

posms. leskatu latviešu valodnieku veikumā un viņu
turpmākajās iecerēs sniedz rakstu cikls, kas levada krā-

juma 15. laidienu. Pārējās nodaļās apcerēti vairāki ak-

tuāli valodas kultūras jautājumi, citvalodu īpašvārdu
atveide, daiļdarbu valoda, dažu vārdu nozīmes un iz-

mantojums, vārdu darināšana и. c. Sniegta informācija
par jaunajiem terminiem, kas apstiprināti LPSR ZA

Terminoloģijas komisijā. Krājumā publicēti LPSR ZA

Pareizrakstības komisijas atzinumi. Laidiena nobei-

gumā ievietota hronika, padomju valodniecības darbu

apskats, bibliogrāfija.



Atsauksmes par šo krājumu un ierosinājumus lūdzam

adresēt Žurnālistu savienības Valodas kultūras sekcijai

(Rigā, Padomju bulv. 24, Izdevniecībā «Liesma») vai

ZA Valodas un literatūras Institūta Terminoloģijas un

latviešu valodas kultūras grupai (Rīgā, Turgeņeva
ielā 19). Redakcijas kolēģija atvainojas lasītājiem par

kļūdu, kas krājuma 14. laidienā ieviesusies valodnieka

Kārļa Mīlenbaha vārda rakstījumā.
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LATVIEŠU PADOMJU

VALODNIECĪBAS 60 GADI

A. BLINKENA

LATVIEŠU LITERĀRĀ VALODA

UN VALODAS KULTŪRA PADOMJU LATVIJĀ

Literārā valoda ir viena no lielākajām katras nācijas

bagātībām. Tā reizē ir nacionālās kultūras radītāja un

rādītāja; bez augsti attīstītas un izkoptas literārās va-

lodas nevar būt lielu sasniegumu ne garīgajā, ne ma-

teriālajā kultūrā. It īpaši teiktais attiecināms uz sociā-

listiskajām nācijām, kuru ražošanas procesā un attie-

cībās, kā arī kultūras un sabiedriskajā dzīvē literārajai
valodai ir īpaši svarīga loma, jo ar visas tautas līdz-

dalību sava likteņa noteikšanā, valsts veidošanā un sa-

biedriskajā dzīvē pieaug arī dzimtās valodas sabied-

riskā un valstiskā nozīmība, literārā valoda kļūst nevis

par valdošo šķiru, bet par visas tautas īpašumu. Ar

Lielo Oktobra sociālistisko revolūciju tika pavērts ceļš
daudzu bijušās cariskās Krievijas tautu nacionālo va-

lodu attīstībai, jo viens no Padomju valsts dibinātāju
galvenajiem uzdevumiem bija atrisināt nacionālo va-

lodu jautājumu, atrast pareizās formas nacionālo va-

lodu attīstības veicināšanai. īpašas rūpes tika veltītas

tieši nacionālajām literārajām valodām, to rakstu for-

mas izveidošanai un attīstīšanai. Pēc revolūcijas ap

70 PSRS tautu valodu ieguva savu rakstību. Latviešu

valodai gan bija sava literārā forma arī līdz tam, un

tās rakstu tradīcijas jau ilga gandrīz četrus gadsimtus,
tomēr ar padomju varas nodibināšanos iezīmējās jauni
pagrieziena punkti arī latviešu valodas attīstībā. Te mi-

nami kaut vai tādi nepārvērtējami fakti kā Izglītības



komisariāta rīkojums par latviešu valodas rakstību sko-

lās 1
, ar kuru oficiāli tika atzīta un apstiprināta t. s.

jaunā ortogrāfija 2
,

un Terminoloģijas komisijas nodi-

bināšana 3.

Tas liecina, ka jaunās Padomju Latvijas vadītāji iz-

prata literārās valodas lomu sabiedrības organizēšanā
un vienošanā, kā arī visu ražošanas un kultūras nozaru

attīstīšanā, izprata valodas kopšanas nepieciešamību.
Apmēram tikpat ilgs mūžs kā sociālistiskajai sa-

biedrībai ir arī jēdzienam un terminam «valodas kul-

tūra», vismaz Padomju Sociālistisko Republiku Savie-

nībā, kaut arī tieksme valodu kopt, to «kultivēt» bija
sena un pazīstama visām tautām un valodām.

Ar literārās valodas kultūru mēs saprotam vispirms
literārās valodas apzinātu teorētisku apstrādi, t. i.,
lingvistiskas rūpes un centienus, kuru mērķis ir lite-

rārās valodas pilnīgošana un sekmīga attīstība.4 Valo-

das kopšana arvien ir bijusi saistīta ar sabiedrības dzī-

ves attīstības uzdevumiem. Viens no dedzīgākajiem
latviešu valodas aizstāvjiem un kopējiem, Atis Kron-

valds, kurš vairāk nekā jebkurš cits gan pirms, gan pēc
viņa uzsvēra dzimtās valodas milzīgo nozīmi tautas

izglītošanā, kultūras veicināšanā, nacionālās pašapzi-

ņas veidošanā un arī internacionālisma jūtu stiprinā-

šanā, rakstīja: «Ja latviešu skolotāji un rakstnieki gadu
no gada jo vairāk iepazīsies ar savu tēvu valodas

tikumu un spēku; ja latviešiem netrūks pamācību, kur

1 Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības Ziņotājs, 1919,

21. martā.
2 Sīkāk sk. Bendiks H. Ceļā uz mūsdienu rakstību. — Krāj.:

Latviešu valodas kultūras jautājumi, 5. laid. R., 1969, 12.—13. lpp.
3

Sk. V. Skujiņas rakstu šā krājuma 46. lpp.
4 Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура.

Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 338.
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dziļi jo dziļi ievedīs jaunekļus un jaunavas latviešu va-

lodas saprašanā; ja nākošās audzes, to dziļāki iepazi-

nušas, atjēgs, ka tagadējā latviešu valoda nav vienas

dienas dzemdējums, bet ilgāku gadu simteņu audzinā-

jums; ja skolotāji un rakstnieki skaidri izpratīs, ka līdz-

šinējā valodas audzināšana, gan pēc dzīves vajadzību
mēra, gan pēc valodas iekšķīga gara un sevišķiem va-

lodas likumiem, jau no mūsu sentēviem uzsākta un no

mums pēc tagadējo laiku vajadzībām izdailējama: tad

mūsu audzinātāji un rakstnieki, zinādami, ka gatava
kultūras valoda nav nevienai tautai no debesīm piepēši
nokritusi, vairs nesūdzēsies tik daudz par mūsu tēvu
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valodas nabadzību un bezspēcību, nedz tēvi kaunēsies

ar bērniem savā valodā runāt, bet ikkatrs piepildīs pēc

tagadējo laiku vajadzībām un pēc savas mācības stā-

vokļa to pienākumu, ko liktens tam piešķīris.» 5 Sie

vārdi teikti vairāk nekā pirms 100 gadiem, bet doma

ir aktuāla vēl mūsdienās.

Jau 1914. gadā nākamais Latvijas Padomju valdības

priekšsēdētājs Pēteris Stučka žurnālā «Darbs» rakstīja,
ka viņam trīs reizes gadījies izteikties par valodas jau-

tājumu un viņš vienmēr uz to atbildējis: «Kamēr vien ir

vairāk kā miljons (te piezīmēšu, un pat ja mazāk) lat-

viešu, kas pietiekoši neprot citas valodas, tikmēr mums

ne vien jāraksta šinī valodā, bet ar visu varu jāizkopj,
jākuplina šī valoda kā nepieciešams ļaužu satiksmes un

kultūras garīgo mantu piesavināšanās līdzeklis.» 6 So

tēzi, cik iespējams, pirmajā padomju varas gadā centās

īstenot Latvijas Komunistiskā partija un valdība —

gan ar minētajiem dekrētiem par valodu, gan ar citu

kultūras formu attīstīšanu. Šos centienus P. Stučka

formulē tā: «.. pilnīgāka latviešu valodas brīvība uz vie-

tas un kultūras centru dibināšana visas Krievijas lat-

viešu valodas vajadzību apkalpošanai, bet reizē ar to

visu citu vietējo valodu līdztiesība ar latviešiem» (Pa-

svītrojumi P. Stučkas —А. B.) 7. Arī rakstā «Pret tautu

naidu un tautisko ienaidu!» (1921. g.), uzsvēris, ka

Padomju Latvijā tūliņ ticis izdots valodu dekrēts, kurā

pasludinātas līdzīgas tiesības runāt un rakstīt ikvienā

5 Kronvalda Atis. Par musu tevu valodu. Kopoti raksti, 1. sej.
R., 1937, 493.—494. lpp.

6 Stučka P. Tautisko centienu nākotne un nākotnes tautiskie cen-

tieni. — Grām.: Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts. R.,
1972, 105. lpp.

7 Stučka P. Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts. R.,
1972, 143. lpp.
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valodā, Р. Stučka saka: «Tas pierāda, ka komunisti ne-

būt neattiecas vienaldzīgi pret tautisko kultūru, t. i.,

pret valodu un šinī valodā izpausto mākslu un zinātni,
bet ka viņi šinī ziņā prot izšķirt mērķi no līdzekļa. Jo

valoda ir nevis tā kultūra pati, bet tikai līdzeklis, ceļš
uz kultūru, un pie tam neizbēgams ceļš. Savukārt, šo

valodu neizkopjot, top aizkavēta pati kultūra.» 8

Valodas nabadzība, šablonisms, vienkāršotība, nerū-

pīga attieksme pret valodu neļauj precīzi un niansēti

izteikt domu, neparāda vēlamās jēdzienu attieksmes un

līdz ar to ne vien traucē saziņu, bet traucē arī domā-

šanas attīstību, zinātnisko atziņu veidošanos un no-

māc jūtu kultūru. Sevišķi nozīmīga valoda ir sociālis-

tiskās sabiedrības locekļiem, kas pārstāv jaunu, aug-
stāku sabiedrības formu, tātad arī jaunu cilvēces kultū-

ras attīstības pakāpi.9 Tā kā valodas un tās sabiedrisko

funkciju attīstība ir savukārt atkarīga no sabiedrības

attīstības pakāpes, tad ir saprotamas sociālistiskās sa-

biedrības rūpes par valodas iespējami pilnīgākas for-

mas izveidošanu.

To panāk, pirmkārt, veicinot valodu zinātnisko iz-

pēti, dziļu valodas īpatnību izpratni un praktiskā valo-

das formu un konstrukciju lietojuma apzināšanu un,

otrkārt, ar plašu un nemitīgu valodas kopšanas darbu,

ko Veic valodas speciālisti — valodnieki, redaktori, sko-

lotāji, kā arī citi kultūras darbinieki, izvērtējot valo-

das izteiksmes iespēju variantus un iesakot lietošanai

pašus atbilstīgākos no tiem. Izveidojusies pat jauna
valodas zinātnes nozare — ortoloģija, kas vērtē normu

8 Turpat, 240. lpp.
9 Sk.: Национальный язык и национальная культура.М., 1978,

с. 3.
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attīstības tendences, fiksē svārstības starp literāro

normu un nepareizu runu.

Atjaunojoties padomju varai 1940. gadā, līdztekus

politiskajiem un ekonomiskajiem pārveidojumiem atkal

tika veikti pasākumi valodas tālākā kopšanā, lite-

rārās valodas unificēšanā un kodificēšanā. Nodibinājās

vietvārdu, uzvārdu un priekšvārdu pareizrakstības ko-

misija, un viens no tās nozīmīgākajiem darba rezultā-

tiem bija atzinumi par īpašvārdu rakstību dokumen-

tos 10, kuros, ievērojot radušos ciešos kontaktus ar

krievu valodu, bija doti arī norādījumi par latviešu

īpašvārdu atveidi krievu valodā un krievu īpašvārdu at-

veidi latviešu valodā. Šie atzinumi bija visai veiksmīgi,

jo daudzējādā ziņā saskan ar tiem principiem, kas par
citvalodu īpašvārdu atveidi izvirzījušies un nostabili-

zējušies tieši pēdējos gadu desmitos (panākt iespējamu
atbilstību oriģinālizrunai), kaut arī starpposmā bijušas
dažādas svārstības.

īpaši strauji literārās valodas bagātināšanās procesi

aktivizējās pēc Lielā Tēvijas kara. 1946. gada februārī

tika nodibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmija un tās

ietvaros arī Valodas un literatūras institūts, kur akad.

prof. Dr. Jāņa Endzelīna vadībā sākās plašs, sistemā-

tisks latviešu valodas izpētes darbs un līdz ar to arī

valodas prakses uzdevumu risināšana. 11 Sabiedrībā-no-

tika lielas sociālas un ekonomiskas pārmaiņas un radās
milzum daudz jaunu jēdzienu, kam bija vajadzīgi no-

10 Vietu vārdu, uzvārdu un priekšvārdu pareizrakstības komisi-

jas pie Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija atzinumi par
vietu vārdu, uzvārdu un priekšvārdu rakstību dokumentos. —

«LPSR APP Ziņotājs», 1941, № 109, 110, 111, 141 un 142.
11 Sk.: Kalniņš Л, Grābis R. Valodas un literatūras institūta

devums tautas kultūrā. — LPSR ZA Vēstis, 1971, № 3, 35.—
44. lpp.
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saukumi. 1946. gada 6. jūnijā ar Ministru Padomes lē-

mumu nodibināja Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas
komisiju, kas darbojas līdz šai dienai un daudz darī-

jusi latviešu zinātniskās un tehniskās terminoloģijas
veidošanā un vienveidošanā. 12 Arvien vairāk izplatījās
un nostiprinājās tieši literārās valodas forma visdažā-

dākajās sabiedriskajās funkcijās 13
,

turklāt daudzas no

tām radikāli paplašinājušās, piemēram, literārās valo-

das lietošana ne tikai republikas centrālajā radiofonā,
bet arī vietējās radioraidstacijās; nākušas klāt arī pa-

visam jaunas, piemēram, valoda televīzijā. Tā kā radio

un televīzijas raidījumos piedalās visdažādāko profe-
siju pārstāvji no visdažādākajiem republikas novadiem,
tad arvien vairāk pieaug literārās valodas runas for-

mas nozīme un izplatība, rodas nepieciešamība vairāk

pievērsties arī literārās pareizrunas un t. s. publiskās
runas jautājumu izpētei un normēšanai, runas kultūras

izkopšanai. Šajā novadā arī ir radušies vairāki nozī-

mīgi pētījumi gan par valodas atsevišķu skaņu izrunu,
gan veselu teikumu fonētisko izveidi. 14

levērojami precizējušās un nostabilizējušās latviešu

literārās valodas gramatiskās formas un konstrukcijas,

12 Sk.: Skujiņa V. Latvijas PSR ZA Terminoloģijas komisijai
30 gadu. — Krāj.: Latviešu valodas kultūras jautājumi, 12. laid.

R., 1976, 5.—10. lpp.
13 Blinkena A. Latviešu valodas attīstība sociālistisko nāciju uz-

plaukuma un tuvināšanās procesā. Padomju Latvijas Komunists,
1974, № 8, 62.-68. lpp.

14 Bendiks H. Latviešu literārās valodas izrunas un rakstības

attieksmju jautājumā. — Karogs, 1955, № 10, 95.-107. lpp.; Ben-
diks H. Par rakstības vienveidību un saskaņu ar literāro izrunu. —

Lit. un Māksla, 1956, 20. okt.; Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgas
runas pamati. R., 1960; Lava A. Mūsdienu latviešu literārās valo-

das fonētika. R., 1969; Цсплитис Л. К. Анализ речевой интона-

ции. Р., 1974;5k. arī I. Tēraudas rakstu šā krājuma 15. lpp.
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bagātīgi variējušies sintakses stilistiskie varianti salī-

dzinājumā ar latviešu literārās valodas agrākajiem pos-

miem. Šo valodas parādību konstatēšanā un nostabili-

zēšanā svarīga loma bijusi divsējumu «Mūsdienu lat-

viešu literārās valodas gramatikai» (R., 1. sēj. 1959,
2. sēj. 1962), kā arī daudzajiem rakstiem, disertācijām
un citiem pētījumiem, ko morfoloģijas, vārddarināšanas

un sintakses novadā publicējuši latviešu valodnieki. 15

Tpaši lielas pārmaiņas notikušas latviešu valodas lek-

sikā, kur nākuši klāt simtiem jaunu vārdu, kā arī jau-
nas vārdu nozīmes. Starp tiem ir gan aizguvumi, kā

adapters, disidents, leikoze, polimerizāclja, rezistors,

televīzija, tranzistors, gan darinājumi ar pašu valodas

līdzekļiem, piem., augstapbūve, bezceļš, darbmācība,

darbaudzinātājs, kārtaine, ledstāve, ražotne, pēcbrlede,

vaļasprieks, ko radījuši gan valodnieki, rakstnieki un

žurnālisti, gan citi valodas lietotāji. Lai ar visu mūs-

dienu latviešu literārās valodas rīcībā esošo vārdu ar-

senālu iepazīstinātu valodas lietotājus, kā arī dotu šo

vārdu gramatisko un stilistisko raksturojumu un parā-
dītu saistīšanas iespējas, jau 50. gados akad. J. Endze-

līna vadībā aizsākās mūsdienu latviešu literārās valo-

das vārdnīcas gatavošana, un tagad mūsu rīcībā ir trīs

no iecerētajiem astoņiem sējumiem. Iznākušas arī dau-

dzas citas vārdnīcas 16
,

kas liecina par mūsdienu lat-

viešu valodas leksikas bagātību.
Tā kā mūsu dienās, ko dēvējam par zinātniski tehnis-

kās revolūcijas laikmetu, valodu izmanto arī kvalitatīvi

jaunos komunikācijas veidos, tad rodas nepieciešamība
izpētīt valodu vēl nebijušos aspektos. Piemēram, va-

lodu izmanto tālsakaru sistēmā, informācijas mašīnās,

15 Sk. J. Kārkliņa rakstu ša krājuma 18. lpp.
16 Sk. L. Rozes rakstu šā krājuma 31. lpp.
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un tas prasa valodas pārkodēšanu. Bet, lai izveidotu

precīzus kodus, ir nepieciešama precīza valodas zīmju

un struktūru izpratne un inventarizācija. Tādēļ līdzte-

kus vecajām, tradicionālajām valodas pētīšanas me-

todēm rodas pavisam jaunas, kā, piemēram, matemā-

tiskā lingvistika. Mūsu republikā matemātiskā ling-
vistika kā valodniecības nozare radusies tikai pirms ga-

diem piecpadsmit, bet tagad, izmantojot arī moderno

skaitļošanas tehniku, jau esam saņēmuši ar statistikas

metodēm izstrādātus četrus «Latviešu valodas biežuma

vārdnīcas» sējumus, kā arī «Inverso biežuma vārdnīcu»,

pēc kurām varam uzzināt latviešu valodas vārdu un

formu lietojuma biežumu dažādos funkcionālajos stilos

un tātad izdarīt arī dažādus, gan praktiskus, gan teorē-

tiskus secinājumus, kas veicinās valodas izpratni un

palīdzēs noteikt valodas normas.

Valodas normatīvums 17 kā viena no literāro valodu

būtiskākajām iezīmēm raksturīgs arī pašreizējai lat-

viešu literārajai valodai. «Norma ir valodas sistēmas

kolektīvo realizāciju kopums, ko pieņēmusi sabiedrība

savas attīstības noteiktā laikposmā un ko tā apzinās
par pareizu un priekšzīmīgu.» 18 Normas veidojas un

attīstās visā literārās valodas attīstības gaitā, un katra

paaudze te iegulda savu daļu, meklēdama to, kas no-

teiktā laikposmā vislabāk atbilst literārās valodas lie-

totāju prasībām. Normās notiek arī pārmaiņas, ja ko-

munikācijas procesā lietderīgāks izrādās cits variants.

17 Tādu terminu (нормативность) lieto poļu valodnieks D. Bro-

zovičs, ar to saprotot tieši literāro valodu specifisku īpatnību pret-
statā terminam «norma» kā valodas kolektīvajai apziņai attiecībā

uz jebkuru valodaseksistences formu (arī dialektu). Sk. Брозович Д.
Славянские стандартные языки и сравнительный метод. — Во-

просы языкознания, 1967, № 1. с. 5.
18 Общее языкознание. М., 1970, с. 566.
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Tāpēc ir likumsakarīgi, ka valodā pastāv arī normu

paralēles jeb varianti. «Variantu pastāvēšana ir valo-

das evolūcijas objektīvas sekas, obligāts dzīvās literā-

rās valodas atribūts.» 19 Valodas kopēju uzdevums ir,

vērtējot valodas realizācijas formas, nošķirt pieļaujamo
no noliedzamā, saskatīt variantus, kas nav pretrunā ar

valodas gramatisko "un stilistisko sistēmu un zināmā

laikposmā var tikt atzīti par līdztiesīgiem no normu

viedokļa. Arī latviešu valodā šādas normu paralēles ir

tikušas atzītas, piemēram, fakuftatīvi garumu apzīmē-

jumi dažās svešvārdu grupās 60. gados; arī tagad
norma pieļauj paralēlas darbības vārdu formas {sēs-
ties — sēžos — sēstos, aut — aunu — auju), lokāmus

un nelokāmus citvalodu cilmes ģeogrāfiskos nosauku-

mus (Suhumi, Batumi).

Turpretim pret to, kas neiekļaujas valodas sistēmā

un arī nepiešķir izteikumam jaunas stilistiskas vai jē-
dzieniskas nianses, ir jāvēršas. Piemēram, te varētu

minēt tādu nepareizu prievārda uz atmetumu kā vērst

uzmanību šai grāmatai (= uz šo grāmatu), principiāls
kurss cilvēces progresam (= uz progresu) v. tml. Lai

arī mūsu dienās vērojama spēcīga valodas demokrati-

zācijas tendence un literārās valodas un ikdienas sa-

runvalodas tuvināšanās, nebūtu veicināma dažu ze-

māka līmeņa sarunvalodas vārdu vai konstrukciju
iekļaušana literārās valodas sistēmā. Pie šādiem skau-

žamiem vārdiem un konstrukcijām pieder, piemēram,
apstākļa vārds bezmaz (= gandrīz, tikpat kā), adver-

biālie savienojumi pa taisno, uz aklo, pa tīro, kā arī

literārajā valodā nelietojami barbarismi (aizštopēt, pa-

ģērēt, dīkts, strikts v. tml.).

19 Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма. М.

1978, с. 3.
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Latviešu literārās valodas normēšana patlaban vis-

pilnīgāk noris pareizrakstībā (ortogrāfijā un inter-

punkcijā), kā arī morfoloģiskajā paradigmātikā, taču

daudzos citos valodas līmeņos šajā ziņā vēl daudz va-

ram vēlēties. Panākt iespējami pilnīgu valodas normu

apzināšanu gan no normētāju, gan visu literārās valo-

das lietotāju puses, panākt valodas normu iespējami lie-

lāku atbilstību valodas lietotāju vairākuma praksei un

iespējām un komunikācijas vajadzībām — tas ir mēr-

ķis, pēc kura būtu jātiecas mūsu valodas kultūras ko-

pējiem tagad, kad literārā valoda jau ir iekarojusi sta-

bilas pozīcijas kā sabiedrības vienotāja un tās kultūras

virzītāja. Ikvienam valodas lietotājam savukārt ir jā-
apzinās viņa lietotās valodas īpatsvars visas valodas

kopumā, pienākums sabiedrības priekšā kopt savu va-

lodu kā daļu no sociālistiskās sabiedrības nacionālās

kultūras vērtībām. Arī uz latviešu valodas lietotājiem
pilnīgi var attiecināt vārdus: «Pašreiz nepietiek būt

par valodas kultūras sargātāju. Nepieciešams piedalī-
ties cīņā par valodas pilnīgošanu.» 20

I. TĒRAUDA

PĒTĪJUMI LATVIEŠU VALODAS FONĒTIKĀ

Latviešu pirmspadomju valodniecībā bija izveidots
samērā plašs pārskats par latviešu valodas fonētiska-

jam parādībām. Latviešu valodas skaņu sistēmu 19. gs.
40. gados pirmais pamatos pareizi noteica latviešu
ārsts J. Bārs. Viņš deva platā un šaurā c lietošanas

20 Горбачевич Ķ. С. Изменение норм русского литературного
языка. М., 1971, с. 263.
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nosacījumus, kā arī aprakstīja galvenās skaņu pārmai-

ņas runas plūsmā. Nozīmīgākie literārās valodas fo-

nētikas jautājumi aplūkoti zinātniskajās, kā arī skolu

gramatikās, kur liela uzmanība veltīta vēsturiskajām
skaņu pārmaiņām. Latviešu valodas vēsturisko fonē-

tiku izstrādājis J. Endzelīns. Pirmspadomju valodnieki

plaši pētījuši izlokšņu fonētiku un salīdzinājuši to ar

literārās valodas skaņu sistēmu. Latviešu pirmspadomju
valodniecībā fonētiskie pētījumi tika izdarīti galveno-
kārt ar subjektīvām (tiešā vērojuma) metodēm, tomēr ir

arī dažas analīzes ar eksperimentālās fonētikas paņē-
mieniem, kas izdarītas A. Ābeles vadībā. Sava nozīme

bija arī diviem pētījumiem, kas veikti ārpus Latvijas, —

franču valodnieka 2. Puaro un zviedru valodnieka

R. Ekbloma darbiem par zilbes intonāciju un skaņu

ilgumu latviešu valodā. Pirmspadomju valodniecībai

raksturīgs tas, ka eksperimentālos pētījumos lielāko

tiesu skartas t. s. supersegmentālās parādības — zilbes

intonācijas, skaņu garums. Pārējie fonētiskie pētījumi,
kas veikti ar tiešā vērojuma metodi, cieši saistīti ar fo-

nētisko normu izveidi latviešu literārajā valodā, piemē-
ram, ar platā un šaurā c, garo un īso patskaņu lieto-

šanu.

Padomju valodnieku uzdevums bija izvērst un detali-

zēt latviešu fonētiskās sistēmas analīzi kā literārajā
valodā, tā arī izloksnēs. Šo uzdevumu risināšana aktīvi

sākās 50. gados. Kopš Lielā Tēvijas kara beigām par
fonētikas jautājumiem publicētas 5 monogrāfijas, ap
60 rakstu, aizstāvētas 6 zinātņu kandidāta disertācijas
un viena zinātņu doktora disertācija. Minēto darbu te-

matika ir ļoti plaša, aplūkoti gan pareizrunas un iz-

teiksmīgas runas jautājumi, gan specifiskas fonētiskas

problēmas, kā skaņu kvantitāte un tembrs, zilbes into-

nācijas, zilbes un vārda fonētiskā struktūra, runas in-



tonācija un tās pētīšanas teorija. Latviešu padomju va-

lodnieki plaši izmantojuši eksperimentālās pētīšanas
metodes (rentgenogrammu, fotogrammu, oscilogrammu,.

palatogrammu v. c. metodes). Pirmais eksperimentālais
pētījums, kas aptver visas fonētiskās parādības latviešu

literārajā valodā, ir A. Lavas darbs «Mūsdienu latviešu

literārās valodas fonētikas jautājumi» 1961. g. (2. pa-

pild. izd. ar nos. «Latviešu literārās valodas fonētika»

1969. g.). Grāmata jau gadiem ilgi noder par pamatu
fonētisko parādību analīzē dažādos aspektos, skolas-

mācību grāmatu izveidē un latviešu fonētikas mācīšanā.

E. Liepas eksperimentālie pētījumi par skaņu ilgumu
Jauj sīki iepazīties ar latviešu valodai raksturīgu parā-
dību — skaņu un zilbju kvantitāti.

Plaši literārās izrunas prakses vērojumi izdarīti

50. gadu vidū; tie sagatavoja jaunu svešvārdu pareiz-
rakstības noteikumu izstrādi 1957. gadā. Pēc šiem no-

teikumiem svešvārdu rakstība iespējami precīzi saska-

ņota ar to izrunu, kas jau bija nostabilizējusies lite-

rārās valodas praksē. Attiecīgo likumību izpētē liela

nozīme bija H. Bendika ieguldītajam darbam.

Valodas prakses vērojumi ir pamatā arī zilbes into-

nācijas lietojuma normu izstrādei, kā arī burta о lasī-

juma noteikšanai (о, о vai divskanis uo) .
Konstatētām

likumības tiks atspoguļotas pareizvalodas vārdnīcā, ku-

ras manuskripts jau pabeigts.
Nozīmīgs ieguldījums latviešu fonētikā un intonāci-

jas teorijas izstrādāšanā ir L. Ceplīša runas intonācijas
ilggadējie pētījumi, kas plaši un sistemātiski atspogu-
ļoti monogrāfijā «Анализ речевой интонации» 1974. g.
Kaut gan intonācijas teorija šai grāmatā izstrādāta,,

pamatojoties uz latviešu valodas materiāliem, grāmatai
ir liela nozīme ari intonāciju pētīšanā citās valodās, jo
tajā apkopota ne tikai vērtīga praktiskā pieredze иге
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teorētiskie atzinumi, bet sniegti arī plaši intonācijas
vēstures materiāli.

Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūta Fo-

nētikas laboratorijā L. Ceplīša vadībā turpinās darbs

latviešu valodas supersegmentālu parādību pētīšanā,

lai, apkopojot plašu faktu materiālu, izveidotu iespē-

jami pilnīgu pārskatu par zilbes intonāciju, valodas

ritmu, runas intonāciju.

J. KĀRKLIŅŠ

LATVIEŠU VALODAS GRAMATIKAS IZPĒTE

Pirmās ziņas par latviešu valodas gramatisko struk-

tūru atrodamas 17., 18. un 19. gs. cittautiešu, galveno-
kārt vācu mācītāju, sarakstītajās latviešu valodas gra-

matikās. No cittautiešu veikuma nozīmīgākie un lat-

viešu valodas faktiem bagātākie ir A. Bīlenšteina darbi

19. gs. vidū. Vēsturisko apstākļu dēļ paši latvieši savas

valodas pētīšanai varēja pievērsties tikai 19. gs. vidū

un otrajā pusē. Tad arī tapa pirmās praktiska rakstura

mācību grāmatas skolai un pašmācībai. Zinātniskus

pamatus vienā gramatikas novadā — sintaksē — 19. gs.

nogalē licis K. Mīlenbahs ar 1898. gadā izdoto darbu

«Teikums». Latviešu valodas gramatiskās sistēmas vis-

pusīgā apzināšanā un raksturošanā ar paliekošu vēr-

tību ir K. Mīlenbaha un J. Endzelīna 1907. gadā izdotās

grāmatas «Latviešu gramatika» un «Latviešu valodas

mācība». Tās iznākušas atkārtoti un ievērojami ietek-

mējušas latviešu valodas gramatiku, īpaši skolas mā-

cību grāmatu izveidi līdz pat 20. gs. vidum.

Līdz padomju varas atjaunošanai Latvijā 1940. gadā
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zinātniskās gramatikas jomā raksturīga bija latviešu

valodas gramatikas pētīšana vēsturiskā skatījumā, plaši

izmantojot izlokšņu, arī folkloras materiālus. Šo gadu
desmitu ievērojamākais sasniegums bija J. Endzelīna

1922. gadā vācu valodā izdotā plašā monogrāfija «Let-

tische Grammatik» (tās papildinātais latviskais izde-

vums «Latviešu valodas gramatika» dienas gaismu

ieraudzīja tikai 1951. gadā, jau Padomju Latvijā; 1958.

gadā J. Endzelīnam par šo darbu piešķirta Ļeņina prē-

mija) un 1938. gadā iznākušais darbs «Latviešu valo-

das skaņas un formas».

X- Mīlenbahs un J. Endzelīns, sekojot tradīcijai (šī

tradīcija pat gramatiku akadēmiskos izdevumos ir dzīva

līdz pat mūsu dienām), gramatikas sastāvā iekļāvuši
arī skaņu mācību jeb fonētiku. K. Mīlenbaha un J. En-

dzelīna kopdarbā «Latviešu gramatika» skaņu mācība

uzskatīta par etimoloģijas jeb vārdu mācības sastāv-

daļu, bet galvenokārt skolu vajadzībām domātajā izde-

vumā «Latviešu valodas mācība» skaņu mācībā un

vārdu mācība izdalītas divās patstāvīgās apakš-
nodaļās. J. Endzelīna darbā «Lettische Grammatik»

(arī tā latviskajā izdevumā «Latviešu valodas grama-

tika») skaņu mācība un vārdu mācība dotas kā divas

patstāvīgas nodaļas. Atšķirīgi bijuši abu valodnieku

viedokļi par vārdu mācības un teikuma mācības (sin-
takses) izpētes objektu. X- Mīlenbahs (sintakses daļas
autors abos kopā ar J. Endzelīnu sarakstītajos darbos)
ar teikuma mācību jeb sintaksi sapratis ne tikai tei-

kuma mācību vārda šaurākā nozīmē (teikuma locekļu,
vienkāršo un salikto teikumu veidu apskatu), bet arī

vārdu šķiru mācību (sal. Latviešu gramatika. R., 1907,
165.—222. lpp. un 91.—115. lpp.), t. i., vārdu šķiru lie-

tošanu teikuma. Teikuma mācības (vārda šaurākā no-

zīmē) ietvaros K. Mīlenbahs iekļāvis arī locījumu
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anācību. Šāda sintakses priekšmeta izpratne radusi

visai plašu izmantojumu lielā dajā 20. gs. pirmās puses

■skolas gramatiku (piemēram, V. Ramāna «Latviešu va-

lodas mācības» dažādajos izdevumos 20. un 30. gados

«Vārdu šķiras teikumos» un.«Locījumu mācība» ir pat-
stāvīgas nodaļas teikuma mācībā). Daudz šaurāk tei-

kuma mācība saprasta J. Endzelīna darbos. Vārdu šķiru
un locījumu lietošanu viņš apskatījis nodaļā par vārdu

mācību («Latviešu valodas gramatika». R., 1951, 553.—

591. lpp., 626.-627. lpp., 956.—1018. lpp.).
J. Endzelīna sintakses koncepcija vēl raksturīga ar to,

,ka viņš teikuma mācībā īpaši izdalījis tādu jautājumu
kā grupas teikumā un ar to licis pamatus latviešu pa-

domju valodniecībā tālāk attīstītai sintakses nozarei —

vārdu savienojumu sintaksei. Arī J. Endzelīna uzska-

tiem par gramatikas uzbūvi bijusi liela ietekme uz lat-

viešu valodas gramatiku attīstību. Vārdu šķiru lietoša-

nas aplūkojums vārdu mācības jeb morfoloģijas daļā
atrodams ne vienā vien skolas mācību grāmatā pat vēl

sešdesmito gadu sākumā. Raksturīgs piemērs šajā ziņā
ir 1953. gadā A. Jankevica redakcijā iznākusi «Latviešu

valodas gramatika VIII—XI klasei. I daļa». Locījumu
mācība resp. locījumu semantika iekļauta «Mūsdienu

latviešu literārās valodas gramatikas» pirmajā daļā
morfoloģijas apakšnodaļā «Vārdu šķiras» (R., 1959),
-tātad latviešu valodas gramatikas akadēmiskajā izde-

vumā. J. Endzelīna teikuma mācības jeb sintakses iz-

pratne savukārt lielā mērā noteikusi to, ka skolu gra-
matiku sintakses daļā aplūkots tikai teikums un tā

locekļi.
Lai gan latviešu priekšpadomju valodniecībā bijušas

dažas atšķirības latviešu valodas gramatiskās sistēmas

modelēšanā, īpaši morfoloģijas un sintakses robežu no-

teikšanā, tomēr tā likusi pamatus, uz kuriem varēja



21

balstīties un tālāk attīstīties latviešu valodas grama-

tiskās sistēmas vispusīga pētīšana pēc Lielā Tēvijas
kara, kad pilnveidojās un nostiprinājās latviešu pa-

domju valodniecība.

Latviešu valodas gramatiskās (un fonētiskās) sistē-

mas pētīšana vēsturiski salīdzinošā skatījumā turpināta
1948. gadā izdotajā J. Endzelīna darbā «Baltu valodu

skaņas un formas». Latviešu padomju valodniecībai,

īpaši tās izveides pirmajā posmā — piecdesmitajos, arī

■vēl sešdesmitajos gados, tomēr raksturīga pievēršanās
tieši mūsdienu latviešu literārās valodas gramati-
skas sistēmai, tās attīstības tendencēm. Šāds pavērsiens

bija likumsakarīgs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mūs-

dienu .latviešu literārā valoda kopumā kā vienota sis-

tēma priekšpadomju valodniecībā nebija pētīta. Otrkārt,

mūsdienu latviešu literārās valodas sistēmiska izpēte
.bija nepieciešama, lai radītu vajadzīgo teorētisko un

praktisko vielu augstākajās mācību iestādēs jaunievies-
tajam mūsdienu latviešu literārās valodas kursam. Treš-

kārt, bez mūsdienu latviešu literārās valodas likumību

un attīstības tendenču izzināšanas nebija iespējams
kārtot aktuālus latviešu valodas praktiskās mācīšanas,

normēšanas un valodas kultūras jautājumus. Visbei-

dzot, ceturtkārt, pievēršanos mūsdienu valodai nosacīja
arī teorētiskajai valodniecībai raksturīgās attīstības ten-

dences un padomju valodniecības atziņas.
Nozīmīgs devums mūsdienu latviešu literārās valo-

das gramatiskās sistēmas izpētē ir daudzie disertāciju
•darbi. Par latviešu valodas morfoloģiju un sintaksi uz-

rakstīts ap 30 disertāciju (no tām divas — doktora di-

sertācijas). Tik plašs monogrāfisku pētījumu apjoms
latviešu valodniecībā nebija pieredzēts. Tas ļāva no-

skaidrot un gadījumu vairumā pirmreizīgi raksturot

-dažādas latviešu valodas morfoloģijas, vārddarināša-
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nas un sintakses parādības. Lielu ieguldījumu valodas

materiāla vākšanā, sistematizēšanā un arī interpretē-
šanā atbilstoši mūsdienu valodniecības jaunākajiem sa-

sniegumiem devuši studenti kursa darbos un jo īpaši

diplomdarbos. Šādu pētījumu skaits sniedzas daudzos

simtos.

Vismazāk latviešu valodas gramatikas sistēmā izpē-
tītais novads bija sintakse. Tādēļ, sākot ar piecdesmi-
tajiem gadiem, sintakses pētīšanai rosīgi pievērsās gal-
venokārt latviešu valodnieku jaunā paaudze.

Ar J. Kārkliņa darbu par vienkopas teikumu tipiem

(1952. g.) latviešu sintaksē kļuva pazīstams un nostip-

rinājās vienkāršu teikumu iedalījums divkopu un vien-

kopas teikumos. Šo tipoloģiju (daļēji jau konteksta sin-

takses skatījumā) papildināja L. Ceplīša pētījums par

bezkopas konstrukcijām (1963. g.). Vairākās disertā-

cijās jaunu vērtējumu guva teikuma locekļi (M. Lepika,
1955. g., J. Rozenbergs, 1956. g.). Pilnīgi no jauna lat-

viešu sintaksē tika ieviests teikuma locekļu (X- Gai-

lums, 1956. g.) un teikuma locekļu grupu savrupinā-

juma jēdziens (I. Freidenfelds, 1959. g.). Dažās diser-

tācijās raksturota arī salikta teikuma uzbūve — jaukta
salikta teikuma jēdziens kļuva pazīstams ar Dz. Bar-

bares pētījumu (1962. g.), salikta pakārtota teikuma

tipoloģiju jaunā skatījumā deva M. Briģe (1964. g.), bet

A. Miķelsone (1967. g.), balstoties uz latviešu rakstu

valodas dotumiem, vēsturiskā attīstībā parādīja saikļu
lietojumu gan vienkāršā, gan saliktā teikumā. No jau-
nākā laika darbiem vērtīgs ieguvums latviešu valodas

saliktā teikuma struktūras izpratnei ir M. Mozes diser-

tācija par palīgteikumu struktūru (1978. g.). Teikuma

komunikatīvās modalitātes problēmu jautājuma un pa-

mudinājuma teikumu ietvaros risinājusi A. Blinkena

(1958. g.). Vārdu kārtas likumībām vienkāršā teikumā
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-veltīta Т. Porītes disertācija (1954. g.). Ar E. Soidas

•darbu par vārdkopām jaunlatviešu publicistikā
(1954. g.) aizsākusies līdz tam pavisam maz apzināta
latviešu sintakses novada — vārdu savienojumu sintak-

ses — pētīšana. Bez disertāciju darbiem minētajiem
autoriem ir publicējumi arī zinātnisko rakstu krājumos,
žurnālos, zinātnisku konferenču materiālos (par šiem

publicējumiem un arī par citiem šajā rakstā minēto

autoru darbiem tuvākas ziņas atrodamas grāmatā —

Barbare Dz. «Latviešu padomju valodniecība 30 gados».
R., 1976).

īpaša vieta latviešu valodas sintakses teorijas veido-

šanā ir A. Ozola doktora disertācijai «Latviešu klasisko

tautasdziesmu sintakses jautājumi» (1959. g.), grāma-
tai «Latviešu tautasdziesmu valoda» (1961. g.; tajā di-

vas trešdaļas atvēlētas tieši latviešu tautasdziesmu sin-

taksei) un daudziem rakstiem dažādos zinātnisko rakstu

krājumos. A. Ozola nopelns ir tas, ka latviešu sintaksē

tālāku attīstību ir guvusi mācība par vārdkopām (bez
vienkāršām vārdkopām, par kurām tika rakstījusi
E. Soida, aplūkotas arī dažādas struktūras paplašinātas
un saliktas vārdkopas), no jauna izvirzīti un plaši rak-

sturoti sakārtoti vārdu savienojumi — vārdrindas. Ori-

ģināla ir A. Ozola izveidotā sintaktisko sakaru sistēma

(integrālie un diferenciālie sakari, to iedalījums primā-
ros un sekundāros sakaros). Pilnīgi jauns latviešu sin-

taksē ir A. Ozola izstrādātais vienkāršu teikumu uzbū-

ves raksturojums no kondominācijas un dominācijas
viedokļa. A. Ozols ievērojami precizējis un papildinājis
arī teikuma locekļu sintaksi (datīvteikumpriekšmeta un

vairāku jaunu palīglocekļu paveidu izvirzījums v. c).
A. Ozola iedibināta ir nodaļa par leksikostilistisko tei-

cienu sintaksi (salīdzinājumiem, tautoloģiju, konvari-

antiem).
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Otra ievērojama virsotne latviešu sintakses izpētē ir

1962. gadā iznākusi «Mūsdienu latviešu literārās valo-

das gramatikas» sintakses daļa — līdz šim plašākā un

vispusīgākā monogrāfija par mūsdienu latviešu literā-

rās valodas sintaksi. Sis darbs ir ievērojams, pirmkārt,
ar to, ka latviešu valodas sintaktiskās struktūras rak-

sturošanai izmantots ļoti plašs latviešu valodas dažādu

funkcionālo stilu materiāls (no 19. gs. beigām līdz

mūsu dienām), otrkārt, ar to, ka pirmo reizi latviešu

gramatiku vēsturē sintakses daļā tik liela vieta ierādīta

vārdu savienojumu sintaksei, īpaši vārdkopām, tik vis-

pusīgi un daudzveidīgi parādīta vienkārša un salikta

teikuma struktūra. Darba teorētiskās koncepcijas izvei-

dei lieti noderējuši gan 50. gados veiktie latviešu valo-

das sintakses monogrāfiskie pētījumi, it īpaši prof.
A. Ozola teorētiskās atziņas, gan arī tā laika padomju
valodniecības jaunākās nostādnes sintakses jomā.

A. Ozola pētījumi un «Mūsdienu latviešu literārās

valodas gramatikas» sintakses daļa ir augstākais sa-

sniegums tajā latviešu valodas sintakses raksturojumā,
ko nosacīti varētu saukt par tradicionālo sintaksi. Ar

šo latviešu sintakses izpētes posmu pa daļai saistāma

arī A. Blinkenas grāmata «Latviešu interpunkcija»

(1969. g.). Tā ir ne tikai pirmais plašākais darbs par

latviešu valodas interpunkcijas likumībām, bet daudzē-

jādā ziņā papildina «Mūsdienu latviešu literārās valo-

das gramatikas» sintakses daļā sniegtās teorētiskās at-

ziņas par vienkāršu un saliktu teikumu. Par šo darbu

A. Blinkena 1971. gadā ir ieguvusi filoloģijas zinātņu
doktora grādu. Pavērsiens sintakses izpētē latviešu

padomju valodniecībā ir latviešu valodas sintakses un

citu valodu sintakses sastatījums. Latviešu valodas sin-

takses parādības vērtētas gan sastatījumā ar krievu va-

lodu (N. Bogoļubova, 1955. g.; V. Juriks, 1955. g.), gan
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ar vācu valodu (V. Bisenieks, 1959. g.), gan arī angļu
valodu (A. Grīnblats, 1960. g.; V. Broka, 1969. g.).

Mūsdienu valodniecībā aizvien vairāk uzmanības tiek

pievērsts semantikas pētīšanai. Locījumu semantikas

aspektā sintakses un semantikas saskares noskaidroša-

nai pievērsusies A. Bojāte disertācijā par datīva un

akuzatīva nozīmi (1959. g.). Leksikas un semantikas

ietekmi uz sintaksi darbā par vienpersonas verbiem pē-
tījusi I. Freimane (1967. g.). Viņa turklāt latviešu sin-

taksē pirmā tik plaši rakstījusi arī par verbu saistā-

mību, ar to latviešu valodniecībā aizsākdama mūsdienu

sintaksē ļoti aktuālās valences problēmas risinājumu

(sk. viņas rakstus mācību līdzeklī — «Verbu un frazeo-

loģismu saistāmība». R., 1975 un LVU Zinātnisko rak-

stu krājumā «Valodas sistēma». R., 1976). Sintaktis-

kajai semantikai strukturālās sintakses skatījumā 'pie-
vērsusies arī M. Beitiņa, raksturojot verba būt distri-

būciju (1978. g.), un J. Valdmanis darbā par lokatīva

sintaktisko semantiku vienkārša teikuma struktūrā

(1978. g.).
Sešdesmito gadu beigas un septiņdesmitajos gados

latviešu sintakses pētnieki arvien vairāk sāk izmantot

strukturālās pētīšanas metodes. Sajā virzienā visaktīvāk

darbojušies J. Kārkliņš, J. Rozenbergs, J. Valdmanis.

Semantiskās un strukturālās pieejas saistījums rosinā-

jis nošķirt vairākas mikrosistēmas sintakses apakšsis-
tēmā (vārda, vienkārša teikuma, salikta teikuma, teksta

sintaksi), meklēt katrai no tām raksturīgas organizētā-
jas un organizējamās vienības, kā arī diferencēt sintak-

tisko sakaru veidus šajās sintakses mikrosistēmās. Ak-

tuāla kļuvusi arī sintakses izpētes statiskā un dinamiskā

aspekta norobežošana. Savukārt sintakses dinamiskā

aspekta pētīšana bijusi par pamatu, lai pēdējos gados
uzmanības centrā izvirzītos teksta sintakse, teikuma
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uzbūves pārveidojumi konteksta un situācijas ietekmē-

Par dinamiskās sintakses jautājumiem visvairāk rakstī-

jis J. Kārkliņš.
Lai izzinātu sintaktisko konstrukciju uzbūves rakstu-

rīgākās pazīmes, konstatētu konstrukciju lietojuma bie-

žumu (faktisko sastopamību) literārās valodas funk-

cionālajos stilos dažādos literārās valodas vēsturiska-

jos posmos un tādējādi noskaidrotu arī attīstības ten-

dences sintaktisko konstrukciju veidošanā, lieti noderī-

gas var būt matemātiskās statistikas metodes. Statis-

tisko metožu izmantošanu latviešu sintakses pētījumos
aizsācis J. Kārkliņš.

Latviešu sintakses izpētes attīstību, jaunu pētīšanas
metožu lietošanu, kā arī kontaktu nostiprināšanu ar

sintakses pētniekiem citās republikās un zinātniskajos
centros sekmējušas A. Ozola dienu zinātniskās kon-

ferences. To vidū īpaši atzīmējama 1970. gada konfe-

rence «Sintagmātika, paradigmātika un to savstarpējās
attieksmes sintakses līmenī», kā arī 1971. gada konfe-

rence «Locījuma kategorija valodas struktūrā un sis-

tēmā».

Pat no šā ļoti konspektīvā pārskata redzams, ka lat-

viešu valodas sintakses pētīšana pēckara gados kļuvusi
īsti vērienīga. Tā vērsusies ne vien plašumā (pētīšanā

iesaistījušies arvien jauni valodnieki, notikusi tematiska

sazarošanās), bet gājusi arī dziļumā (izmantotas jau-
nas pētīšanas metodes, rasti jauni pētīšanas aspekti).
Pētījumi apkopoti individuālās un kolektīvās monogrā-
fijās, desmitiem rakstu publicēti Valodas un literatūras

institūta, Latvijas Valsts universitātes, pedagoģisko
institūtu rakstu krājumos, arī žurnālos un konferenču

materiālos (par šiem publicējumiem sk. Barbare Dz.

«Latviešu padomju valodniecība 30 gados». R., 1976).
Teorētiskās sintakses attīstība sekmējusi sintakses pa-
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rādību labāku un pamatīgāku izklāstu arī skolu mācību

grāmatās. Raksturīgi, ka piecdesmitajos gados (pirms
«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas» iz-

nākšanas) skolas gramatikās vairāku sintakses parā-
dību izklāsts sniegts, pat apsteidzot zinātnisko grama-

tiku (piemēram, pakārtojuma paveidu — saskaņojuma,

pārvaldījuma, piekļāvuma — iztirzājums, teikuma lo-

cekļu iedalījums pēc uzbūves vienkāršos, sastata un sa-

liktos, savrupinātu teikuma locekļu aplūkojums v. c).
Ne tik plaša un sazarota latviešu padomju valodnie-

cībā bijusi latviešu valodas morfoloģiskās uzbūves pē-
tīšana. Tomēr arī šajā gramatikas novadā ieti jauni

ceļi, risinātas maz pētītas problēmas, valodas vērtēšanā

iesaistītas mūsdienu valodniecības metodes. Tāpat kā

sintaksē, arī morfoloģijā jaunas atziņas snieguši pir-
mām kārtām disertāciju darbi. Salīdzinājumā ar dar-

biem par sintaksi tādu gan ir krietni mazāk — tikai

seši (ieskaitot tos, kas veltīti latviešu un citu valodu

morfoloģijas dotumu salīdzināšanai, — M. Semjonova,
1954. g., A. Ahero, 1956. g., V. Staltmane, 1958. g.,
A. Bergmane, 1959. g., I. Celmrauga, 1970. g., B. Cep-
līte, 1970. g.). īpaša uzmanība bijusi pievērsta vārd-

darināšanai (A. Bergmane) un ar to saistītiem jautā-
jumiem, piemēram, salikteņu veidošanai (A. Ahero).
Vārddarināšanā ir centrālā problēma arī E. Soidas pla-
šajā pētījumā. Lielā pētītāju interese par vārddarinā-

šanu ir saprotama. Lai gan vārddarināšanā saskaras

ne tikai ar morfoloģiju, bet arī ar leksikoloģiju, pat sin-

taksi, tā līdz šim latviešu valodas gramatikās bijusi
iekļauta kā viena sastāvdaļa morfoloģijā (tā tas darīts

ari «Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas»
I daļā). Bija nobriedusi vajadzība noteikt un pamatot
vārddarināšanas vietu gan pašā latviešu valodas sis-

tēmā, gan arī citu valodniecības nozaru vidū. Mūsdienu
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valodniecībā vārddarināšanu parasti nošķir no morfo-

loģijas un izdala īpašā gramatikas nozare. Jaunākie

latviešu valodas vārddarināšanas pētījumi (īpaši
E. Soidas darbi) apstiprinājuši šādas nostādnes parei-

zību. Interese par vārddarināšanu izskaidrojama arī ar

to, ka vārddarināšanā ir ļoti būtiska katras valodas, arī

latviešu valodas, gramatiskās sistēmas sastāvdaļa. Ne

velti «Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas»
I daļā vārddarināšanā aizņem vairāk nekā trešo daļu

no visa sējuma. Lai gan par vārdu darināšanu latviešu

valodniecībā arī priekšpadomju laikā bija uzkrāts ne

mazums vērtīgu novērojumu, vārddarināšanas sistēma

kopumā, vārddarināšanas modeļi, to produktivitāte, mo-

deļu attīstības tendences nebija pietiekami izpētītas.
Tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ tieši vārddarināšanā

kļuvusi par vienu no centrālajiem izpētes objektiem lat-

viešu padomju valodniecībā; vārddarināšanas norobe-

žošana no morfoloģijas savukārt ir principiāli nozīmīgs

sasniegums šajā novadā.

Disertāciju darbos latviešu valodnieku uzmanību sais-

tījuši arī citi maz vai nepietiekami aplūkoti jautājumi.

Tāds, piemēram, ir jautājums par darbības veidu kate-

goriju, ko pētījusi V. Staltmane, arī noteiktības un ne-

noteiktības kategorijas plašāks teorētisks skaidrojums,,
kam pievērsusies B. Ceplīte. Jāuzsver, ka, tāpat kā sin-

taksē, arī morfoloģijā un ar to robežojošās gramatikas
nozarēs latviešu padomju valodniecībā īpaša uzmanība

pievērsta ne tikai plašam, bagātīgam mūsdienu valodas

faktu izmantojumam, bet tieši dažādu latviešu valodas

gramatikas parādību padziļinātai teorētiskai interpretā-
cijai, vispusīgi izmantojot mūsdienu valodniecības jau-
nākās atziņas.

Jaunas atziņas latviešu padomju valodniecībā gūtas
ari vārdšķiru pētījumos. Uzmanība bijusi pievērsta īpaši
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tām vārdšķirām, kas latviešu priekšpadomju valodnie-

cībā pētītas mazāk. Tāda vārdšķira ir izsaukuma vārdi.

A. Ozola, arī A. Blinkenas pētījumi rāda, ka tā ir visai

sazarota, morfoloģiskā sastāva ziņā daudzveidīga un

funkcionāli bagāta vārdu šķira. Teikuma modalitātes iz-

pratnei savukārt visai nozīmīgas ir partikulas. Šādā

aspektā latviešu klasiskajās tautasdziesmās tās pētījis
A. Ozols. Varētu likties, ka mazāka vajadzība ir pie-
vērsties citai latviešu valodas palīgvārdu grupai —

prievārdiem. Par to cilmi un nozīmēm plaši pētījumi
ir jau J. Endzelīnam. Par tām ne mazums rakstīts da-

žādu laiku latviešu gramatikās. Un tomēr prievārdu
kategoriālās būtības atklāšanā, prievārdu sistēmas at-

tīstības raksturošanā latviešu gramatikā ir palikuši arī

daudzi pētījami jautājumi. Apliecinājums tam ir D. Nī-

tiņas plašā monogrāfija «Prievārdu sistēma latviešu

rakstu valodā» (R., 1978). Tajā bagātīgā valodas ma-

teriālā, kas aptver laika posmu no latviešu rakstu pirm-
sākumiem līdz pat mūsu dienām, rādīta latviešu valodas

prievārdu sistēma un tās attīstības tendences.

Valodas morfoloģiskajā sistēmā visai būtisks ir jau-
tājums par vienas vārdšķiras pāreju otrā. Arī šajā jomā
latviešu morfoloģija vēl pētīta maz, tādēļ daudz svaiga,
interesanta materiāla sniedz E. Soidas mācību līdzeklis

«Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā»

(R., 1969).
Valodas attīstības gaita, gan izmantojot jau esošos

vārddarināšanas modeļus, gan veidojot jaunus, rodas
arī tādi vārdi vai to formas, kuru piederība pie kādas

vārdšķiras nav tik viegli nosakāma. Mūsdienu latviešu

valodā tāds ļoti produktīvs jaunu vārdu veidošanas

paņēmiens ir t. s. ģcnitīveņu veidošana. Ģenitīveņu
problēmu savos pētījumos risinājuši E. Soida un

J. Kušķis.
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Tāpat kā sintaksē, arī morfoloģijā atsevišķu parādību

izplatības (sastopamības) precīzākai noteikšanai darbā

var palīdzēt statistiskās metodes. Šajā ziņā labs palīgs
vispirms ir A. Upīša Valodas un literatūras institūta

Matemātiskās laboratorijas sagatavotās «Latviešu valo-

das biežuma vārdnīcas» sējumi. Lingvostilistiskā izvēr-

tējumā vairāku morfoloģisku formu lietojumu statistis-

kos raksturlielumus pārdomātā sistēmā rādījusi S. Kļa-

viņa kandidāta disertācijā «Latviešu valodas funkcio-

nālo stilu sastatījums (lingvostatistisks pētījums)».
(Viļņa, 1977).

To latviešu valodnieku, kas rakstījuši par dažādiem

gramatikas jautājumiem, ir krietni pāri pussimtam. Ja

pieskaita arī tos speciālistus, kas latviešu valodas gra-

matiku vērtējuši no valodas normu, valodas kultūras

viedokļa, latviešu valodas kopēju skaits ir vēl lielāks.

Jāsecina, ka vispusīgā, daudzveidīgā latviešu valodas

gramatiskās struktūras izpēte rosinājusi arī latviešu

valodas prakses jautājumu apspriešanu un kārtošanu.

Teorijas un prakses auglīgā mijiedarbe ir viens no

latviešu padomju valodniecības būtiskiem sasniegumiem
gramatikas izpētes jomā. Neliela vēsturiska atskata

ietvaros, protams, nebija iespējams pieminēt visus, kas

piedalījušies latviešu valodas gramatikas izpētē, arī no

pētījumu virzieniem izcelti tikai tie, kas, pēc raksta

autora domām, ir nozīmīgākie un sekmējuši latviešu

padomju valodniecības attīstību kopumā.
Strādājot pie raksta, arvien no jauna bija jāsaskaras

ar faktu, ka trūkst vienuviet sakopota materiāla par lat-

viešu valodniecības vēsturi. Zināmā mērā robu varēs

aizpildīt šajā krājumā ievietotie apcerējumi, kuros vēr-

tēta dažu latviešu valodniecības virzienu izveide un at-

tīstība pēdējā sešdesmitgadē. Tomēr ir pienācis laiks,
Jai latviešu valodnieki kopīgiem spēkiem sagatavotu
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pilnīgu «Latviešu valodniecības vēsturi», kas aptvertu
latviešu valodas izpēti no tās aizsākumiem līdz pat
mūsu dienām. Tādam darbam būtu liela teorētiska un

kultūrvēsturiska nozīme. Tas ievērojami sekmētu arī

latviešu valodas kultūras jautājumu vēl dziļāku, vispu-

sīgāku risināšanu.

L. ROZE

LEKSIKOGRĀFISKAIS DARBS

Latviešu padomju leksikogrāfija balstās uz vārdnīcu

sagatavošanas darba tradīcijām, kas veidojušās jau vai-

rāk nekā trīssimt gadu ilgā laika posmā, kopš 1638.

gada, kad iznāca G. Manceļa vārdnīca «Lettus». No

daudzajām vārdnīcām, kas iznākušas pirmajos divos

gadsimtos, nozīmīgākās ir G. Elgera «Poļu-latīņu-lat-
viešu vārdnīca» (izdota Viļņā, 1683), J. Langes «Vācu-

latviešu un latviešu-vācu vārdnīca» (1772 —1777) un

G. F. Stendera «Latviešu leksikons» ar latviešu-vācu

un vācu-latviešu vārdnīcu (1789). Šajās vārdnīcās ko-

pumā ietverta ļoti plaša latviešu valodas leksika, un tai

mēģināts rast toreizējiem apstākļiem piemērotu seman-

tisko atbilstību citu valodu leksikā.

Tomēr tikai 19. gadsimtā likti pamati īsti plašām lat-

viešu valodas vārdnīcām, kas apkopo ne tikai šaurām

aprindām (pirmām kārtām cittautu inteliģencei) nepie-
ciešamo leksikas izlasi, bet pēc iespējas pilnīgi reģis-
trē latviešu valodas vārdu krājumu, diferencējot to

literārajā un izlokšņu leksikā un cenšoties izvirzīt arī

normas jautājumu. Tas, protams, bija iespējams tikai

tad, kad latviešu leksikogrāfijas darbā iesaistījās
latvieši paši un kad pamatos jau bija sākusi veidoties
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latviešu literārā valoda. Šādas pirmās plašās vārdnīcas

(gan pēc apjoma, gan sagatavotāju kolektīva) bija
K. Valdemāra «Krievu-latviešu-vācu vārdnīce» (Mas-

kavā, 1872) un, izmantojot to pašu materiālu, pārstrā-
dātā «Latviešu-krievu-vācu vārdnīce» (1879). Jāmin

J. Neikena—X- Ulmaņa «Latviešu vārdnīca», sevišķi
tās pirmā daļa (Rīgā, 1872); šīs vārdnīcas otrā, ap-

jomā plašākā vācu-latviešu daļa (Rīgā un Leipcigā.

1880) G. Bražes apdarē tālu atpalika no sava laika lat-

viešu valodas līmeņa. Šajās vārdnīcās jau ievērotas

daudzas jaunlaiku leksikogrāfijas zinātniskās prasī-
bas — gan attiecībā uz vārdnīcas iekārtojumu, gan

vārdu rakstījumu (piem., J. Neikena—K. Ulmaņa vārd-

nīcā ir doti intonāciju apzīmējumi, kaut arī nepilnīgi).
Šīs vārdnīcas bija pamats, uz kura turpmākajos četros

gadu desmitos varēja izveidoties plašas diferencētas

vārdnīcas — divvalodu, svešvārdu, pareizrakstības un

arī dažu nozaru vārdnīcas (piem., jūrniecības terminu

vārdnīca vairākās valodās). Uz šā pamata X- Mīlen-

bahs varēja sākt savas ļoti plašās skaidrojošās, vēstu-

riskās un etimoloģiskās vārdnīcas sagatavošanu.
Pirmās plašās divvalodu vārdnīcas, kurās bija

ietverta arī pusgadsimta latviešu literārās valodas lek-

siskā jaunrade, sagatavoja J. Dravnieks (1910. gadā
«Vācu-latviešu vārdnīcu», kas iznākusi 5 izdevumos,
1913. — «Krievu-latviešu vārdnīcu», 1924. — «Angļu-

latvju vārdnīcu»). Viņš sastādījis arī pirmo plašo pa-

reizrakstības vārdnīcu (1915). Pirmais mēģinājums iz-

dot svešvārdu vārdnīcas bija «Pēterburgas Avīžu» sa-

gatavotais pielikums (tas pievienots 1862. gada 26. nu-

muram, kas iespiests 1863). Pēc tam vairākās grāmatās
izdotas svešvārdu vārdnīcas gan 19. gs. beigās, gan
20. gs. sākumā.

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca» ir vispla-
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šākais līdz šim paveiktais darbs latviešu leksikogrā-

fijā. Aizsācis materiālu vākšanu un apstrādi 19. gs. bei-

gās, X- Mīlcnbahs līdz mūža beigām (1916. gadā)
paspēja uzrakstīt manuskriptu līdz «P» burtam (līdz vār-

dam patumšs). Vārdnīcas darba turpināšanu un valo-

das materiāla papildināšanu 20. gs. 20. gadu sākumā

uzņēmās J. Endzelīns, kas ar E. Hauzenbergas-Šturmas
aktīvu līdzdalību un simtiem labu valodas zinātāju un

valodniecības darba entuziastu atbalstu sekmīgi nova-

dīja milzīgo darbu līdz beigām. Šī vārdnīca ir kā tilts

no pirmspadomju leksikogrāfijas uz sistemātisku lat-

viešu padomju vārdnīcu sagatavošanas darbu: sākta

19. gs. beigās, 4 pamatsējumi iespiesti līdz 1932. ga-

dam, 2 papildinājumu sējumi daļēji izstrādāti padomju

laikā, to pēdējā burtnīca iespiesta pēc Lielā Tēvijas kara

(1946). Šī vārdnīca bija izcils latviešu valodniecības

sasniegums. No tās varēja mācīties latviešu leksikogrāfi

nākamajos gadu desmitos.

Pirmspadomju vārdnīcu sagatavošanas darbā bija iz-

veidojušās vairākas tradīcijas un likti pamati dažām

vārdnīcām, kuras turpmākajos gados izstrādāja lat'

viešu padomju leksikogrāfi. Piemēram, J. Dravnieka

aizsāktās divvalodu vārdnīcu veidošanas tradīcijas gan

vārdu apdares, gan vārdnīcas iekārtojuma ziņā turpi-

nāja E. Turkina, kas savu darbu sevišķi izvērsa pēc
Lielā Tēvijas kara, tāpat šīs tradīcijas ievēroja E. Ozo-

liņš savās J. Endzelīna rediģētajās vācu-latviešu vārd-

nīcās un vēl citi autori.

Zinātnisku darbu latviešu pirmspadomju leksikogrā-

fijā pēc J. Endzelīna norādījumiem aizsāka Latviešu

Valodas krātuves līdzstrādnieki (piem., veicot priekš-
darbus latviešu valodas sinonīmu vārdnīcai). Lielajam
darbam, kas pēckara gados veikts toponīmijas laukā,
aizsākums bija J. Endzelīna un J. Plāķa vietvārdu
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krājumi, kas publicēti 20. un 30. gados. Aizsākums ap-
vidvārdu vārdnīcām bija nelieli atsevišķu izlokšņu leksi-

kas reģistrējumi Filologu biedrības Rakstos un Latvijas
Universitātes Rakstos (piem., J. Plāķa «Kursenieku iz-

loksnes vārdnīca»). Visi šie darbi — kaut arī tikai aiz-

sākumā — iedibināja latviešu zinātniskās leksikogrāfi-

jas tradīcijas un noteica praktiskā darba plašo vērienu

padomju leksikogrāfijā.
Vārdnīcu izdošanu, pirmām kārtām ļoti plašas krievu-

latviešu un latviešu-krievu vārdnīcas sagatavošanu, jau
20. un 30. gados bija iecerējuši latviešu valodnieki Pa-

domju Savienībā. Latviešu padomju kultūras organi-

zāciju atbalstīts, materiāla vākšanas darba galvenais
organizētājs bija J. Loja. Līdz plašas vārdnīcas iespie-
šanai gan netika, bet savāktā materiāla bija ļoti daudz,
un pēc Lielā Tēvijas kara J. Loja to varēja nodot nāka-

majiem vārdnīcu veidotājiem.
1940. gadā, Latvijā atjaunojoties padomju varai,

VAPP izdevniecība pārņēma dažas aizsāktās vārdnī-

cas — rediģēja un izdeva E. Bištēviņa un R. Švarc-

baha «Latīņu-latvju vārdnīcu» un A. Rudina un

K. Kaufmaņa «Latviski-krieviskas sarunas» ar vārdnīcu

pielikumā. 1941. gadā VAPP apgādā iznāca J. Baltgal-
ves «Latviski-franciska vārdnīca» (rediģējis E. Blese)

un E. Ozoliņa «Vāciski-latviskās vārdnīcas» 3., papil-
dinātais izdevums (rediģējis J. Endzelīns).

Ar vairāku skolotāju aktīvu līdzdalību bija aizsākta

plašās M. Merfija un A. Lindes «Angliski-latviskās fra-

zeoloģijas vārdnīcas» sagatavošana. Līdz Lielajam Tē-

vijas karam bija iespiestas pirmās 17 loksnes (līdz «C»

burtam). Kara apstākļu dēļ šo vārdnīcu tālāk ne-

salika, bet iespiestās loksnes, kas tagad ir bibliogrā-
fisks retums, liecina par nozīmīgām iecerēm latviešu

padomju vārdnīcu sagatavošanas darbā.
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Lielā Tēvijas kara laikā 1942. gadā Citvalodu un na-

cionālo valodu vārdnīcu izdevniecība Maskavā laida

klajā J. Lojas «Latviešu-krievu vārdnīcu» ar apmēram
40000 vārdu. Šo vārdnīcu atkārtoti izdeva 1946. gadā.
Tā atspoguļoja Padomju Savienībā dzīvojošo latviešu

valodu, tajā bija arī daudz sarunvalodas vārdu un ne-

bija ievērotas lielās pārmaiņas vārdu krājumā, kas Lat-

vijā bija notikušas trijos pēdējos gadu desmitos. Tomēr

šīs vārdnīcas atkārtots izdevums pēc Lielā Tēvijas kara

bija nepieciešams, jo nebija iespējams ātri sagatavot

jaunu vārdnīcu.

40. gadu beigās latviešu padomju leksikogrāfijas uz-

devums bija sagatavot plaši izvērstu leksikogrāfijas
darba plānu, kurš atbilstu laikmeta prasībām un kurā

būtu ievēroti padomju leksikogrāfijas principi un darba

paņēmieni. Vajadzēja izstrādāt plašu un sīki detalizētu

vārdnīcu izdošanas sistēmu, paredzot tajā jaunus kapi-
tālus darbus, vairākas jauna tipa vārdnīcas un daudzu

atsevišķu nozaru speciālās vārdnīcas. Darbs padomju
iekārtā nodrošināja šādas vārdnīcu izdošanas sistēmas

izveidošanu.

Vispirms bija vajadzīgi pietiekami sagatavoti leksiko-

grāfijas speciālisti. Izveidojās divi galvenie vārdnīcu

darba centri, kuros paralēli teorētiskajam un praktis-

kajam darbam lielu uzmanību pievērsa arī vārdnīcu

darbā iesaistīto valodnieku specializēšanai šajā darba

nozarē. Latvijas Valsts izdevniecībā (tagad izdevnie-

cība «Liesma») 1951. gadā nodibināja Vārdnīcu redak-

ciju, kuras pirmais vadītājs (līdz 1958. gadam) bija
filol. zin. kandidāts A. Feldhūns. Viņš veica lielu darbu,

organizējot speciālistus — valodu pratējus, ievadot vi-

ņus leksikogrāfiskajā darbā, izstrādājot vārdnīcu lek-

sikogrāfiskās apdares sistēmu. Divdesmit darba gados
(1958—1978) daudzpusīgu darbību izvērsa nākamais
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redakcijas vadītājs A. Gūtmanis, organizējot dažāda

tipa vārdnīcu (divvalodu, skaidrojošo, sinonīmu,

frazeoloģisko, terminu v. c. vārdnīcu) sagatavošanu un

izdošanu. Kopš 1979. gada redakciju vada filol. zin. kan-

didāte A. Plēsuma. Vārdnīcu redakcijas ieguldījums re-

publikā veicamajā leksikogrāfiskajā darbā ir ļoti nozī-

mīgs. Jāatzīmē, ka gandrīz visu divvalodu tulkojošo
vārdnīcu izdošanu veicis Vārdnīcu redakcijas kolektīvs.

Otrs galvenais leksikogrāfijas darba centrs bija jaun-
dibinātajā ZA Valodas un literatūras institūtā. Viens

no pirmajiem leksikogrāfijas darbiem, ko aizsāka insti-

tūta līdzstrādnieki, bija plašas krievu-latviešu vārdnī-

cas sagatavošana. Vārdnīcas vajadzībām izmantoja ne

vien agrāk izdotās vārdnīcas, bet īpaši vāca materiālus

ari literārās valodas tekstos. Vārdnīcas manuskripta
rakstīšanu sāka 1949. gadā, un šajā darbā piedalījās
18 autoru. Ar LPSR Ministru Padomes 1951. gada
7. augusta lēmumu vārdnīcas izstrādāšanu turpināja
Latvijas Valsts izdevniecības Vārdnīcu redakcija. Re-
zultātā 1959. gadā iznāca kapitāls darbs — «Krievu-
latviešu vārdnīca» ar apmēram 84 000 vārdu. Tik plaša
divvalodu vārdnīca latviešu leksikogrāfijas vēsturē vēl

nekad nebija izveidota. Šī vārdnīca ir pamats, uz kura

balstoties izstrādātas vairākas nākamās, šaurāka ap-

joma vārdnīcas.

Tālāk leksikogrāfiskais darbs tiek turpināts LPSR
ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūtā un Latvi-

jas Valsts izdevniecības (tagad izdevniecība «Liesma»)
Vārdnīcu redakcijā. Valodas un literatūras institūtā

veica priekšdarbus dažu speciālo zinātnisko latviešu

valodas vārdnīcu sagatavošanai. Pirmā zinātniskā vārd-

nīca, ko sagatavoja institūtā, bija J. Endzelīna «Latvi-

jas PSR vietvārdi». Šīs vārdnīcas pirmās daļas 1. sē-

jums (A—J) iznāca 1956. gadā, 2. sējums (К—O) —
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1961. gadā. J. Endzelīna līdzstrādniece V. Dambe pēc
J. Endzelīna nāves (1961) uzņēmās viņa atstāto ma-

teriālu kārtošanu un papildināšanu; citi zinātniskā

darba pienākumi pagaidām ir kavējuši vietvārdu vārd-

nīcas tālāko izdošanu. Pēc akadēmiķa J. Endzelīna

ierosmes un sākotnēji arī viņa vadībā tika sākti divi

ļoti lieli leksikogrāfijas darbi: apvidvārdu vārdnīcas un

literārās valodas skaidrojošās vārdnīcas sagatavošana.
Latviešu valodas apvidvārdu vākšana bija sākta jau

19. gadsimtā, tie laiku pa laikam publicēti zinātnisku

rakstu krājumos, bet tik plašas apvidvārdu vākšanas

ekspedīcijas, kādas nepieciešamas liela apjoma apvid-
vārdu vārdnīcas izdošanai, bija iespējams noorganizēt
tikai padomju iekārtas apstākļos. Valodas un literatū-

ras institūts katru gadu rīko šādas ekspedīcijas, kurās

piedalās ne vien institūta līdzstrādnieki, bet ari Latvi-

jas Valsts universitātes un citu augstāko mācību iestāžu

pasniedzēji un studenti. Darba rezultātā veidojas ap-

vidvārdu kartotēka, kas ir pamats nākamajos gadu des-

mitos izstrādājamai daudzsējumu vārdnīcai un jau da-

ļēji sagatavotam apvidvārdu atlantam.

1953. gadā Valodas un literatūras institūtā tika no-

dibināts Vārdnīcu sektors (tagad Zinātnisko vārdnīcu

sektors), ko līdz 1961. gadam vadīja akadēmiķis J. En-

dzelīns (pēc tam līdz 1964. gadam filol. zin. kandidāte

M. Stengrevica, bet kopš 1964. gada vada filol. zin. dok-

tors L. Ceplītis). Sektora uzdevums bija teorētiski iz-

strādāt latviešu leksikoloģijas un leksikogrāfijas pro-
blēmas un uzsākt zinātnisku vārdnīcu sagatavošanas
darbu. Vispirms darba plānā ietvēra «Latviešu literā-

rās valodas vārdnīcas» izstrādi. Izveidoja attiecīgu in-

strukciju, kas šās vārdnīcas darba procesā vairākkārt

papildināta un pārveidota. Līdztekus tam stājās pie va-

lodas materiālu ekscerpēšanas no literatūras, kas
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aptver vairākus žanrus (daiļliteratūru, populāri zināt-

nisko literatūru, publicistiku, mācību grāmatas vidus-

skolas kursa apjomā) laikposmā no 19. gadsimta 80. ga-

diem līdz pat mūsu dienām. Patlaban ekscerpēto mate-

riālu kartotēkā ir ap 5 miljoni kartīšu. «Latviešu

literārās valodas vārdnīcas» manuskriptu raksta plašs
autoru kolektīvs. Vārdnīca plānota 8 sējumos ar apmē-
ram 80000 vārdu. Ir iznākuši 3 sējumi, no A līdz I bur-

tam (1972—1975). Šāds kapitāls darbs tiek veikts pirmo
reizi latviešu leksikogrāfijas vēsturē, un nav arī šādam

darbam paraugu latviešu valodā, jo plašā un ļoti vēr-

tīgā K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca», kā jau
minēts, ir cita tipa darbs un veic citus uzdevumus.

Vārdnīcas veidošanas praktiskajā darbā audzis ari

autoru kolektīvs. Šā kolektīva locekļi risinājuši teorētis-

kas problēmas, un vairāki līdzstrādnieki ieguvuši zi-

nātņu kandidāta grādu. Daudzas teorētiskā darba atzi-

ņas ietvertas publikācijās, kuru vidū ir vairāki rakstu

krājumi. Par augsto teorētiskā darba līmeni liecināja
1961. gadā Rīgā notikusī Vissavienības zinātniskā kon-

ference par skaidrojumiem zinātniskajās vārdnīcās.

Paralēli plašajiem kolektīvajiem darbiem zinātniskās

līdzstrādnieces E. Kagaine un S. Raģe izstrādājušas
«Ērģemes izloksnes vārdnīcu» 3 sējumos, no kuriem

divi jau publicēti (1977—1978). Tā ir pirmā atsevišķas
izloksnes vārdnīca latviešu valodā un pirmā tik plašā
apvidvārdu vārdnīca, kas vispār iznākusi baltu valodās.

Pirmo reizi latviešu leksikogrāfijas vēsturē sagata-
vota un izdota «Latviešu valodas biežuma vārdnīca»

4 sējumos (1966 —1976) un «Latviešu valodas biežuma

inversā vārdnīca» (1976). Darbu veikuši Matemātiskās

lingvistikas laboratorijas līdzstrādnieki T. Jakubaites

vadībā. Šī vārdnīca sniedz statistisku pārskatu par ļoti
plašu latviešu literārās valodas leksiku. Vārdi doti gan
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alfabēta secībā, gan sakārtojumā pēc to lietošanas bie-

žuma, gan arī inversā kārtojumā.
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Latviešu va-

lodas katedra izdevusi E. Soidas un S. Kļaviņas «Lat-

viešu valodas inverso vārdnīcu» ar apmēram 35000

vārdu (1970).

Vārdnīcu sagatavošanas un izdošanas principi atšķi-

ras kapitālistiskajā un sociālistiskajā sabiedrībā. Kapi-

tālistiskajā sabiedrībā noteicējs faktors vārdnīcu publi-
cēšanā ir to rentabilitāte, un tikai ļoti retos gadījumos
zinātnisko vārdnīcu sagatavošanu un izdošanu finansē

valsts vai sabiedriskās organizācijas, turpretī sociālis-

tiskajā sabiedrībā vārdnīcu sagatavošanas un izdošanas

pamats ir šo vārdnīcu nepieciešamība zinātniskajā un

izglītības darbā un dažādās tautas saimniecības noza-

rēs. Valsts piešķir līdzekļus ne tikai zinātnisko vārd-

nīcu sagatavošanai, bet finansē arī to vārdnīcu izdo-

šanu, kas paredzētas plašām lasītāju aprindām. Izdev-

niecības «Liesma» (agrāk Latvijas Valsts izdevniecība)
Vārdnīcu redakcijā sistemātiski tiek plānota vārdnīcu

izdošana, ņemot vērā dažādu ieinteresēto iestāžu un arī

lasītāju ierosinājumus un pieprasījumus. Kā jau minēts,

pēc Lielā Tēvijas kara redakcijā vispirms aizsāka div-

valodu tulkojošo vārdnīcu izdošanu, bet pēc tam pie-
vērsās arī. skaidrojošo un fiksējošo vārdnīcu izdošanai.

Pirmspadomju laikā divvalodu tulkojošo vārdnīcu

vidū galvenais svars bija citvalodas-latviešu valodas

vārdnīcām. Latviešu padomju leksikogrāfijā vienlaikus

tiek plānota kā citvalodu-latviešu, tā arī latviešu-cit-

valodu vārdnīcu izdošana. Apstākļos, kad krievu valoda

ir galvenā starpnacionālās sazināšanās valoda un gal-
venā valoda, kas dod iespēju lasītājiem iepazīties ar

jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem, ar ļoti
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plašo krievu valodā izdoto visu padomju tautu daiļlite-
ratūru, svarīgākais uzdevums vārdnīcu darbā ir nodro-

šināt ar krievu valodas tulkojošām vārdnīcām. Blakus

jau minētās lielā apjoma «Krievu-latviešu vārdnī-

cas» sagatavošanai vairākkārt izdotas mazākas vārd-

nīcas. Šo vārdnīcu izdošanu aizsāka E. Ozoliņa un

E. Ozoliņas, kā arī citu autoru «Krievu-latviešu vārd-

nīca» ar 42000 vārdu (1950). Iznākušas dažas mazāka

apjoma vārdnīcas skolu vajadzībām, bet nozīmīgākā ir

A. Gūtmana un citu autoru «Krievu-latviešu vārdnīca»

ar 34 000 vārdu (1971).
Grūtāks bija latviešu-krievu vārdnīcu sagatavošanas

darbs, jo tām nebija tik plašu priekšdarbu un tradīciju.
Autoru kolektīva sagatavota, 1953. gadā iznāca «Lat-

viešu-krievu vārdnīca» ar 32 000 vārdu. Tā galvenokārt

atspoguļo mūsdienu latviešu literārās valodas leksiku.

Šī vārdnīca papildināta un izdota vēl divas reizes —

1963. un 1974. gadā; vārdnīcā ietverti 35 000 pamat-
vārdu. Šīs vārdnīcas autoriem nācās izsekot pārmai-

ņām, kas notikušas latviešu valodas leksikā pēdējos
gadu desmitos, lai, vārdnīcu lietojot, varētu kvalitatīvi

tulkot dažādu nozaru jaunāko literatūru.

50. un 60. gados vārdnīcu autori veica lielu darbu,
kas bija saistīts ar leksiskās normēšanas un leksiski

stilistiskās diferenciācijas problēmām. Redakcija bija
izvirzījusi uzdevumu vārdnīcās atspoguļot latviešu

literārās valodas normas. Līdz ar to autoriem bija jāno-

šķir literārā un neliterārā leksika. Tā kā 50. un 60. ga-
dos bija maz attiecīgu teorētisku darbu, vārdnīcu auto-

riem šajā ziņā vajadzēja būt celmlaužiem un, nepaļau-
joties vienīgi uz savu valodas izjūtu, reizē ar praktisko
vārdnīcas rakstīšanas darbu veikt leksikas salīdzinošo
analīzi. Diferencējot leksiku no stilistiskā viedokļa, pa-

gaidām, kamēr nav plašu teorētisku darbu par latviešu
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subjektīvo momentu vārd-

nīcu stilistiskajās norādēs

nav iespējams novērst.

Pārējo divvalodu tulko-

jošo vārdnīcu izdošanā lie-

lāka uzmanība līdz šim

pievērsta vācu un angļu
valodai. 1944. gadā, atjau-

nojot izdevniecību darbu,

vispirms klajā laida

J. Dravnieka «Vāciski-lat-

viskās vārdnīcas» pārstrā-
dāto (sesto) izdevumu, bet

nākamās vārdnīcas bija

padomju valodnieku vei-

kums. Iznāca X- Grantas

un E. Pampes «Vācu-latviešu vārdnīca» (1. izdevums

1954. gadā; 2. izdevums 1968. gadā, tajā 52 500 vārdu)

un V. Bisenieka un citu autoru «Latviešu-vācu vārd-

nīca» (1963. gadā, ap 33 000 vārdu). Vairākos izdevu-

mos iznākusi I. Celmraugas', A. Plēsumas un A. Strau-

bcs mazāka apjoma «Vācu-latviešu vārdnīca». Angļu
vārdnīcu grupā iznākusi E. Turkinas «Angliski-latviskā
vārdnīca» (1948), autoru kolektīva «Angļu-latviešu
vārdnīca» (1966) ar 42 000 vārdu v. c. Mazāka apjoma
angļu-latviešu vārdnīca arī iznākusi atkārtotos izde-

vumos. E. Turkinas «Latviešu-angļu vārdnīca» iznākusi

3 izdevumos: 1951. gadā, 1962. gadā un 1963. gadā (ap
31 000 vārdu).

Ir vairākas divvalodu vārdnīcas, kas pēdējos gadu
desmitos Latvijā iznākušas pirmo reizi. Starp šādām

vārdnīcām jāmin K. Abena «Igauņu-latviešu vārdnīca»

ar 23000 vārdu (1967). Plašāka ir A. Bojātes un
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V. Subatnieka «Lietuviešu-latviešu vārdnīca» ar 50 000

vārdu (1964). (1929. gadā iznākusi J. Rītera «Lietuviski-

latviskā vārdnīca» pat bibliotēkās ir kļuvusi par retumu.)
Sīs vārdnīcas ir izdotas ar kaimiņtautu valodnieku ak-

tīvu līdzdalību. Sāda sadarbība ir abpusēja: sadarbo-

joties ar latviešu valodniekiem, vienlaikus arī Igaunijā

sagatavota un izdota «Latviešu-igauņu vārdnīca»

(1959), bet Lietuvā 1977. gadā — plaša J. Balkeviča

un J. Kabelkas «Latviešu-lietuviešu vārdnīca».

1955. gadā izdota samērā plaša «Latīņu-latviešu
vārdnīca» (sastādījusi K. Veitmane v. c).

Ap 30 000 vārdu ir I. Zandreiteres un J. Abramas

«Franču-latviešu vārdnīcā», kas iznākusi 2 izdevumos:

1957. gadā un 1973. gadā. Šai vārdnīcai sekoja tāda

paša apjoma A. Bojātes, F. Pizovas un I. Zandreiteres

«Latviešu-franču vārdnīca» (1970). Pirmo reizi latviešu

valodā iznākušas poļu, itāliešu un spāņu vārdnīcas:

I. Birzvalkas, V. Hrščanovičas, Z. Ignatoviča v. c.

«Poļu-latviešu vārdnīca» (1970), A. Birzenieces, L. Ka-

hāna, M. Kveldēs «Itāliešu-latviešu vārdnīca» (1971)

un plašāka autoru kolektīva «Spāņu-latviešu vārdnīca»

(1978). Izdevniecības darba plānā ir vēl zviedru-lat-

viešu, čehu-latviešu un citas vārdnīcas.

Latviešu padomju leksikogrāfijā tiek turpināta un iz-

vērsta maza apjoma, t. s. kabatas formāta, vārdnīcu

izdošana, kas ar dažiem izdevumiem bija aizsākta jau
pirmspadomju laikā. Šāda tipa vārdnīcas ir M. Sosāres

«Latviešu-angļu vārdnīca» (2 izdevumos: 1964. un 1966.

gadā), A. Straubes «Latviešu-vācu vārdnīca» (1966)

v. c. Kabatas formātā izdotas arī vairākas sarunu vārd-

nīcas, piemēram, A. Gūtmaņa «Krievu-latviešu sarunu

vārdnīca» (1975, 1979), K. Sējējas un B. Veinertes

«Latviešu-vācu sarunu vārdnīca» (1963, līdz 1977. g.

3 izdevumi) un V. Lipstsones un J. Raškeviča «Lat-
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viešu-angļu sarunu vārdnīca» (2 izdevumos: 1963,
1965).

Pavisam jauna parādība tulkojošo vārdnīcu vidū ir

sinonīmu un frazeoloģiskās vārdnīcas. K. Karpovas
«Vācu valodas sinonīmu vārdnīcā» (1969) ievietoti vai-

rāk nekā 5000 vācu valodas sinonīmu, kas sakārtoti ap-

mēram 1500 sinonīmu rindās. Šiem sinonīmiem doti

paskaidrojumi un tulkojumi latviešu valodā.

Tulkotājiem un citvalodu runātājiem lielas grūtības
parasti sagādā frazeoloģismu pareizā satura izprašana
un to adekvāta atdarināšana. D. Caubuliņas, Ņ. Ozoli-

ņas un A. Plēsumas «Latviešu-krievu frazeoloģiskā
vārdnīca» (1965) ir pirmais mēģinājums izveidot div-

valodu frazeoloģisko vārdnīcu. Šajā izdevumā ietverti

apmēram 3500 frazeoloģismu. A. Baugas, A. Jostsones

un L. Tjurinas «Krievu-latviešu frazeoloģiskās vārdnī'

cas» (1974) divās daļās iekļauts apmēram 10000 fra-

zeoloģismu, kas sakārtoti 3700 ligzdās. Lai frazeolo-

ģiskās vārdnīcas varētu lietot ne tikai latviešu, bet arī

krievu tautības iedzīvotāji, izdevniecība «Liesma» sā-

kusi izdot triju valodu frazeoloģiskās vārdnīcas. Pirmā

šāda vārdnīca ir J. Raškeviča v. c. autoru «Angļu-lat-
viešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca» ar 6000 frazeolo-

ģismu (1977).
Divvalodu tulkojošo vārdnīcu forma izdevniecības

«Liesma» un «Zinātne» izdod arī terminoloģiskās
vārdnīcas. No 1958. gada līdz 1978. gadam iznākušas

13 terminoloģiskās vārdnīcas dažādās zinātņu nozarēs.

Dažas no šīm vārdnīcām ir ļoti plašas, piemēram,

«Hidrometeoroloģijas terminu vārdnīca» (1976), kurā

ietverti apmēram 11 000 terminu, «Pedagoģijas terminu

vārdnīca» (1978) ar apmēram 7000 terminu. Katrā

vārdnīcā ir divas daļas — latviešu termini ar tulkoju-
miem krievu valodā un krievu termini ar tulkojumiem
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latviešu valodā. Šīs vārdnīcas izdotas, sadarbojoties ar

LPSR ZA Terminoloģijas komisiju. Atsevišķi minama

ļoti plašā X- Rudzīša «Tcrminologia medica» 2 sēju-
mos (1. sēj. 1973, 2. sēj. 1977). Medicīnas termini šajā
vārdnīcā doti latīņu, krievu un latviešu valodā. Samērā

plaša (ap 58000 terminu) ir autoru kolektīva sastādītā

«Krievu-latviešu politehniskā vārdnīca» (1977).
Izdevniecība «Liesma» sākusi arī skaidrojošo vārd-

nīcu sagatavošanu un izdošanu. Vispirms tika izdota

svešvārdu vārdnīca, kas no 1951. līdz 1978. gadam iz-

nākusi 3 izdevumos. Katrs nākamais izdevums veidots

plašāks gan ievietoto vārdu, gan daudzu vārdu skaidro-

jumu ziņā. Svešvārdu vārdnīcas pamatā ir attiecīgais
izdevums krievu valodā, bet mūsu republikas izdevumā

šī vārdnīca stipri papildināta.
Ar svešvārdu vārdnīcu pēc savas izveides sasaucas

dažas nelielas nozaru terminu vārdnīcas, kurās doti

skaidrojumi. Šādas ir L. Timofejeva un N. Vengrova
«Mazā literatūrzinātnes terminu vārdnīca» (tulkojis un

papildinājis J. Osmanis, 1957, pārstrādāts izdevums

1965. gadā), «Mazā estētikas vārdnīca» (1964), D. Al-

binas «Mūzikas terminu vārdnīca» (1962), J. Peiles

«Bibliotekāro terminu vārdnīca» (1957) un B. Rolova

«Mazā fizikas vārdnīca» (1971).
Viens no plašākajiem izdevniecības «Liesma» Vārd-

nīcu redakcijas organizētajiem izdevumiem ir viensē-

juma skaidrojošā latviešu valodas vārdnīca apmēram
130 autorlokšņu apjomā. To sagatavojis plašs autoru

kolektīvs, un šī vārdnīca patlaban tiek rediģēta.
Beidzot jāmin vēl īpaša vārdnīcu grupa, t. s. fiksējo-

šās vārdnīcas, kurās vārdi doti bez tulkojuma un skaid-

rojuma, bet mērķtiecīgi izraudzīta to forma un kārto-

jums. Te jāmin «Latviešu valodas pareizrakstības vārd-

nīca» (1951) un H. Bendika rediģētā «Svešvārdu pa-
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reizrakstības vārdnīca» (1958). Tā kā vārdu pareizrak-
stībā notikušas diezgan lielas pārmaiņas un 1951. gada
izdevums ir jau novecojies, tad tiek gatavotas divas

jaunas ortoloģiskas vārdnīcas: «Latviešu valodas pa-

reizrakstības vārdnīca» (autori L. Ceplītis, D. Guļev-
ska, A. Miķelsone, T. Porīte) un autoru kolektīva sa-

stādīta plaša «Latviešu valodas pareizrakstības un

pareizrunas vārdnīca» L. Ceplīša redakcijā.
30. gados Valodas krātuve, kā jau minēts, aizsāka

latviešu sinonīmu vārdnīcas priekšdarbus. Karš šo

darbu pārtrauca, un 50. gados sinonīmu kārtošanas

•darbu atsāka no jauna. Pirmo sinonīmu kartotēku iz-

veidoja valodnieks O. Kalnciems, kartotēku papildināja
E. Grīnberga, A. Lukstiņš un J. Ozols, un 1964. gadā
iznāca šo četru autoru «Latviešu valodas sinonīmu

vārdnīca» ar 20000 sinonīmu, kas bija sakārtoti 4430

•sinonīmu rindās. 1972. gadā iznāca vārdnīcas otrais,

papildinātais izdevums ar 27 000 sinonīmu 5800 sino-

nīmu rindās. Šī vārdnīca ir kļuvusi tik nepieciešama
•dažādu nozaru darbiniekiem, sevišķi literātiem un tul-

kotājiem, ka pēc lasītāju ierosinājuma E. Grīnberga ga-

tavo sinonīmu vārdnīcas trešo — vēl plašāku izdevumu.

Uzmanība, kādu lasītāji veltī sinonīmu vārdnīcai, ro-

sina domāt par to, ka jau tuvākajā nākotnē nepiecie-
šams plānot skaidrojošās sinonīmu vārdnīcas sagata-
vošanu un izdošanu. Darbā ar valodu ļoti noderīgi ir

arī J. Ozola «Daži latviešu leksikas materiāli» (1958).

Šajā izdevumā leksikas materiālu kārtojums ir tema-

tisks.

Fiksējošo vārdnīcu grupā vēl jāmin pirmo reizi lat-

viešu valodā izdotā K. Karuļa un citu autoru «Steno-

grāfijas vārdnīca» (1961).
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Šajā apskatā minētie vārdnīcu nosaukumi vien jau
liecina par plašo leksikogrāfijas darbu, kas Latvijā iz-

vērsts padomju iekārtas laikā, sevišķi pēc Lielā Tēvijas
kara. Vārdnīcu darbā iesaistīti desmitiem kvalificētu

speciālistu, praktiskajā darbā izauguši un prasmīgi
savu uzdevumu veic daudzi vārdnīcu redaktori.

Salīdzinājumā ar pirmspadomju periodu daudzkārt

pieaudzis vārdnīcu metiens. 20. un 30. gados izdoto

vārdnīcu metiens parasti bija 4000 līdz 6000 eksem-

plāru, bet latviešu padomju vārdnīcu metieni sniedzas

desmitos tūkstošos eksemplāru. Tā, piemēram, «Krievu-

latviešu vārdnīca» (1971) iznākusi 25000 eksemplāru,
«Latviešu-krievu vārdnīcas» (1953 —1974) triju izde-

vumu kopējais metiens ir 60000 eksemplāru. Šādi vārd-

nīcu metieni norāda ne vien uz leksikogrāfisko izdevumu

masveidīgumu, bet arī uz latviešu padomju lasītāju
lielo interesi par valodu.

V. SKUJIŅA

TERMINOLOĢIJAS KOPŠANA

Šogad, kad atzīmējam Padomju Latvijas 60. gada-

dienu, īsti vietā ir atskatīties uz pagājušo sešdesmit-

gadi arī latviešu zinātniskās terminoloģijas attīstībā, jo
1919. gadā tika dibinātas pirmās latviešu valodas ter-

minoloģijas komisijas.
lepriekšējā laikposma — 19. gadsimta beigu un

20. gadsimta sākuma — revolucionārie notikumi Krie-

vijā ir ietekmējuši arī Latvijas sabiedriski politisko
dzīvi. Latviešu valodas leksika strauji papildinājusies
ar sabiedriski politisko terminoloģiju, kas aizgūta gal-
venokārt ar krievu valodas starpniecību, piemēram, ko-

munisms, komunists, komunārs, komūna, sociālisms,
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sociālists, aģitācija, aģitators, antagonisms. Liels skaits

terminu uzkrājies ari citās nozarēs. Tāpēc 20. gadsimta

otrajā gadu desmitā rodas doma dažādo nozaru termi-

nus apkopot un vajadzības gadījumā radīt jaunus. Sāk

veidoties pirmie terminoloģijas entuziastu kolektīvi,

presē parādās raksti, kuros tiek uzsvērta kopīgas komi-

sijas vai kolēģijas nepieciešamība, kā arī izteikta no-

žēla par to, ka nav autoritatīvas iestādes, kur termino-

loģiju varētu sankcionēt l
. īpaši rosīgi terminoloģijas

darbā iesaistās skolotāji un studenti. Par terminoloģiju
kā svarīgu un aktuālu darbības sfēru runā skolotāju
kongresā, kura uzdevumā V. Plūdonis 1917. gadā savā

rakstā 2 aicina aktivizēties terminoloģijas darbiniekus,
lai varētu nodibināt terminoloģijas komisiju. Taču līdz

padomju varas nodibināšanai Latvijā šīs ieceres netiek

realizētas.

Jauns posms latviešu zinātniskās terminoloģijas at-

tīstībā sākas pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas. Padomju vara tautām dod reālu iespēju vispusīgi
attīstīt kultūru un izglītību, uz līdztiesīguma pamatiem
attīstīt nacionālās literārās valodas. Sekmīgu dažādu

zinātņu nozaru attīstību šai laikā, traucē neizstrādātā

terminoloģija. Sabiedriskajiem darbiniekiem, žurnālis-

tiem, tulkotājiem v. c. grūtības darbā rada terminu

trūkums. Tāpēc jo liela nozīme ir tam, ka beidzot

praksē tiek realizēta vairāku gadu iecere — dibināt

terminoloģijas komisijas. 1919. gada sākumā, kad Lat-

vijā nodibinās padomju vara, sāk darboties viena no

pirmajām «Latvju terminu komisijām», gan ārpus

1 Sk., piemēram, Grāvits A. Latviešu terminoloģijas lietā. —

Jaunais Vārds, 1916, № 181, 1.—2. lpp.; Par latviešu zinātniskās

terminoloģijas izstrādāšanu.. — Dzimtenes Vēstnesis, 1916, № 127.
2 Plūdons. Vārds mūsu zinātniskās terminoloģijas lietā. — Lī-

dums, 1917, № 225.
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Latvijas robežām, Ļeņingradā. 1 Šī komisija ar pārtrau-
kumiem strādā līdz 1926. gadam, pēc tam tās sastāvs

tiek paplašināts un tā tiek pārorganizēta par «Centrālo

termiņkomisiju». Darba rezultāti publicēti «Komunistā»

(1919—1920) un «Krievijas Cīņā» (1926), kā arī atse-

višķā krājumā J. Lojas (Turka) sakopojumā (Turka

Matemātikas termiņi).
Gandrīz vienā laikā ar šo komisiju — 1919. gada

vasarā — pēc Izglītības ministrijas ierosinājuma termi-

noloģijas komisija tiek nodibināta arī Rīgā. Komisijas
konstituēšanās sapulcē 1919. gada 6. oktobri piedalās
tādi nozaru speciālisti kā fiziķis Fr. Gulbis, ķīmijas
inženieris J. Prīmanis un bioķīmijas prof. E. Zariņš,

psihologs un valodnieks P. Dāle, valodnieks E. Blese,
filoz. zin. dokt. P. Zālītis, arhitekts A. Malvess, ekono-

mists P. Leitans v. c. Terminu apspriešanas gaitai tiek

pieņemts J. Strauberga projekts: terminus vispirms iz-

spriest sekcijās (apakškomisijās), tad īpašā filologu

apakškomisijā, pēc tam — plenārsēdē. Dibināšanas

gadā komisijā ir šādas sekcijas: dabas zinātņu, fiziko-

matemātiskā, medicīniskā, tehniskā, valodnieciski filo-

zofiskā, juridiski ekonomiskā un mākslas sekcija. 1920.

gadā tām pievienojas vēl militārā, glezniecības-celt-
niecības, mūzikas un veterinārā sekcija. Terminoloģijas
komisijas ietvaros aktīvi darbojas arī īpaša valod-

nieciska komisija, kurā ir 7 locekļi (E. Blese, P. Dāle,

V. Plūdonis, L. Laicens v. c.) un kuras uzdevums ir

sekcijās veiktā darba valodnieciska pārbaude. Pieņem-
tie termini tiek periodiski publicēti «Izglītības Ministri-

1 Par to sīkāk sk. Termiņlogs. Latvju terminoloģijas jautā-
jums. — Krievijas Cīņa, 1926, № 2, 2. lpp. Raksturīgi, ka ārpus-
latvijas terminologi vārdā termins un tā atvasinājumos runāja un

rakstīja ņ (termiņi, termiņlogs, termiņkomisija, bet — terminolo-
ģija).
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jas Mēnešrakstā». Terminoloģijas komisijas prezidija

priekšsēdis 1919. gadā ir inženieris A. Vitekopfs, bet

starp prezidija locekļiem — tādi ievērojami dažādu no-

zaru speciālisti kā A. Kirhenšteins, Fr. Gulbis, J. Bcrgs,
A. Malvess, P. Dāle, E. Blese, kā arī rakstnieki V. Plū-

donis, L. Laicens v. c, vēlākajos gados arī M. Arons,
A. Bankins, J. Dravnieks, J. Jaunzems (Apsīšu Jēkabs),
J. Jaunsudrabiņš, A. Ķešāns, J. Rainis, T. Zeiferts,

Zeltmatis, P. Smits v. c. J. Endzelīns darbā iesaistās ar

1920. gadu. Terminoloģijas komisija darbojas līdz 1921.

gadam, kad līdzekļu trūkuma dēļ tā ir spiesta savu dar-

bību pārtraukt. Savas pastāvēšanas laikā komisija sa-

gatavo un 1922. gadā izdod «Zinātniskās terminoloģi-

jas vārdnīcu», kur doti termini krievu, vācu un latviešu

valodā.

Sekmīgs terminoloģiskais darbs, terminu apkopošana,
sistematizēšana un unificēšana var notikt tikai tad, ja
ir skaidri šī darba metodiskie pamati, teorētiskie pamat-

principi. Noteiktu terminoloģijas izstrādes principu
ievērošanai uzmanība tiek pievērsta gan Ļeņingradas,
gan Rīgas terminoloģijas komisijās. Teorētiskā ziņā
komisijas izmanto terminoloģiskā darba iepriekšējo
gadu pieredzi, paturot savas darbības pamatā dažus no

tiem pamatprincipiem, kas terminoloģijas veidošanā iz-

kristalizējās jau pirms 1919. gada. Par šiem principiem
uzzinām no tā laika presē publicētajiem rakstiem. Pir-

majā vietā izvirzīta termina atbilstība jēdzienam. Vār-

dam termina funkcijā jāizsaka jēdziens pēc iespējas pil-
nīgāk. Terminam jābūt īsam, viegli izrunājamam. Ter-

minu apkopošanai izmantojami gan individuāli terminu

vākumi, gan vārdi no tautas mutes. Latviešu valoda

bagātināma sistemātiskā vārdu jaunrades darbā 4. Jauni

4 Sk. minēto V. Plūdoņa rakstu.
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atvasinājumi veidojami saskaņā ar valodas vārddari-

nāšanas likumībām un īpatnībām un atbilstoši «va-

lodas garam». Terminu veidošanā iesaistāma plaša

sabiedrība, to var izdarīt ar aptaujām presē. Domstar-

pības bija attieksmē pret aizguvumiem. Viena daļa —

pretēji mūsdienu nostājai — uzskatīja, ka terminoloģi-
jas veidošanā jāiet patstāvīgs ceļš un citas valodas nav

vērā ņemamas. Vislabāk, ja terminologs citas valodas

nemaz nezina un ir brīvs no to ietekmes, piemēram,
koeficients tika atzīts par svešu, latviešu tautai nesa-

protamu vārdu. Tā vietā tika ieteikts reizums. No starp-

tautiskajiem vārdiem paturami tikai tie, kas ir īsi, viegli

izrunājami, atbilst latviešu fonētikai, turklāt ja nav la-

bāka latviešu vārda attiecīgā jēdziena apzīmēšanai 5
;

atzīti tika, piemēram, tādi starptautiski vārdi kā al-

gebra, ģeometrija, aritmētika. Pretējā uzskata pārstāvji
ieteica neaizrauties ar terminoloģijas latviskošanu. Pa-

saulē vērojama tautu tuvināšanās, saprašanās, tiek pat
mākslīgi radīta starptautiska valoda, tāpēc arī latviešu

valodā priekšroka dodama starptautiskajiem terminiem.

Katrā ziņā izmantojama citu tautu terminoloģiskā
darba pieredze 6

.

Ļeņingradas «Latvju terminu komisijas» valodnie-

cisko principu konkretizējumu atrodam J. Lojas rakstos.

Reizē ar ekonomiskajām, politiskajām un ideoloģiska-

jām pārmaiņām sabiedrībā nepārtraukti attīstās un mai-

nās arī valoda un tās likumi. lenākot jauniem jēdzie-
niem, rodas vajadzība pēc jauniem nosaukumiem. Ja

vārds ir vajadzīgs, tas ieviešas, kaut arī tas būtu ne-

5 Marovskis. Latviešu terminoloģija. — Jaunais Vārds, 1916,
№ 123, 1.—2. lpp.

6 Vel par latviešu terminoloģiju. — Jaunais Vārds, 1916, № 128,
1. lpp.; Grāvits A. Latviešu terminoloģijas lietā. — Jaunais Vārds,

1916, № 181, 1.—2. lpp.
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pareizi darināts. Izņēmumi, kas bieži atkārtojas, kļūst

par likumu. Dažādas valodas nav nošķirtas ar Ķīnas
mūriem. No citām tautām iegūst, iepazīst jaunas lietas

un reizē arī jaunus nosaukumus. Vārdu šķirošanai
«svešvārdos» un «pašvārdos» no valodas attīstības vie-

dokļa nav pamata. Daudzus «svešvārdus» tauta pazīst
kā savus, piemēram, klints (zviedru), kažoks (krievu),
laiva (igauņu). «Svešvārdiem» ir pat savas priekšrocī-
bas, jo to etimoloģija mums paliek sveša un netraucē

tos lietot vienā vajadzīgā nozīmē 7. Daudzi no šiem

J. Lojas atzinumiem ir aktuāli arī mūsdienās.

Ar lielāku piesardzību pret citvalodu cilmes vārdiem

izturas Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisija
(Rīgā). Tās vadmotīvs — strādāt tā, lai latviešu va-

loda izveidotos pēc iespējas īpatnēji un būtu brīva no.

ārējiem iespaidiem
8

.
Par šī principa ievērošanu un pār-

spīlētu tieksmi citvalodu cilmes apzīmējumiem dot sa-

mākslotus latviskos ekvivalentus liecina tādi piemēri
kā ziņdošana (signalizācija), starpeja (koridors), do~

buļi (vakuolas), burbe (pora), siltkāpenis (termometrs) ,

siltkāpe (temperatūra), spaists (brikete), piederēs (ar-

matūra), sānis (profils) v. с, ko atrodam tā laika ter-

minu publicējumos. Pozitīvi vērtējams tas, ka termino-

loģijas komisijas rosīgā darbība aktivizēja vārdu jaun-
rades procesu un līdztekus tādiem vārdiem, kas valodā

neieviesās (rēkšstienis, iedrēgnigs, svirnis), tika ap-

stiprināti arī tādi, kas ir derīgi termini līdz pat mūs-

dienām (rūpals, tāme, tekne, ainava, asējums, tvertne,.

7 Turks. Valodas attīstība un morāles sprediķi. — Komunists,.
1919, № 94, 2.—3. lpp.

8 Terminoloģijas komisijas prezidijs. Pārskats par Izglītības mi-

nistrijas Terminoloģijas Komisijas darbību. — Izglītības Ministri-

jas Mēnešraksts, 1920, № 1, 70. lpp.
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baltkvēle, sarkankvēle, daudzstūris, kā arī aizguvumi

kupols, polarizācija, ordināta, abscisa) 9
.

Liela nozīme terminoloģijas komisijas uzdevumu

veikšanā un teorētisko principu tālākā izveidē ir izcila-

jam valodniekam prof. Dr. J. Endzelīnam. J. Endzelīns

atzīst, ka pareizāk būtu, ja vispirms savāktu visus tautā

lietotos vārdus un pēc tam stātos pie terminoloģijas iz-

veides, taču termini ir nepieciešami tūliņ. Laika gaitā
zinātniskā terminoloģija arvien jālabo un jāpapildina.
'Gari, aprakstoši termini (piemēram, elpas rīkles vāks)
īsteni nav atzīstami par terminiem, bet drīzāk par defi-

nīcijām. Jauni termini darināmi pēc valodā eksistējo-
šiem paraugiem, piemēram, uzgāmuris — līdzīgi vār-

diem uzaci, uzplecis, uzpurns. Izmantojami arī izlokšņu
vārdi un darinājumi pēc citu valodu parauga. Terminu

saraksti dodami pa nozarēm, lai speciālistiem būtu

vieglāk orientēties savas nozares terminoloģijā. Liela

loma ir speciālistu un valodnieku sadarbībai. 10

20. gs. 30. gados gan Rīgā, gan ārpus Latvijas —

Maskavā, Ļeņingradā un citās vietās darbojas dažādas

latviešu valodas terminoloģijas komisijas un tiek pub-
licētas dažas terminu vārdnīcas: «Matemātikas, fizikas

un kosmogrāfijas termini» (R., 1935), «Zinātņu terminu

krājums» (M., 1937), «Vāciski-latviskā elektrotehniskā

vārdnīca» (R., 1939). Līdztekus kolektīviem darbiem

iznāk ari atsevišķu autoru sagatavoti nozaru terminu

sakopojumi, piemēram, A. Malvesa «Tehniskā vārdnīca

-celtniecībai» (R., 1931). Par terminoloģijas jautāju-
miem rakstīts presē — par kļūdām terminu tulkojumos,

9 Plašāk par Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcu sk. krāj.:
Latviešu valodas kultūras jautājumi, 8. laid. R., 1972, 19.—22. lpp.

10 Sīkāk sk. krāj.: Latviešu valodas kultūras jautājumi, 8. laid.,
"R., 1972, 17.—33. lpp.
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par nepieciešamību saskaņot saskarnozaru terminolo-

ģiju v. c. Piemēram, ir raksts, kurā asi vēršas pret kļū-
dām sabiedriski politisko terminu tulkošanā: «установка

партии» nav «dispozīcija», «холопство» nav «liderība»,
izteikts aizrādījums par barbarismu «neģeldīgs» un

«paģērēšana» lietošanu v. c.
11

20. gs. 20.—30. gadu terminoloģijas veidošanas darbs

rāda, ka vajadzība pēc zinātnisku terminu sarakstiem

bijusi ļoti liela. Sādi saraksti tiek veidoti, taču darbā

ir piespiedu pārtraukumi, nav vēl izstrādāti noteikti

principi darba veikšanai, netiek saskaņota un koordi-

nēta dažādu nozaru terminoloģija.
īpaši ražīgs posms latviešu valodas zinātniskās ter-

minoloģijas attīstībā sākas pēc Lielā Tēvijas kara, kad

1946. gadā jaundibinātās Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas ietvaros pēc Latvijas PSR Ministru Padomes lē-

muma nodibina ZA Terminoloģijas komisiju. Komisijas
struktūras un terminu apspriešanas kārtības ziņā ZA

TK pamatos turpina IM Terminoloģijas komisijas tradī-

cijas. Tāpat terminu pirmapstrāde notiek apakškomisi-
jās un sekcijās, kuras veido nozaru speciālisti. Pēc tam

terminus apspriež TK plēnumā, kura sastāvā ir dažādu

nozaru speciālisti un valodnieki. Agrākās valodniecības

komisijas vietā ir TK aktīvs, kas izspriež neskaidros

principiālos jautājumus. Valodnieki īpašās sēdēs neiz-

skata apspriežamos terminu sarakstus, jo valodnieku

konsultācijas parasti tiek izmantotas jau apakškomisiju
darbā, kur parasti piedalās ari kāds no valodniekiem.

TK darbības sistēmas mērķis ir sekmēt iespējami lielāka

skaita nozaru terminoloģijas attīstību. Tāpēc TK plē-
numā apspriež ne vien apakškomisijās sagatavotos

11 Pērle A. Nezināšana vai nevīžība? — Celtne, 1931, №1,
47.—50. lpp.
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terminu sarakstus, bet ari autoru kolektīvu sagatavotu
terminu vārdnīcu strīdīgo, neskaidro terminu atlasi, arī

individuālu autoru apkopotus terminu sarakstus, ko

publicē patstāvīgi (biļetenā, brošūrā) vai kā pielikumu
monogrāfijai. TK plēnums un — pēc vajadzības — arī

apakškomisijas izspriež praksē radušās domstarpības
terminu lietojumā, lai panāktu vienošanos. Jebkura
iestāde vai persona var griezties pie TK pēc konsultāci-

jas terminoloģijas jautājumos. Savā darbā TK ne vien

balstās uz pāri par 300 speciālistu lielo TK plēnuma un

apakškomisiju darbinieku saimi, bet izmanto arī ārpus
TK sistēmas esošo republikas speciālistu konsultācijas
un padomus. TK lēmumi ir speciālistu un valodnieku

kolektīvi lēmumi, un — lai zinātniskā terminoloģija
būtu vienota — tie ir obligāti visiem terminu lietotā-

jiem, kā to arī noteikusi LPSR Ministru Padome. Ja to-

mēr kāds TK lēmums praksei izrādās nepieņemams, lē-

muma maiņa kārtojama organizēti ar TK ziņu.
Jau kopš ZA TK darbības sākumiem terminoloģijas

izveidē liela uzmanība pievērsta vienotiem darba prin-
cipiem. TK izmantojusi jau iepriekš uzkrāto pieredzi,
īpaši J. Endzelīna atzinumus. J. Endzelīns aktīvi dar-

bojās TK jau kopš tās dibināšanas 1946. gadā. Izcila-

jam valodniekam varam būt pateicīgi gan par daudza-

jiem jaunvārdiem (prievārds, nodrose, pārstāvis, izvir-

dums, iespēja, uzskate v. c), gan par izskatītajiem
terminu sarakstiem, gan par vērtīgām konsultācijām
daudziem speciālistiem terminu veidošanā, gan par teo-

rētiskajām atziņām (par vārdu un vārda daļu nozīmes

norobežošanas nepieciešamību terminoloģijā, par jaun-
vārdu iekļaušanu vārddarināšanas sistēmā, par nozī-

mes šķīrumu vārdkopterminos v. c). TK sākotnējās
darbības pārskatos uzsvērta doma par vienotas, saska-

ņotas terminoloģijas un kolektīvas darbības lomu, par
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dzīvās valodas un valodas attīstības respektēšanu, par

saikni ar sabiedrību 12
.

Pašreizējie terminu atlases un terminoloģijas veido-

šanas principi, darba veikšanas metodika v. c. ir iz-

strādāti praktiskajā terminu vākšanas un sistematizē-

šanas darbā. Šo principu un metodikas izveidē liela no-

zīme ir bijusi ilggadējam (1959—1975) TK vadītājam
R. Grabim. Latviešu valodas zinātniskā terminoloģija
tiek veidota uz latviešu valodas leksikas un vārddari-

nāšanas iespēju bāzes, atbilstoši literārās valodas nor-

mām un valodas attīstības tendencēm. Par terminu

avotu izmanto dzīvo tautas valodu, dažkārt arī izlokšņu

leksiku, profesionālo leksiku vai pat sarunvalodu (no
tautas valodas terminoloģijā pārņemti vārdi apauga —

налет, atauga — поросль, atvasājs — низкоствольник

и. с.) 13. Līdztekus vārdu atvasināšanai, salikteņu un

vārdkopu veidošanai viens no terminu veidošanas pa-

ņēmieniem ir arī vārdu aizgūšana. Visplašāk termino-

loģijā izmanto internacionālos aizguvumus, internacio-

nālismus (fonotēka, hronokarte, kodoskops, urbanizā-

cija, variante, žiročeks v. c). Internacionālismus iz-

manto ne vien kā patstāvīgus jēdzienu apzīmējumus,
kad latviešu valodā nav attiecīga vārda, bet arī kā si-

nonīmus latviskiem darinājumiem, lai veicinātu termi-

noloģijas starptautisko saprotamību. Terminu veido-

šanā izmanto kontaktvalodu pieredzi, piemēram, pēc
krievu valodas parauga darināti termini lietēšana

(дождевание), valutēšana (валютирование). Izmanto-

12 Brikškis 0. ZA Terminoloģijas komisijas darbība. — LPSR
ZA Vēstis, 1948, № 4, 137.-139. lpp.; Brikškis O. ZA Latviešu va-

lodas terminoloģijas komisijas līdzšinēja un turpmākā darbība. —

LPSR ZA Vēstis, 1949, № 1, 165.—166. lpp.
13 Grābis R. Par terminoloģijas attīstību un izstrādāšanu lat-

viešu valodā. — LPSR ZA Vēstis, 1952, № 4, 34. lpp.
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jot citas valodas paraugu, citas valodas vārds tomēr

netiek burtiski tulkots jeb kaļķots, bet vispirms tiek ap-

zināts jēdziens un dots tam atbilstošs apzīmējums lat-

viešu valodā (lietēšana — darināts tādēļ, lai nosauktu

vienu no laistīšanas paņēmieniem). Tā kā termins ir

specifiska funkcionāla vienība, terminu veidošanā tiek

respektētas ari tās prasības, ko tradicionāli izvirza zi-

nātniskiem terminiem: īsums, nozīmes precizitāte, vien-

nozīmīgums v. c.

Pēdējā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta starpno-
zaru terminoloģijas saskaņošanai un praksē nostiprinā-

jušos teorētisko principu apkopošanai un sistematizē-

šanai.

Aizvadītie 60 gadi latviešu valodas zinātniskās ter-

minoloģijas kopšanā rāda, ka terminoloģijas attīstību

lielā mērā nosaka tādi ekstralingvistiskie faktori kā

sabiedriski politiskie apstākļi un dažādu zinātnes no-

zaru attīstības līmenis. Tieši padomju varas gados Lat-

vijā ir sasniegta ļoti augsta zinātnes un mākslas at-

tīstības pakāpe. Vairākās nozarēs mūsu republika ir

vadošā Padomju Savienībā. Zinātnes atziņas tiek plaši
popularizētas tautā, un šim nolūkam daudzās nozarēs

ir radīta un tālāk attīstīta plaša zinātniskā terminolo-

ģija. Šai darbā liela nozīme ir bijusi LPSR ZA Termi-

noloģijas komisijas darbībai. Jaunākie TK apstiprināto
terminu publicējumi ir «Pedagoģijas terminu vārdnīca»

(1978), kas pēc skaita ir trīspadsmitā, un terminu biļe-
tens ekonomiskās ģeogrāfijas nozarē, kas pēc skaita ir

četrdesmit sestais 14
.

Vairākās nozarēs, tādās kā filozo-

14 Sīkāk par LPSR ZA TK darbu sk. minēto R. Grabja rakstu,

kā ari Skujiņa V. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģi-
jas komisijas 30 gadu darbs un galvenie terminoloģijas izstrādes

principi. — LPSR ZA Vēstis, 1976, № 6, 102.—113. lpp.
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Ща, socioloģija, psiholoģija, celtniecība un dažas citas

tehnikas nozares, terminoloģijas izstrāde vēl ir no-

vārtā. Sai ziņā aktivizēties ir nepieciešams arī matemā-

tiķiem, astronomiem, biologiem.

Terminoloģija — joprojām plašs darba lauks gan va-

lodniekiem, gan visu nozaru speciālistiem.

A. BREIDAKS

PAR LATVIEŠU VALODNIEKU PĒTĪJUMIEM BALTU VALODU

SALĪDZINĀMAJĀ GRAMATIKĀ,

LATVIEŠU VALODAS VĒSTURĒ,

ETNOLINGVISTIKĀ UN ONOMASTIKĀ

Lielākie sasniegumi baltu valodu salīdzināmās gra-

matikas, latviešu valodas vēstures un Latvijas toponī-

mijas izpētē latviešu pirmspadomju valodniecībā sais-

tāmi ar J. Endzelīna vārdu. Daudz mazāks ir E. Ble-

ses, J. Plāķa un P. Šmita devums šajās valodniecības

nozarēs. J. Endzelīns publicē tādus darbus kā «Сла-

вяно-балтийские этюды» (1911), «Lettische Gramma-

tik» (1922), X- Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca»

(1923—1932), «Papildinājumi un labojumi X- Mīlen-

baha Latviešu valodas vārdnīcai» (1934—1946), «Sen-

prūšu valoda» (1943) v. c. Pēc Lielā Tēvijas kara aka-

dēmiķis J. Endzelīns aktīvi darbojas šajās zinātņu no-

zarēs un publicē tādus nozīmīgus darbus kā «levads

baltu filoloģijā» (1945), «Baltu valodu skaņas un for-

mas» (1948), «Latviešu valodas gramatika» (1951),
«Latvijas PSR vietvārdi» (I—2, 1956—61) v. c. J. En-

dzelīna nopelnus latviešu valodniecības attīstība aug-
stu novērtē Padomju valdība. Viņam tiek piešķirta
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Ļeņina prēmija par «Latviešu valodas gramatiku» un

Laivijas PSR Valsts prēmija par «Latvijas PSR viet-

vārdu» 1. sējumu. Viņš tiek apbalvots ar Ļeņina, Darba

Sarkanā Karoga un Sarkanās Zvaigznes ordeņiem. Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras

institūts izdod J. Endzelīna «Darbu izlasi» četros sēju-
mos. lespiesti divi pirmie šīs izlases sējumi (1971,

1974).
Arī vairāki citi latviešu padomju valodnieki peti sa-

līdzināmās un vēsturiskās valodniecības problēmas.
Publicēta A. Ozola monogrāfija «Veclatviešu rakstu va-

loda» (1965), B. Laumanes — «Zivju nosaukumi lat-

viešu valodā» (1973) un D. Nītiņas — «Prievārdu sis-

tēma latviešu rakstu valodā» (1978). Bez tam latviešu

valodnieki R. Bērtulis, A. Blinkena, A. Breidaks,
M. Brence, O. Bušs, V. Dambe, R. Grābis, R. Grīste,
A. Jansons, B. Laumane, A. Ozols, S. Raģe, J. Rapša,
M. Rudzīte un D. Zemzare publicē lielāka vai mazāka

apjoma rakstus par baltu valodu salīdzināmās gra-

matikas, latviešu valodas vēsturiskās gramatikas, lat-

viešu rakstu valodas vēstures, etnolingvistikas un ono-

mastikas jautājumiem šādos periodiskajos vai turpinā-
jumizdevumos: «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas
Vēstis», «Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un

literatūras institūta Raksti», «Latvijas Valsts universi-

tātes Zinātniskie raksti», «Baltistica», «Lietuviii kalbo-

tyros klausimai», «Emakeele Seltsi Aastaraamat»,

«Acta Baltico-Slavica», «Lingua Posnaniensis», «Zeit-

schrift fur Slawistik», kā ari dažādos rakstu krājumos.
Nozīmīgākie no šiem krājumiem: «Veltījums akadēmi-

ķim profesoram Dr. Jānim Endzclīnam viņa 85 dzīves

un 65 darba gadu atcerei» (1959), «Veltījums Jānim

Endzelīnam 1873—1973» (1972) un «Контакты латыш-

ского языка» (1977).
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A. BREIDAKS

LATVIEŠU IZLOKŠŅU PĒTĪJUMI

Pirmās ziņas par latviešu valodas dialektu atšķirī-
bām sniedz G. Manceļa darbs «Lettus» (1638), kur rak-

stīts, ka alūksnieši, gulbenieši, rēzeknieši un daugav-

pilieši formu tiems kungiems, tuos kungus vietā runā

tims kungims, tūs kungus. Tādējādi jau G. Mancelis

bija pamanījis vienu no raksturīgākajām dziļo augš-
zemnieku izlokšņu iezīmēm — patskani i lejzemnieku
divskaņa ie vietā un patskani ū lejzemnieku divskaņa
uo vietā.

Ziņas par dažādām latviešu valodas parādībām
areālā aspektā sniedz arī citi XVII un XVIII gs. un

XIX gs. pirmās puses autori.

Lielāki sasniegumi latviešu dialektoloģijā atzīmējami

pagājušā gadsimta otrajā pusē, un tie saistāmi ar

J. Treja, A. Becenbergera, J. Kauliņa un A. Bīlenšteina

darbiem.

XIX gadsimta otrās puses darbos, kas ir neapšau-
bāms sasniegums savā laikā un arī mūsu dienās vēl

daļēji nav zaudējuši savu nozīmi, tomēr ir arī trūkumi.

Tajā laikā vēl nav izveidota fonētiskā transkripcija un

tāpēc nav iespējams īsti precīzi fiksēt izlokšņu formu

fonētisko sastāvu. Kā trūkums jāmin arī izlokšņu ma-

teriālu nabadzīgums.
Stāvoklis latviešu dialektoloģijā krasi mainās XIX un

XX gadsimta mijā, kad latviešu izlokšņu pētīšanai ak-

tīvi pievēršas J. Endzelīns un K. Mīlenbahs. Jau 1900.

gada vasarā izlokšņu materiālu vākšanas nolūkā viņi
abi kopā apceļo Rietumvidzemi un daļu Daugavas zie-

meļu krasta novadu un nākamajos gados Rietumkur-
zemi, bet Austrumvidzemi, Austrumzemgali (bijušo Sē-

liju) un Latgali J. Endzelīns apceļo viens pats. Savāk-
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tais izlokšņu materiāls vēlāk tiek ņemts par pamatu
diviem lieliem darbiem — J. Endzelīna «Lettische

Grammatik» (1922) un K. Mīlenbaha un J. Endzelīna

«Latviešu valodas vārdnīcai» (1923 —1932). -

Ar 1920. gadu izlokšņu materiālu vākšanas un pētīša-

nas darbam aktīvi pievēršas Latvijas universitātes va-

lodnieki un filoloģijas specialitātes studenti. J. Endze-

līna rediģētajos «Filologu biedrības Rakstu» 20 sējumos
(1921—1940) tiek publicēts pāri par 100 izlokšņu ap-

rakstu l
.

Vairāku izlokšņu apraksti tiek iespiesti arī ci-

tos rakstu krājumos. Šo rakstu autori lielākoties ir sa-

vas dzimtās izloksnes pārstāvji, tāpēc viņu savāktos

materiālus var atzīt par samērā drošiem un precīziem.
Ir arī gadījumi, kad izlokšņu materiālus vākuši un pētī-

juši citu izlokšņu pārstāvji. Šādu autoru aprakstos ne-

reti ir sastopamas dažādas kļūdas. Tomēr ir arī labi un

rūpīgi izstrādāti darbi, piemēram, A. Ābeles apraksti
par vairākām latviešu izloksnēm.

īpaši jārunā par šai laikā publicētajiem Latgales iz-

lokšņu aprakstiem. Morfoloģijas daļu tajos var atzīt

par samērā drošu un precīzu, bet fonētikas apskatā ne-

reti sastopamas kļūdas, kas radušās, mehāniski piemē-
rojot vidus izlokšņu fonētiskās īpatnības Latgales iz-

loksnēm.

«Filologu biedrības Rakstu» XIX sējumā tiek publi-
cēts V. Rūķes izstrādātais Latgales izlokšņu grupējums,
kurā parādītas Latgales izlokšņu fonētiskās un morfo-

loģiskās parādības ar izoglosu palīdzību. Šim darbam

raksturīgi tie paši trūkumi, kas ir sastopami Latgales
izlokšņu aprakstu fonētikas daļā. «Filologu biedrības

1 Bibliogrāfiju sk.: Strauha H. Reģistrs Filologu biedrības Rak-
stu pirmajiem 20 sējumiem. — Filologu biedrības Raksti, XX. R.,
1940, 275.-276. lpp.
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Rakstu» XX sējumā tiek iespiests līdzīgs V. Rūķes darbs

par Kurzemes un Vidzemes lībiskajām izloksnēm.

Pēc padomju varas nodibināšanas sākas jauna rosme

latviešu dialektoloģijā, tiek aizsākts darbs pie «Lat-

viešu valodas dialektu atlanta», bet Lielais Tēvijas karš-

pārtrauc šo svarīgo darbu. Pēc kara latviešu dialekto-

logi atsāk darbu un veic to vairākos virzienos.

Aktīvi latviešu dialektoloģijā turpina darboties aka-

dēmiķis J. Endzelīns. Viņš publicē pārstrādātu un pa-

pildinātu «Lettische Grammatik» izdevumu — «Lat-

viešu valodas gramatiku» (1951). Tajā ir iestrādāti

jauni bagātīgi izlokšņu materiāli.

Sākot ar 1947. gadu, Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Valodas un literatūras institūts gandrīz ik gadus

organizē ekspedīcijas izlokšņu materiālu vākšanai dia-

lektu atlantam. Tajās piedalās arī Latvijas Valsts uni-

versitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas ka-

tedras pasniedzēji un latviešu valodas un literatūras

specialitātes studenti. Dialektu atlanta sagatavošanas
darbs jau tuvojas nobeigumam, šogad tiek nodota at-

lanta I daja (leksika) izdevniecībai «Zinātne». Latviešu

dialektologi aktīvi iesaistījušies arī darbā pie «Eiropas
lingvistiskā atlanta» latviešu valodas daļas. Šo atlantu

izdos Beļģijā (Briselē).
Valodas un literatūras institūta dialektologi pēckara

gados intensīvi vāc apvidvārdus, iesaistot šai darbā arī

augstskolu pasniedzējus un latviešu valodas un litera-

tūras skolotājus. Jau savākts apmēram 430000 apvid-
vārdu. Tiek izstrādātas Ērģemes un Kalupes izlokšņu
vārdnīcas. Ļoti bagātīgs apvidvārdu vākums ir no Dig-
nājas, Nīcas, Sinoles un Vainižu izloksnēm.

Pēckara gados latviešu padomju valodnieki publicē
daudz grāmatu un lielāka vai mazāka apjoma rakstu

par dažādām latviešu dialektoloģijas tēmām. īpaši
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jāatzīmē vairākas monogrāfijas: M. Rudzītes «Latviešu

dialektoloģija» (1964), A. Reķēnas «Amatniecības lek-

sika dažās Latgales dienvidu izloksnēs un tās sakari

ar atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās» (1975) 2
,

K. Ancīša «Aknīstes izloksne» (1977), E. Kagaines un

S. Raģes «Ērģemes izloksnes vārdnīcas» I un II sē-

jums (1977, 1978). Desmit latviešu dialektologu pēc-
kara gados aizstāv kandidāta disertācijas: M. Rudzīte

par Braslavas, Vecates, Bauņu un Vilzēnu izloksnēm

(1954), E. Šmite par vidus un lībisko izlokšņu saskari

Dauguļos (1954), S. Raģe par Ērģemes, Lugažu un

Valkas izloksnēm (1955), M. Graudiņa par Laidzes un

Kandavas izloksnēm (1958), A. Reķēna par Kalupes iz-

loksni (1962), A. Breidaks par augšzemnieku dialekta

latgalisko izlokšņu dialektālo leksiku un tās vēsturis-

kajiem sakariem (1970), B. Reidzāne par Šķilbēnu iz-

loksnes mantoto leksiku (1971), E. Kagaine par Ērģe-
mes izloksnes vārdnīcas I sējumu (1971), Dz. Paegle

par zemkopības darbarīku nosaukumiem Vidzemē

(1973) un B. Bušmane par ēdienu nosaukumiem lat-

viešu izloksnēs (1973). M. Rudzītei par monogrāfiju
«Latviešu dialektoloģija» 1969. gadā tiek piešķirts filo-

loģijas zinātņu doktora grāds.
Lielu darbu izlokšņu materiālu vākšanā un pētīšanā

veic Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultā-

tes Latviešu valodas katedra. Kopš 1951. gada latviešu

valodas un literatūras nodaļas studentiem regulāri no-

tiek dialektoloģijas prakse. Tās laikā studenti apgūst
dialektologu darbam nepieciešamās iemaņas, vāc iz-

lokšņu materiālus dialektu atlantam un savam studiju
darbam, pēc tam izstrādā kursa un diplomdarbus. Līdz

2 Barbare Dz. Latviešu padomju valodniecība 30 gados. R.,

1976, 136.—152., 248.—253. un 268. lpp.
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1978. gadam izstrādāti vairāki desmiti diplomdarbu
latviešu dialektoloģijā: 56 par augšzemnieku, 9 par

vidus un 6 par lībiskajām izloksnēm. īpaši atzīmējami
studentu veikumi izlokšņu leksikas un morfoloģijas ap-

rakstīšanā. Tāpēc šiem studiju darbiem ir paliekama
vieta latviešu izlokšņu pētīšanā. A. Kravales diplom-
darbs «Līdzšinējie pētījumi par latviešu dialektoloģijas
jautājumiem» (1959) ir dialektoloģijas iespiestās un

neiespiestās literatūras bibliogrāfija.
Liela nozīme ir izlokšņu tekstu ieskaņošanai magne-

tofona lentēs, jo tādā veidā tiek saglabāti mūsdienu iz-

lokšņu materiāli nākamajām zinātnieku paaudzēm. So

darbu veic latviešu valodas katedras vec. pasn. J. Kuš-

ķis, kas ierakstījis magnetofonā daudzu jo daudzu lat-

viešu izlokšņu paraugus
3
.

Arī Valodas un literatūras

institūta dialektologi ekspedīciju laikā fiksē izlokšņu
tekstus magnetofona lentēs.

Kā redzam no šā īsā apskata, latviešu dialektoloģija
pēckara gados aug dziļumā un plašumā. Daudzveidī-

gāka kļūst zinātnisko pētījumu tematika. Latviešu dia-

lektologi var pamatoti lepoties ar sasniegumiem savā

zinātnes nozarē. Tomēr jāatzīmē ari daži trūkumi. No

iepriekšējā posma pārmantota tradīcija pētīt Latgales
izlokšņu fonētiku nevis kā patstāvīgu sistēmu, bet gan
skatīt to caur vidus izlokšņu prizmu. Ļoti maz latviešu

izloksnes pētītas ar eksperimentālās fonētikas meto-

dēm, īpaši svarīgi būtu izpētīt šai aspektā Latgales iz-

loksnes, lai ar objektīvām metodēm beidzot atrisinātu

3
Par LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas katedras vei-

kumu latviešu dialektoloģijā sk. ari: Rudzite M. Pētera Stučkas

Latvijas Valsts universitātes devums latviešu valodas izlokšņu iz-

pētē. — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes 50 gadu jubilejai
veltītās zinātniski teorētiskās konferences materiāli. R., 1969,
12.—15. lpp.
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prozodijas un vokālisma jautājumiem. Ļoti maz pētīta
latviešu izlokšņu fonoloģija. Šajā jomā būtu jāizvērš
plašāks pētniecisks darbs, lai līdz ar to paceltu aug-

stākā līmenī arī izlokšņu fonētikas kā sistēmas izpēti.
Ir pierakstīts daudz latviešu izlokšņu tekstu, bet pē-

tījumu par izlokšņu sintaksi ir visai maz, tāpēc būtu

svarīgi izvērst izlokšņu sintaktisko izpēti. Šāds darbs

neapšaubāmi veicinātu latviešu valodas vēsturiskās sin-

takses un baltu valodu salīdzināmās sintakses attīstību.

Izlokšņu aprakstu autori parasti kā izlokšņu tekstus
dod arī tautasdziesmas. Tomēr jāievēro, ka tautas-

dziesmu valoda daudzējādā ziņā atšķiras no izloksnēm,
tai ir raksturīgas arhaiskās un virsdialektālās formas.

Interesantu hipotēzi par tautasdziesmu valodu izvir-

zījusi krievu padomju valodniece A. Desņicka. Pama-

tojoties uz albāņu tautasdziesmu un albāņu cilšu va-

lodu attieksmju izpēti, viņa atzīst, ka tautasdziesmu va-

lodas virsdialektālās formas varētu būt mantotas no

cilšu normētās sarunvalodas 4
.

Arī latgaliešu tautas-

dziesmu valodas analīze liecina par A. Desņickas hipo-
tēzes pareizību. Tāpēc būtu svarīgi šīs hipotēzes as-

pektā izpētīt visu Latvijas novadu tautasdziesmu

valodas virsdialektālās formas. Šādi pētījumi neapšau-
bāmi dotu jaunas atziņas latviešu vēsturiskajā dialek-

toloģijā.

4 Десницкая А. В. Наддиалектные формы устной речи и их

роль в истории языка. Л., 1970, с. 34—42; Десницкая А. В. К во-

просу о языковых отношениях в родовом обществе. — Krāj.: Эн-

гельс и языкознание. М., 1972, с. 186—188.
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ORTOGRĀFIJA

H. BENDIKS

LATVIEŠU RAKSTĪBAS PAMATI

Redakcijas kolēģijas piezīme.
Publicējam vienu no «Latviešu valodas kultūras jau-

tājumu» ilggadējā atbildīgā redaktora Hermaņa Ben-

dika pēdējiem darbiem «Latviešu rakstības pamati». Tas

bija domāts kā nodaļa «Latviešu pareizvalodas vārdnī-

cai», tomēr gan pēc izveides, gan pēc aplūkotās proble-
mātikas tam ir patstāvīga vērtība. Sistemātiskais lat-

viešu rakstības pamatjautājumu izklāsts būs noderīgs
plašāka priekšstata iegūšanai par latviešu ortogrāfijas
principiem un to realizāciju. Sāds priekšstats ir nepie-
ciešams, valodas praksē risinot konkrētus rakstības jau-

tājumus.
Vienlaikus šī Hermaņa Bendika piemiņai veltītā pub-

likācija fiksē autora pieeju rakstības problēmai, viņa
ieskatu, kas var būt rosinoši darbam ortogrāfijā un

arī ortoepijā.
Daži momenti darbā šķiet pārdomājami turpmākajos

pareizrakstības un pareizrunas pētījumos. Pašlaik ne-

liekas iespējams stingri normēt līdzskaņu izrunu salik-

teņu sastāvdaļu sadurā. Tā, piemēram, izrunā dzirdami

ne tikai autora izvirzītie [zietputekļi], [mešsarks], [sīg-

buržuāzija] v. tml, bet arī [ziedputekļi], [mežsarks], [sīk-

buržuāzija]. Precizējams būtu līdzskaņu saplūduma

traktējums (tam vajadzīgi arī izrunas instrumentālie

pētījumi). īpatnēji ir dažu terminu lietojumi: fonēma
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(valodas tipiskā skaņa), grafēma (burtkopa vai burts),
latviska vai sveša tipa salikteņi (internacionālismos).

Gatavojot manuskriptu publicēšanai, izdarīti daži ne-

būtiski redakcionāli labojumi.

Latviešu rakstība pamatojas uz savu specifisko gra-

fēmiku un ortogrāfijas principiem.

Grafēmika

Grafēmikā aplūko alfabēta secībā sakārtotus burtus,
kā ari valodas tipisko skaņu — fonēmu — un burtu,
tamlīdz stabilo burtkopu — grafēmu — atbilsmes fo-

nēmu skaidrajās pozīcijās, tur, kur fonēmas nav radu-

šās pozicionālajā fonēmu mijā morfēmu sadurā.

ļ. Alfabēts

Latviešu alfabēts ir latīniskā alfabēta paveids, kas

pielāgots mūsu valodas fonēmu atveidei ar diakritis-

kām zīmēm.

a) Latviešu alfabētā ir 33 burti, katrs lielā un mazā

burta paveidā, ar īpašu nosaukumu šādā secībā: А а [а],
Ā ā [ā], В b [bē], С с [cē], С č [čēj, D d [dē], E c [c], E ē [ēļ,
F f [ef], G g [gā], Ģ ģ [ģē], H h [xā], I i [i], I ī [ī], J j [jē],
arī [jot], К к [kā], Ķ ķ [ķē], L 1 [cl], Ļ ļ [ej], M m [cm],
N n [en], Ņ n [en], О о [о], P p [pē], R r [er], S s [es],
Š š [eš], T t [tē], LI v [v], О ū [ū], V v [vē], Z z [zē], 2 ž [žē].

Visi latviešu cilmes vārdi, tāpat aizguvumi un cit-

valodu īpašvārdu latviskie atveidi rakstāmi tikai ar

šiem burtiem. Latīņalfabētiskos citvalodu nosaukumus,

palaikam ar pēdiņām no pārējā teksta izdalītus, raksta

pēc iespējas tuvu to oriģināliem. Nosaukumus, kuru ori-
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ģināli nav rakstīti latīņalfabētā, ieteicams atveidot tādā

latīņalfabētiskā transliterācijā, kāda izstrādāta un lie-

tojama attiecīgo valodu praksē. Šais transliterējumos
lietojami arī burti Q q, W w, X x, V y.

b) Latviskā alfabētsecība izmantojama vārdu un

vārdkopu sakārtojumā vārdnīcās, rokasgrāmatās, kar-

totēkās, dažādos personu un objektu sarakstos, tā izlie-

tojama arī par skaitliskās numerācijas palīglīdzekli.
Meklēšanas ērtības labad alfabētiskajos sakārtoju-

mos nav liekama vērā gara un īsa patskaņa atšķirība,

piem., sālīt — salna, un tā paliek spēkā tikai tur, kur

tā ir vienīgā secīgo vārdu atšķirība, piem., sals — sāls.

Divskaņa apzīmējums ie, kā arī afrikātu apzīmējumi dz,

di šādos alfabētiskos izkārtojumos nav uzlūkojami par

īpašām, nedalāmām vienībām, bet tie izvērtējami pēc
to sastāvburtiem, piem., īdēt — iela — irdens.

c) Burtu nosaukumi lietojami tur, kur par burtiem

runājams kā par alfabēta vienībām, nevis par valodas

tipisko skaņu — fonēmu — apzīmējumiem — grafē-

mām, piem., lielais В [bē], visi vārdi ar С [cē], abonenti

по К [kā] līdz S [es], vai kur burti minami kā numerāci-

jas apzīmējumi, piem., d [dē] apakšnodaļa.
No burtu savienojumiem veidojamas iniciālsaīsinā-

jumu atbilsmes mutvārdos, piem., Padomju Sociālis-

tisko Republiku Savienība — PSRS [pēeseres], Gaujas
nacionālais parks — GNP [gāenpē]. Atsevišķu īso pat-
skaņu burtus šādā iniciālsaīsinājumu izrunā palaikam
nosauc par attiecīgajiem garo patskaņu burtiem, piem.,
Vissavienības Arodbiedrību Centrālā Padome — VACP

[vēācēpē], Armijas sporta klubs — ASĶ [āeskā]. Iniciāl-

savienojumus, kas pēc burtu sastāva atgādina parastās
zilbes vai vārdus, visbiežāk lasa nevis kā šo burtu no-

saukumu kopumus, bet saskaņā ar šo burtu grafēmis-
kajām fonēmatbilsmēm, piem., Baikāla—Amūras
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maģistrāle — ВАМ [bam], Apvienoto Nāciju Organizā-
cija — ANO [ano] vai [ano], Rīgas elektromašīnu rūp-
nīca — RER [rer].

2. Fonēmu un grafēmu atbilsmes

a) Latviešu fonēmu un grafēmu atbilsmes, tamlīdz

visa latviskā grafēmika ir pamatvilcienos racionāla, jo
fonēmu vairumam skaidrajās pozīcijās, proti, tur, kur

morfēmu sadurās nav notikušas fonēmu mijas, atbilst

katrai viena burta grafēma — monogrāfs.
Pārskata labad uzrādāmas šīs atbilsmes: [a]a, [ā]ā, [c],

№, [ē], [ģjē, [i]i, [ī]ī, [o], [o]o, [u]u, Щ [j]j, [v]v, [l]l, [ļ]|,

[r]r, [m]m, [n]n, [ņ]ņ, [z]z, [s]s, [ž]ž, [3]dz, [c]c, [3]dž, [č]č,

[b]b, [p]p, [d]d, [t]t, [gjg, [ģ]ģ, [k]k, [ķ]ķ, [f]f, [x]h. Balsīga-

jam afrikatam ir divu burtu, saliktas grafemas: [jļdz,

IŠJdž.

Divskaņos, kuru beigu komponents ir [i] vai [v],
skaidri sadzirdamas katrā divskanī divas patskaņu fo-

nēmas, tālab no attiecīgo fonēmu grafēmām arī veido

šo divskaņu apzīmējumus — grafēmkopas: [ai] ai, [au]

au, [ci], [ci] ci, [eu] eu, [vi] vi, [iv] iv, [oi] oi, [ou] ou.

Divskaņa [ie] apzīmējums ie tikai aptuveni rāda tā

skanējuma virzību no [i] uz kādu platāku patskani, tā-

pēc tā apzīmējums visdrošāk saucams par saliktu gra-

fēmu (tāpat kā dz, dz). Divskanim [uo] ir kopēja gra-

fēma ar patskaņiem [о], [o], proti, o, taču rakstībā tas

nekādas grafēmas izvēles grūtības nerada.

Divskaņiem, kas beidzas ar [i] vai [v], šie komponenti
var būt pozicionālā mijā radušies no [j] vai [v], tālab

grafēma šo divskaņu beigu komponentiem jāizraugās

pēc fonomorfoloģiskā principa. (Par to nākamajā no-

daļā.)
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b) No lasītāja viedokļa pēc iespējām izraudzīt parei-

zās fonēmas lasījumam tieši pēc rakstījuma grafēmām
mūsu rakstībā ir vairākas novirzes no racionālas gra-

fēmikas, no prasības, lai vienai grafēmai vienmēr atbil-

stu viena un tā pati fonēma lasījumā.
ie lasījums par divskani [ie] vai par atsevišķiem pat-

skaņiem blakus zilbēs, proti [i-e] īpašas grūtības ne-

rada, jo tāds šķirts lasījums gadās ne pārāk daudzos

internacionālismos, piem., [pi-etāte], [hi-eroglifs]. Tāpat
tikai nedaudzu salikteņu sadurās gadās dz lasījums par

atsevišķām fonēmām, piem., [papild-zīme], [pod-zols].
dž lasījums par divi fonēmām [d-ž] gan gadīsies tikai

tādam nolūkam īpaši darinātos salikteņos šo salikteņu

komponentu sadurā.

Divas blakus rakstītas dažādas īso patskaņu grafē-
mas, no kurām pēdējā ir i vai v, palaikam lasāmas par

divskaņiem.

Priedēkļvārdos ar pa-, sa-, salikteņos ar ne-, piem.,

paucināt, saindēties, neilgi, arī aizguvumos, piem.,

deisms, tāpat citvalodu īpašvārdu atveidos, piem., Bar-

naula var gadīties arī blakuszilbēs lasāmi atsevišķi pat-
skaņi. Te latviešu cilmes vārdu pareizlasījumam pietiek
ar šo vārdu morfoloģiskā sastāva zināšanām. Aizgu-
vumu un īpašvārdu pareizruna noskaidrojama attiecī-

gajās vārdnīcās vai rokasgrāmatās.
Lasītājam visvairāk grūtību radīs vienas grafēmas о

lasījums gan par patskaņiem [о], [o], gan par divskani

[uo], kā arī c, ē lasījums par šaurajiem [ej, [ē] vai pla-
tajiem [c], [ģj.

c) Līdzskaņu, izņemot garo sonantu, fonēmas skaid-

rajās pozīcijās apzīmējamas tikai ar vienu grafēmu.
Nenormatīvus grafēmu divkāršojumus var rosināt aiz-

gūto sugasvārdu, vēl jo vairāk latviski atveidoto īpaš-
vārdu oriģinālrakstījumi, arī to atveidi starpniekvalo-
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dās: latv. misija (no latīņu missio) ,
кг. миссия, vācu

Mission, angļu mission; latv. br«/o (no it. brutto), kr.

брутто, vācu brutto.

Tādi nenormatīvi grafēmu divkāršojumi tagad retu-

mis gadās citvalodu īpašvārdu, palaikam personvārdu
latviskajos atveidos, taču valodas praksē tie sastopami
ari pašu latviešu vārdos un uzvārdos: Otto (pareizi

Oto), vācu Otto; Smidts (pareizi Smits), kur ar dt ap-

zīmētā fonēma [t] skaidrajā pozīcijā ir ģenitīvformā
Smidta, vācu Schmidt.

Ar burtu, resp. grafēmu divkāršojumiem apzīmējami
tikai divkāršie (garie) sonanti, kas dzirdami intervo-

kālā pozīcijā, turklāt aiz īsa patskaņa, piem., [balle]

balle, [kanna] kanna. Šie apzīmējumi rāda, ka sonants

ir beigu komponents diftongiskajā savienojumā ar

iepriekšējo īso patskani un arī sāk nākamo zilbi. Div-

kāršie sonanti pretstatāmi vienkāršajiem arī fonēmiski,

jo tāds pretstats var būt dažādas nozīmes vārdu vie-

nīgā skanējuma atšķirība, piem., [gaili] gaili — [gali]
gali, [manna] manna — [mana] mana.

Ortogrāfijas principi

Latviešu rakstībā mērķtiecīgi apvienots, reizē noro-

bežots ortogrāfijas fonētiskais (turpmāk — f.) un mor-

foloģiskais (turpmāk — m.) princips.
Pēc f. principa katra fonēma apzīmējama tieši ar gra-

fēmikā paredzēto grafēmu, mūsu rakstībā — sakarā ar

ortogrāfijas principu norobežojumu — tikai mūsdienu

pozicionālajām fonēmu mijām nepakļautajās pozīcijās.
Pēc m. principa rakstījumā grafēmiski atjauno vai

saglabā mūsdienu pozicionālajām mijām pakļauto po-

zīciju sākumstāvokli un tā iegūst pozicionāli neatkāri-
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gus morfēmu grafēmiskos attēlus — morfogrammas
jeb pārbaudes rakstījumus, kaut arī izrunā attiecīgās
morfēmas atšķirtos. Šais morfogrammās, no kurām

veido vārdu ortogrāfiskos rakstījumus — ortogrammas,
reizē pēc f. principa ir attēlotas attiecīgās morfēmas

tur, kur to saduras ar citām morfēmām ir skaidrajās
pozīcijās. Šāds funkcionāli mērķtiecīgs f. un m. prin-
cipa apvienojums tālab saucams par mūsu ortogrāfijas
fonomorfoloģisko (turpmāk — fm.) principu.

1. Fonētiskais princips

F. princips lietojams a) fonēmu skaidrajās pozīcijās,
b) fonēmu vēsturiskajās mijās, c) fonēmu neskaidrajās
pozīcijās morfēmas iekšienē.

a) Fonēmu skaidrās pozīcijas
Vienmēr skaidrajā pozīcijā ir patskaņi un divskani

[ie], [uo]: [māte] māte, [liepa] liepa, [ruoka] roka.

Sonanti palaikam ir skaidrajā pozīcijā, taču to ap-

zīmējums ar vienu vai divām grafēmām galotnes [s]
priekšā aiz īsa patskaņa, kā arī salikteņu pirmā kompo-
nenta beigās, tāpat arī aiz īsa patskaņa, dažkārt izvē-

lams tikai pēc ortogrāfijas morfoloģiskā principa.

Pārējie divskani skaidrajā pozīcijā ir morfēmas iek-

šienē līdzskaņa vai no [j], [v] pozicionāli izveidoto ne-

zilbisko patskaņu [i], [v] priekšā: [laid] laid, [kauls]
kauls, [strauiš] straujš.

Pārējie līdzskaņi skaidrajā pozīcijā ir patskaņu, div-

skaņu, sonantu un [j], [v] priekšā: [tvaiki] tvaiki, [briedis]
briedis, [kāpj] kāpj (kaut arī [j] izruna te pa daļai zaudē

balsīgumu), [purvs] (varbūt — [pūrus]) purvs.

b) Fonēmu vēsturiskās mijas
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Patskaņi, kā arī divskani [ie], [uo] vienmēr ir skaid-

rajā pozīcijā, un tiem grafēma pēc f. principa izrau-

gāma saskaņā ar to izrunu, tāpēc to vēsturiskās mijas

īpaši nav iegaumējamas. Fonēmas apzīmējuma izvēlei

tālab īpaši nozīmīgas ir tikai tās vēsturiskās mijas, ku-

rās divskaņiem ar beigu [i], [v] citās tā paša vārda for-

mās vai atvasinātajos vārdos atbilst attiecīgā patskaņa
un [jL M kopa, piem., [jaut] jaut — [java] java, [kraut]
kraut — [krava] krava, [pļaut] pļaut — [pļava] pļava,

[auns] auns — [avens] avens. F. apzīmējami arī [ī], [ū],
kas vēsturiskajās mijās radušies no fonēmu kopām [ij],
[uv], piem., [bīties] bīties — [bijuos] bijos, [grūt] grūt —

[gruva] gruva, [žūt] žūt — [žuva] žuva.

Par f. atveidojumu vēsturisku miju mūsu ortogrāfijā
vērtēta arī adjektīva noteiktās galotnes [-ais] cilme,

piem., [gudrais] gudrais, sal. [gudrajam] gudrajam,

[gudrajos] gudrajos.
Līdzskaņu grafēmu izvēlē pēc f. principa nozīmīgā-

kās tāpat ir vēsturiskās fonēmu mijas ārpus skaidra-

jām pozīcijām, piem., 1. konjugācijas verbu saknes

beigu [t], [d] mija nenoteiksmes galotnes [t] priekšā ar

[s], divdabja izskaņas [-dams] priekšā ar [z], piem., [sita]
sita — [sist] sist — [sizdams] sizdams; [laida] laida —

[laist] laist — [laizdams] laizdams.

Līdzskaņu vēsturisko miju paveids ir līdzskaņu zu-

dums. Pēc f. principa šos vēsturiski zudušos līdzskaņus
neapzīmē. Tā l. konjugācijas verbu tagadnes formās

zudis verba saknes [t], [d], [s], [z] afiksa [st] priekšā,
piem., [kaistam] kaistam, sal. [kaitām] kaitam; [klīstam]
klīstam, sal. [klīdām] klīdām; [gaistam] gaistam, sal.

[gaišām] gaišām; [lūstam] lūstam, sal. [lūzām] lūzām;
vēl [dilstam] dilstam ar [dilām] dilām, kura saknes

beigu [1] saglabājas arī [st] priekšā.
Sīs pašas saknes beigu fonēmas [t], [d], [s], [z] vēstu-
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riski zudušas arī no 1. konjugācijas verbiem atvasinā-

tajos verbālnomenos, piem., [sišana] sišana, sal. [sita]
sita; [laišana] laišana, sal. [laida] laida; [nešana] ne-

šana, sal. [nesa] nesa; [gāšana] gāšana, sal.[ gāza] gāza.
Vēsturiskās patskaņu fonēmu mijas (arī skaidrajās

pozīcijās) sistemātiski aplūkotas «Mūsdienu latviešu

literārās valodas gramatikā» (1. sēj. R., 1959, 47.—

49. lpp.), arī vēsturiskās līdzskaņu fonēmu mijas (57.—

65. lpp.) un līdzskaņu zudums (57. lpp.).
Skaidrajās pozīcijās sastopamās vēsturiskās fonēmu

mijas pēc f. principa atveidojamas jau šo skaidro pozī-
ciju dēļ, tāpēc ortogrāfiski tās īpašu grūtību nerada.

c) Fonēmu neskaidrās pozīcijas morfēmu iekšienē

Neskaidrajās pozīcijās atrodas troksneņu fonēmas,
kas balsīguma vai nebalsīguma ziņā asimilatīvi pielā-

gojušās troksneņu fonēmām, kuras tai pašā morfēmā

vai morfēmu sadurā atrodas skaidrajā pozīcijā: [stars]

stars, [lazda] lazda, [rakstīt] rakstīt.

2. Morfoloģiskais princips

M. principa īstenošanai apzināmas galvenās mūs-

dienu pozicionālās fonēmu mijas, kas rodas vai nu sa-

skaņā ar regresīvo asimilāciju, kur iepriekšējās fonē-

mas pilnīgi vai daļēji pielīdzinās nākamajām, vai arī

saskaņā ar progresīvo asimilāciju, kur nākamās fonē-

mas pilnīgi vai daļēji pielīdzinās iepriekšējām. Dažās

fonēmu mijās abu veidu asimilācijas iedarbojas kopīgi
kombinētā progresīvā un regresīvā asimilācijā.

M. ortogrammu izveide resp. pozicionālo miju sākum-

stāvokļa grafēmiskais atjaunojums pēc m. principa ap-

lūkojams pa ortogrāfiski nozīmīgākajām šāda veida

mijām: a) balsīgo un nebalsīgo troksneņu asimilācijas
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balsīguma ziņā, b) līdzskaņu saplūdums, c) svelpeņu

asimilācija šņāceņiem, d) [d], [t] savienojuma ar [s]

afrikatizācija, c) [j], [v] vokalizācija, f) divkāršo un

vienkāršo sonantu mija.

a) Balsīgo un nebalsīgo troksneņu asimilācija
balsīguma ziņā

Balsīgie troksneņi nebalsīgo troksneņu priekšā kļūst

par izrunas vietas un veida ziņā atbilstīgajiem nebalsī-

gajiem troksneņiem, un otrādi, nebalsīgie troksneņi bal-

sīgo troksneņu priekšā pielīdzinās tiem, proti, regresīvi
asimilējas ar tiem balsīguma ziņā.

Atbilstīgo balsīgo un nebalsīgo troksneņu pāri: [z] —

I*l И - [š], [3] - [4 [3] - [čj, [b] - [p], [d] - [t], [g] -
[k], [ģ] -[ķ].

Paraugam fm. ortogrammas, kuras grafemiski atjau-
nots šo pozicionālo miju sākumstāvoklis: [isturēt] iztu-

rēt, sal. [iz] iz un [turēt] turēt; [puzdiena] pusdiena, sal.

[puse] puse un [diena] diena; [dabīks] dabīgs, sal. [da-

bīgi] dabigi; [abgabals] apgabals, sal. [ap] ap un [ga-
bals] gabals; [zietputekļi] ziedputekļi, sal. [ziedu] ziedu

un [putekļi] putekļi; [adgūt] atgūt, sal. [atliduot] atlidot

un [gūt] gūt.
Tadi paši morfoloģiski sastatījumi noderīgi, lai pār-

liecinātos, ka pozicionāla fonēmu mija nav notikusi,

piem., [izgarot] izgarot, sal. [iz] iz un [garuot] garot;
[aptīrīt] aptīrīt, sal. [ap] ap un [tīrīt] tīrīt.

[v] un [f] balsīgo un nebalsīgo troksneņu mijās īsti

neiekļaujas. Morfēmas beigās [v] palaikam ir aiz tai

pašā zilbē runājama patskaņa, divskaņa, retumis arī

aiz sonanta, un tur tas nemijas ar [f] pat nebalsīga trok-

sneņa priekšā, piem., saliktenī purvsala morfēmu sa-

durā arī diftongiskā savienojuma [ur] v lasījums tuvi-

nāsies nezilbiskam [v].
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[j] vārda beigās aiz nebalsīga troksneņa, piem., vārdā

[kāpj] gan mazina vai pat zaudē balsīgumu, taču te nav

īpašas fonēmas, bet gan tikai [j] pozicionāls variants.

Grafēma tā atveidei — / — tāpēc izraugāma pēc f.

principa.
Arī fonēmai [x] latviešu valodā nav atbilstīgas balsī-

gās fonēmas, kaut arī balsīgo troksneņu priekšā ir dzir-

dams [x] balsīgais variants [r], kas pēc f. principa tāpat
kā [x] apzīmējams ar h.

b) Līdzskaņu saplūdums

Divi vienādi līdzskaņi morfēmu sadurā izrunā sa-

plūst par vienu. Šis saplūdums atkarā no izrunas rūpī-

guma, no vārda morfēmsastāva uztveres skaidrības, kā

arī no saplūdušo līdzskaņu pozīcijas — patskaņu
starpā, sonantu vai troksneņu priekšā — dzirdams vai

nu blaku zilbēs par divkāršotu, vai arī par vienkāršotu

līdzskani. Nebalsīgu troksneņu saplūdumi īsu patskaņu
starpā literārajā izrunā vienmēr ir divkāršoti. Vienādo

troksneņu saplūdumā pirmais var būt balsīguma ziņā
pozicionāli pielīdzinājies nākamajam.

Saskaņā ar m. principu ortogrammās grafēmiski at-

jaunojams šo saplūdumu sākotnējais stāvoklis: [a(t)te-

cēt] attecēt, sal. [at] at un [tecēt] tecēt; [u(z) zināt] uz-

zināt, sal. [uz] uz un [zināt] zināt; [skā (b) barība] skāb-

barība, sal. [skāba] skāba un [barība] barība; [ai (s) siet]
aizsiet, sal. [aiz] aiz un [siet] siet; [vie(n)nīca] viennica,

sal. [viena] viena un [burtnīca] burtnīca; [sau (1) ufkti]
saullēkti, sal. [saule] saule un [lēkt] lēkt.

Celma beigu [z], [s] saplūst ar galotnes [s] par [s];

[mas]mazs, sal. [maza] maza un [tāls] tāls; [gais] gaiss,
sal. [gaisa] gaisa.

Ar celma beigu [c] galotnes [s] saplūst par [c]: [vec]

vecs, sal. [veca] veca.
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Analogajam [3] un [s] saplūdumam par [c] -dzs nav

drošu literārās valodas piemēru.

c) Svelpeņu asimilēšanās ar šņāceņiem

Svelpeņi [s], [z] šņāceņu [š], [ž] priekšā, arī aiz tiem

kļūst par attiecīgajiem šņāceņiem, kas balsīguma ziņā

pielīdzinās pēdējai fonēmai attiecīgajā fonēmu kopā:
[u(ž)žaut] uzžaut, sal. [uz] uz un [žaut] žaut; [u(š)šaut]

uzšaut, sal. [uz] uz un [šaut] šaut; [me(ž)žinis] mežzi-

nis, sal. [meža] meža un [zināt] zināt; [me(š)šarks] mež-

sargs, sal. [sarga] sarga.

Tādai pašai asimilācijai kopā ar fonēmu saplūdumu

pakļauts galotnes [s] aiz [ž], [š], [3], [č]: [diš] dižs, sal.

[diža] diža; [plaš] plašs, sal. [plaša] plaša; [doč] dodžs,

sal. [do3a] dodža; [mač] mačs, sal. [mača] mača.

d) [d], [t] savienojuma ar [s] afrikatizācija
Galotnes [s] savienojums ar celma beigu [d], [t] afri-

katizējas par [c]: [galc] galds, sal. [galda] galda; [balc]

balts, sal. [balta] balta; [sisc] sists, sal. [sista] sista.

Salikteņu komponentu sadurā šī afrikatizācija rūpīgā
izrunā nav īpaši manāma, taču ortogrammas te tāpat

veidojamas pēc morfēmu skanējuma skaidrajā pozīcijā.

c) [/], [v] vokalizācija
[\], [v] aiz tās pašas zilbes [i], attiecīgi [v] kļūst par

nezilbisko [i], attiecīgi [v]: [mii] mij, sal. [miju] miju;

[tuvs] tuvs, sal. [tuva] tuva.

Aiz citiem tās pašas zilbes īsajiem patskaņiem [j], [v]

kļūst par divskaņu beigu komponentiem [i], attiecīgi [v]:
[klais] klajš, sal. [klaja] klaja; [smei] smej, sal. [smeju]
smeju; [bois] bojs, sal. [boja] boja; [tavs] tavs, sal. [tava]
tava; [plovs] plovs, sal. [plova] plova; [sev] sev, sal.

[sevi] sevi; [divdesmit] divdesmit, sal. [divi] divi.
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[j], [v] aiz tas pašas zilbes garajiem patskaņiem vai

divskaņiem kļūst par nezilbisko [i], attiecīgi [v]: [pa-

klāis] paklājs, sal. [paklāja] paklāja; [sēimašīna] sējma-

šina, sal. [sēja] sēja; [prāvs] prāvs, sal. [prāva] prāva;

[tēvs] tēvs, sal. [tēva] tēva; [sīvs] sivs, sal. [sīva] siva;

[pļaui] pļauj, sal. [pļauju] pļauju.

Grafēmas j, v te izraugāmas pēc nezilbisko [i], [v]

skanējuma saskaņā ar f. principu, jo [i], [v] šeit nav pat-
r\ r\

stāvīgas fonēmas, bet gan [j], (v] pozicionālie varianti.

Tāpēc m. princips šeit ir tikai grafēmas izvēles palīg-
līdzeklis.

f) Divkāršo un vienkāršo sonantu mija
Divkāršie (garie) sonanti skaidrajā pozīcijā ir pat-

skaņu starpā (pirmais no tiem ir īss), un tos te apzīmē
ar vienkāršā (īsā) sonanta grafēmas divkāršojumu.
Šādus vienkāršus sonantus tā paša vārda galotnes [s]

priekšā, kā arī salikteņu pirmajos komponentos līdz-

skaņa priekšā izrunā aizstāj vienkāršs (stiepti intonēts)
sonants. Ortogrammās pēc m. principa saglabājams
sonanta grafēmas divkāršojums: [mols] molls (mūzikā)
vai mols (ostā), sal. [molla] molla vai [mola] mola;

[tonkilometrs] tonnkilometrs, sal. [tonna] tonna.

3. Fonomorfoloģiskā principa loma

rakstveida saziņā

F. un m. principa aplūkojums rāda tiklab atšķirīgās
fonēmu pozīcijas un fonēmu mijas, kurās grafēmu iz-

vēlas pēc viena vai otra principa, kā arī abu principu
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apvienojumu morfogrammu un ortogrammu izveidē.

Pēc f. principa izvēlētās grafēmas m. princips izplata
vienas un tās pašas morfēmas atveidos visu attiecīgā
vārda formu un atvasināto vārdu rakstījumus. Savukārt

m. princips grafēmiski atceļ fonēmu pozicionālās mi-

jas, ļauj viennozīmīgi izvēlēties grafēmu daļējo, nepil-
nīgo pozicionālo miju gadījumos.

Grafēmiski vienādie kādas morfēmas attēli ortogrā-

fiskajā rakstībā ļauj vizuāli identificēt pozicionālo miju
skaniski pārveidotās vienas nozīmes morfēmas.

Ortogrammas pēc fm. principa nereti atšķiras izrunā

vienādiem vārdiem: [līkt] likt un Ilgt, [līgdams] līkdams

un Ilgdams, [līkc] likts un Ilgts; [savs] savs un sauss;

[kāc] kāts un kāds.

M. principa radītā fonēmu un grafēmu neatbilsme ne-

rada īpašas grūtības ortogrammu literāri pareizajam
lasījumam, jo tas izriet no grafēmu pozīcijām citu gra-

fēmu starpā, to priekšā vai aiz tām, tāds pozicionāli
nosacīts grafēmu lasījums par vajadzīgo fonēmu ir

gluži vai automātisks.

4. Ortogrāfijas principi
svešvārdu rakstībā

Ortogrāfijas principos svešvārdu (jaunākā laika aiz-

guvumu, internacionālismu) rakstībā un latviešu cil-

mes vārdu, kā arī senāko aizguvumu rakstībā vēroja-

mas dažas atšķirības. Tās radījušas tiklab svešvārdu

oriģinālrakstījumu īpatnības, kā arī pašas latviešu va-

lodas paradumi īsa vai gara patskaņa izvēlē literārajā
izrunā.

Te aplūkojams a) fm. princips līdzskaņu grafēmu iz-

vēlē, b) fm. princips patskaņu grafēmu izvēlē.
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a) Fm. princips līdzskaņu grafēmu izvelē

Pēc m. principa līdzskaņa grafēma izraugāma sveš-

vārda latviskā priedēkļa vai galotnes un aizgūtā celma

sadurā: [isprovocēt] izprovocēt, sal. [iz] iz un [provocēt]
provocēt; [klups] klubs, sal. [kluba] kluba; [famos] fa-

mozs, sal. [famoza] famoza; [humus] humuss, sal. [hu-

musa] humusa; [pāš] pāžs, sal. [pāža] pāža; [demarš]
demaršs, sal. [demarša] demarša; [brič] bridžs, sal.

[Ьпза] bridža; [mač] mats, sal. [mača] mača; [avangarc]
avangards, sal. [avangarda] avangarda; [azarc] azarts,
sal. [azarta] azarta; [alumīniis] alumīnijs, sal. [alumī-

f\

nija] alumīnija; [buržuis] buržujs, sal. [buržuja] buržuja;
[birois] birojs, sal. [biroja] biroja.

Pēc m. principa līdzskaņu grafēmas izvēlas arī salik-

teņu sadurās. Šie vārdi gan nereti jau oriģinālvalodās
ir bijuši salikteņi, taču ar latviskas cilmes salikteņiem
tos vieno gan komponentu savienojuma veids, proti, to

sadurās ir līdzskaņi, gan šo komponentu lietojums pa-
laikam arī par patstāvīgiem vārdiem resp. to celmiem:

Iprivā (d) docenc] privātdocents, sal. [privāta] privāta un

[docenta] docenta; [margrāfs] markgrāfs, sal. [marka]
marka un [grāfs] grāfs; [nulpunkc] nullpunkts, sal.

[nulle] nulle un [punkta] punkta; [agrā (r) reforma] ag-

rārreforma, sal. [agrārs] agrārs un [reforma] reforma.

Pēc m. principa raksta jaukta tipa salikteņus, kuros

apvienoti latviešu cilmes un aizgūti komponenti: [klup-

kresls] klubkrēsls, sal. [kluba] kluba un [krēsls] krēsls;
[jau (n) nacionālisms] jaunnacionālisms, sal. [jauns]
jauns un [nacionālisms] nacionālisms; [divpalātu] (sis-

tēma) divpalātu, sal. [divu] divu un [palātu] palātu;
[sīgburžuāzija] sikburžuāzija, sal. [sīka] sīka un [bur-

žuāzija] buržuāzija; [avīžpuika] avižpulka, sal. [avīžu]
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avīžu un [puika] puika; [agregātstavuoklis] agregātstā-
voklis, sal. [agregāta] agregāta un [stāvuoklis] stāvoklis.

M. principa lietojumā šiem salikteņiem ar zināmu no-

sacījumu pievienojami aizgūti salikteņi, kuru kompo-
nentus par patstāvīgiem vārdiem izdala tikai latviešu

sarunvalodā: [baskedbols] basketbols, sal. [basketā] bas-

ketā; [voleibols] volejbols, sal. [volejā] volejā.

Aizguvuma bobslejs angliskajā oriģinālortogrammā

bobsleigh grafēmu b un s seka atbilst m. principam,
taču latviskajā rakstījumā tā no latviešiem pazīstamu
morfēmu sastatījumiem neizriet, reizē neatbilst arī f.

principam.

Tas tāpēc, ka aizgūstām veselus vārdus resp. to cel-

mus un ka pēc mūsu ortogrāfijas fm. principa varam

grafēmiski atveidot tikai to saduras ar latviskajām mor-

fēmām vai šo celmu saduras latviskā tipa salikteņos.
Pašos aizgūtajos celmos līdzskaņu sastati latviskajās
ortogrammās lielākoties atbilst f. principam, piem.,

transkripcija un transkribēt. Tālab lietderīgi ir iegaumēt

ortogrammās, kurās aizgūto celmu iekšienē vai gatavi

aizgūto salikteņu sadurās ir atkāpes no f. principa.

b) Fm. princips patskaņu grafēmu izvēlē

Patskaņu grafēmas svešvārdu rakstījumos izraugā-
mas pēc to literārās izrunas latviešu valodā, tātad pēc
f. principa. Taču īsu vai garu patskaņu grafēmu izpla-
tīšana attiecīgajā morfogrammā atšķiras no fm. prin-

cipa izpausmes latviešu cilmes vārdu rakstībā. Tas iz-

riet no latviskā paraduma nerunāt vairāk par vienu

garu patskani nesalikta svešvārda vai sveša tipa sa-

likteņa aizgūtajā daļā, tāpat ne vairāk par vienu garu

patskani katrā latviska tipa salikteņa aizgūtajā kompo-
nentā.
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Turklāt šis vienīgais garais patskanis runājams at-

tiecīgo aizgūto komponentu pēdējā morfēmā, kurā tāds

garums jau bijis oriģinālvalodās vai kurā tas latviskajā
izrunā dažkārt radies patskaņu garumu vispārinājumā

līdzīga skaņu sastāva morfēmās.

Garu patskaņu pašreizējā izrunā nav klasisko —

grieķu un latīņu — valodu cilmes priedēkļos. Gari pat-

skaņi palaikam nav runājami morfēmās, kurās tiem

seko divi vai vairāki līdzskaņi. Patskaņu īsinājumus
te var uzlūkot par vēsturiskajām skaņu mijām.

Saknes patskaņa garums zūd atvasinājumos, kuros

garš patskanis ir pievienotajā morfēmā (tas var būt arī

0 [o]): grācija — graciozs; ģēnijs — ģeniāls — ģeniali-
tāte; literārs — literarizācija; pārisms, pārists — puri-
tānis, puritānisms; reāls, reālisms — realitāte; teāt-

ris — teatrāls, teairālisms; ūnija — uniāti, unikāls,

unitārs.

Nesalikta svešvārda celma garo patskani aizstāj īss

patskanis šai celmā, kad tas ir pirmais komponents
sveša tipa salikteņos: aktīnijs — aktinogrāfs; gāze —

gazometrs; ģermānis — ģermanofils; magnēts — mag-

netofons; okeāns — okeanogrāfija; sfēra — sferometrs;
baktērija — bakteriogrāfs; hēlijs — heliocentrisks;

frāze — frazeoloģija.
Tāpat garu piedēkļa patskani tālākā atvasinājumā

aizstāj īss patskanis, ja pievienotā morfēma satur garu

patskani: diktāts — diktatūra; dekāns — dekanāts; kul-

tūra — kulturāls; literāts — literatūra; nacionāls —

nacionalizācija.
Tādi paši patskaņu garuma zudumi ir saknēs un pie-

dēkļos, kam atvasinājumos seko piedēkļi ar о [6]: tifs —

tifozs; vēna — venozs; mistērija — misteriozs; vit-

amīns — avitaminoze; aģitācija — aģitators; organi-

zācija — organizators.



Piedēkļu patskaņu garums zūd ari aizgūtajos verbos

izskaņu -ēt, -izēt priekšā un atvasinājumos no tiem:

reāls — realizēt, realizēts, realizēšana, realizējums,

realizētājs; aktīvs — aktivizēt; avārija — avarēt; de-

žūra — dežurēt; figūra — figurēt; motīvs — motivēt;

reklāma — reklamēt; revīzija — revidēt.

Plaši pazīstamos svešvārdos garais saknes patskanis
šai pozīcijā var arī saglabāties: bāze — bāzēties;

gāze — gāzēt, bet gazificēt.
Garu patskani dažkārt aizstāj īss ari pievienotās mor-

fēmas divskaņa vai īsa patskaņa un tās pašas zilbes n

[n] savienojuma priekšā: brigāde — brigadieris; de-

žūra — dežurants.

Garš un īss patskanis vienā un tai pašā morfēmā ru-

nājams ari neatkarīgi no iepriekš aprādītajiem morfo-

loģiskajiem nosacījumiem: cigārs — cigarete; deli-

kāts — delikatese; kabīne — kabinets; papīrs — papi-

russ, papiross.
Nereti oriģinālvalodu īsos patskaņus latviskajā lite-

rārajā izrunā aizstāj gari patskaņi: frāze — gr. phra-
sis; tēze — gr. thesis. Tādos pagarinājumos dažkārt

vērojama tiklab starpniekvalodu ietekme, kā arī kvazi-

morfoloģiska tendence izlīdzināt skanējumā tuvu iz-

skaņu izrunu: orgāns — gr. organon; demokrātija —

gr. dēmokratiā, kam atbilst daudzi svešvārdi ar -āns,

-āna: partizāns, veterāns, karavāna un ar -ātija, -āts,

-āta: diplomātija, hrestomātija, literāts, tomāts, gra-

nāta.

Tādējādi īsu un garu patskaņu izvēle svešvārdu lite-

rārajā izrunā un to apzīmējumi pēc f. principa ortogrā-
fiskajā rakstībā atkarīgi arī no morfoloģiskiem apsvē-
rumiem.
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CITVALODU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDE

LATVIEŠU VALODĀ

J. BALDUNČIKS

ANGĻU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDES PROBLĒMAS

LATVIEŠU VALODĀ

Laika gaitā angļu īpašvārdu atveides principi lat-

viešu valodā ir bijuši visai dažādi — no oriģinālrak-
stības ar latvisko galotni vai bez tās, piem., Grange-

moutha, Grimsbu, līdz pilnīgam (latviešu valodas

iespēju robežās) angliskās izrunas atveidojumam,
piem., Džordžtauna (angļu Georgetown). 1961. gadā
tika publicēti «Norādījumi par angļu īpašvārdu pareiz-
rakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā», bet

gadu vēlāk — «Norādījumi par Amerikas ģeogrāfisko
nosaukumu pareizrakstību un pareizrunu». Šajos norā-

dījumos angļu īpašvārdu atveidojums latviešu valodā

ar nelielām atkāpēm dots pēc angļu literārās izrunas.

Tā kā kopš publicēšanas ir pagājis jau krietns laika

sprīdis, var izdarīt dažus secinājumus par angļu īpaš-
vārdu atveidošanu praksē, par to, kādi papildinājumi
būtu vēlami un kādas ir raksturīgākās kļūdas resp. no-

rādījumu neievērošanas gadījumi.
Praksē sastopamās novirzes no publicētajiem norādī-

jumiem var iedalīt vairākās grupās.
1. Viens no parastākajiem klupšanas akmeņiem ir

angļu skaņas [ae] atveidojums vārda sākumā vai aiz līdz-

skaņa vārda vidū. Sastopamie varianti ir Alans —

Elans, Hariss — Heriss, Gladstons — Gledstons. Re-

spektējot norādījumus, vajadzētu ievērot vienotu likumu

par [ae] atveidošanu ar c (pieļaujami daži tradicionāli

paralēllietojumi). E lietojums aiz līdzskaņa ir jau
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diezgan nostiprinājies, piem., Frenks, Sems, Džeks,
Kembels. Problemātiskāks ir c lietojums vārda sākumā.

Dažos gadījumos tas neizraisa domstarpības, piem.,

Endrū, Endijs, arī Elisters un Entonijs. Bet ir vārdi,
kuros c mums liekas neparasts, jo atbilstošajos latviešu

"vārdos ir a, piem., Enna, Elfreds, Elberts, Eleksānders

(sal. Anna, Alfrēds, Alberts, Aleksandrs). E lietojums
arī šajos vārdos ļautu izveidot vienotu likumu, kā arī

norādītu uz personas piederību pie valsts, kuras iedzī-

votāji runā angļu valodā. Daiļliteratūrā šādi atveidoti

vārdi dažkārt sastopamiun tas acīmredzot darīts, lai

radītu zināmu (anglisku) kolorītu.

2. Angļu valodā ir īpašvārdi, kam ir paralēles citās

valodās. Tādos gadījumos būtu jālieto norādījumos mi-

nētās anglizētās formas, piem., Epstains, Bērnstains,

nevis Epšteins, Bernšteins. Tas pats sakāms par tā-

diem personvārdiem kā Sesilija — Cecīlija, Lūsija —

Lūcija, Patrišija — Patricija v. tml.

3. Bieži kļūdas var vērot īpašvārdos, kuros angļu
-man jāatveido ar -mens (vai sieviešu dzimtē -mena),

piem., Ņūmens, Frimens. Šādus vārdus mēģina atvei-

dot pēc vācu valodas parauga ar izskaņu -mans, -manis

vai pat -manns, kas latviešu valodā ir labāk pazīsta-
mas. Citkārt sastopama forma -menis, kas veidota pēc
analoģijas ar sugas vārdiem (biznesmenis, kongresme-
nis v. c.).

4. Patskaņu garuma atveidojumā kļūdas rodas starp-
niekvalodas, resp. krievu valodas, ietekmē, kur patskaņu
garums netiek izšķirts, t. i., angļu garie patskaņi tiek

aizstāti ar īsajiem, piem., Armstrongs — Armstrongs,
Klārks — Klarks, Ķūpers — Ķupers. Atveidojot šos

1 Piemēram, Mērija-Enna, Ebota, Emija. (Bronte S. Džema

Eira. R., 1976. Tulkojusi H. Gintere.)
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apašvārdus latviešu valodā, būtu jāpatur oriģinālvalo-
das patskaņu garums.

5. Starpniekvalodas ietekme redzama arī tādos īpaš-
vārdos kā Dāvids un Dēviss (krievu Дэвид, Дэвис), kur

divskanis ci ir aizstāts ar patskani ē. Šo kļūdu var no-

vērot periodikā, kur vietvārds Kempdeivida tiek nepa-

reizi atveidots kā Kempdēvida. Tāpat būtu jārunā par

Deivisa (nevis Dēvisa) kausa izcīņu tenisā.

6. Atveidojot īpašvārdus, kuri angļu valodā beidzas

ar s, piem., Elvis, Harris, Maurice [moris], jāievēro, ka

latviešu valodā vienskaitļa nominatīvā jābūt s dubulto-

jumam. Elviss nedrīkst pārvērsties par Elvi, Heriss par
Яari, bet Moriss par Mori. Angļu galotne s nav jāpa-
tur, ja tā apzīmē veselu ģimeni, piem., the Gibbs —

<Gibi; the Brooks — Bruki (nevis Gibsi vai Bruksi).
Bez minētajiem tipiskākajiem kļūdu gadījumiem ek-

sistē vēl vairāki individuāli nekonsekventi lietojumi,
piem., Duglass — Daglass, Irvings — Ervings, Bar-

tons — Bērtons v. c.

Sekojot jaunākajām atziņām par citvalodu cilmes

īpašvārdu atveidošanu, būtu vēlami arī daži labojumi
un precizējumi «Norādījumos».

1. Pareizāks būtu (tas vērojams arī praksē) līdz-

skaņa / dubultojums vārdos, kuros angļu valodā ir /

dubultojums un kuri atvasināti no vārdiem ar dubulto /,
piem., angļu Bili — Billy, Bills — Billijs (nevis Bi-

lijs) 2
.

Līdzīgi būtu arī Vilis — Villijs, Dolla — Dollija
v. c. Norādījumos ir nekonsekvence — daži vārdi, kas

acīmredzot dziļāk iesakņojušies latviešu valodā, doti ar

dubulto /, piem., Polla — Pollija, Molla — Mollija, bet

iepriekšminētie Billijs, Dollija un daži citi ar vienu /,
tas izjauc veselas vārdu grupas atveides modeli. Šo

2 Sal.: Anna — Anniņa.
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pašu likumību būtu vēlams attiecināt arī uz īpašvār-

diem, kuros 11 atrodas pirms izskaņas -ers, piem., Ful-

lers (angļu Fuller), Vollers (angļu Voller) v. tml. No-

rādījumos / dubultojums tika pieļauts tikai uzvārdā;

Millers (angļu Miller). Tajos īpašvārdos, kur forma ar

vienu / netraucē identificēt īpašvārdu, būtu vēlams sa-

glabāt norādījumos dotās formas ar vienu /, piem., Vil-

jams, Trolops, Velingtons v. tml.

2. Vienzilbes uzvārdos, kuros divskanis [ou] angļu
rakstībā apzīmēts ar o, būtu vēlams paturēt izrunas

divskani, piem., Houps (angļu Норе), Rouzs (Rose) r

Poups (Pope). Tā ir darīts arī 1966. gadā izdotās an-

gļu-latviešu vārdnīcas personvārdu pielikumā 3. Div-

skanis būtu paturams gan lielākas precizitātes dēļ, gan

arī tāpēc, ka ir iespējami uzvārdi, kuros gan rakstībā,

gan izrunā ir patskanis o, piem., Ross (angļu
Rakstības patskanis būtu paturams izrunas divskaņa
vietā (kā tas ir norādījumos) vairākzilbju vārdos, kur

tas nerada grūtības identifikācijā un ir jau tradicionāli

lietots praksē, piem., Goldsmits, Holkrofts v. tml.

3. Angļu skaņa [z], kas rakstībā apzīmēta ar s, būtu

jāpatur vārda beigās aiz garajiem patskaņiem, piem.,
Hjūzs, Frizs (nevis Hjūss, Frīss). Šajā gadījumā īpaš-
vārdu atveidei jāsaskan ar sugas vārdu atveidi, saL

blūzs (angļu blues).
4. Norādījumos minēts, ka ieteicamas klasisko vārdu

anglizētās formas, bet turpat teikts, ka pieļaujamas arī

tradicionālās, piem., Dāvids — Delvids, Izaks —

Aizaks, Gabriels — Geibriels. Valstīs, kurās runā angļu

valodā, šie personvārdi ir pakļauti angļu valodas izru-

nas normām, tāpēc ieteicamāk lietot anglizēto formu.

5. Norādījumi būtu jāpapildina ar dažu angļu īpaš-

3 Anglu-latviešu vārdnīca. R., 1966, 1010.—1025. lpp.
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■vārdu paralēlformām, piem., angļu Ivor [i:va], [aiva],
kam atbilst Ivors un Aivors; angļu īves [i:vz], [aivz],
kam atbilst īvss un Aivss; angļu lan [i:an], [aian], kam

.atbilst lans un Лшяя. Tādējādi angļu lan Smith nav

Jans Smits, bet atkarā no konkrētās formas lans vai

Titāns Smits.

Apkopojot visus variantus angļu īpašvārdu atveidē,

jāsecina, ka notiek, ja tā varētu teikt, cīņa starp ieteikto

normu un vairāk vai mazāk stabilu tradīciju (vēsturiski

izveidojušos, starpniekvalodas ietekmē radušos vai arī

izveidojušos, pielāgojot latviešu skanējumu angļu bur-

tiem). Laika gaitā daudzas tradīcijas tiek lauztas,

piem., mēs vairs nesaucam Džordžu par Jorģi, Bendža-

minu par Benjamiņu, Džeikobu par Jēkabu, Čārlzu par

Kārli. Citvalodu īpašvārdu atveide pēc noteiktiem skaņu

substitūcijas likumiem un paralēllietojumu samazinā-

šana līdz minimumam sekmētu stabilu citvalodu īpaš-
vārdu atveidi un likvidētu esošās nekonsekvences.

G. EGLĪTE, E. KATAJS

JAPĀŅU ĢEOGRĀFISKO NOSAUKUMU UN NOMENKLATŪRAS

VĀRDU ATDARINĀŠANA LATVIEŠU VALODA

Fudzijama, Fudzisan 1 vai Fudzi kalns — kā pareizi
latviešu valodā būtu atdarināms? Vai Sumidagawa 2

,

Todogawa, Ukeshima atdarināt kā Sumidagava,

1 Katram japāņu hieroglifam ir ona un kuna lasījums. (Ons —

pēc japāņu skaņu sistēmas pārveidots hieroglifa ķīniešu lasījums,
.kuns — hieroglifa japāņulasījums.) Hieroglifam, kas apzīmē kalnu,
kuns ir «jama», bet ons ir «san», tāpēc japāņu valodā ir gan Fu-

dzijama, gan Fudzisan.
2 Rakstā izmantota Hepberna latīņu transkripcijas sistēma. Par

:latīņu transkripcijas sistēmām sīkāk sk. krāj. Latviešu valodas

kultūras jautājumi, 14. laid. R., 1978, 164—170. lpp.
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Jodogava, Ukesima vai arī

kā Sumidas upe, Jodo upe,
Ukes sala? Un kuros gadī-

jumos nomenklatūras

vārds (t. i., vārds, kas pa-

skaidro objekta reljefu vai

arī administratīvu piede-
rību — piemēram, sala,

upe, kalns, ezers, jūras šau-

rums, prefektūra v. c.) būtu

tulkojams un kuros gadī-
jumos transkribējams un

rakstāms kopā ar viet-

vārdu bez tulkošanas? Ja-

pāņu ģeogrāfisko nosau-

kumu un nomenklatūras vārdu atdarināšanā latviešu

valodā pagaidām vēl nav noteiktas sistēmas un vien-

veidības.

Japāņu ģeogrāfiskie nosaukumi var būt uzrakstīti

gan ar hieroglifiem, gan japāņu zilbju alfabēta zīmēm

(japāņiem ir divi zilbju alfabēti — hiragana un kata-

kana, kuru atšķirība izpaužas vienīgi zīmju formā un

izmantošanas sfērā). Rakstā izmantoti japāņu vietvārdi,
kuri rakstīti ar hieroglifiem, zilbju alfabētu vai latīņu

transkripcijā. Pareizu latviešu atdarinājumu varēja no-

skaidrot tikai speciālās vārdnīcās — japāņu ģeogrā-
fisko nosaukumu vārdnīcās.

JAPĀŅU TOPONIMIKAS ISS RAKSTUROJUMS

Japānas teritorijā dzīvojošie aini ir atstājuši japāņu,

toponīmikā savas valodas slāni. Japāņu toponīmiķis
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К. Kagami 3 raksta, ka nav zināms, cik plašu teritoriju

apdzīvoja aini senajos laikos, bet ir pieņemts, ka ainu

ģeogrāfiskie nosaukumi izplatījušies no Hokaido salas

(kur to ir visvairāk) līdz Honsjū salas centrālajiem ra-

joniem. Japāņu toponīmikas sistemātiska izpēte sākās

19. gadsimta otrajā pusē līdz ar ainu valodas izpēti.

Japāņu ģeogrāfiskajos nosaukumos ainu valodas

vārdi ir tā izmainījušies pēc japāņu valodas normām,

ka reizēm ir pat-grūti noteikt ainu vārdu sākuma for-

mas. Ainu vārdi (arī ģeogrāfiskajos nosaukumos) ir

pierakstīti ar japāņu alfabētu (t. i., hiraganu vai kata-

kanu) vai hieroglifiem. Lielākā daļa Hokaido salas to-

ponīmu ir ainu izcelsmes. Bet ainu nomenklatūras vārdi

(piemēram, mosir — sala, nai — ezers) ir organiski

iekļāvušies japāņu ģeogrāfiskajos nosaukumos un nav

tulkojami.
Piemēram: Isomoshirishima 4

— Isomosiri sala;

mosir — sala (ainu vai.), sima — sala

(jap. vai.).
Horobecukavva — Horobecu upe;

becu no pet — upe (ainu vai.), kava — upe

(jap. vai.).

Tātad, ja toponīma sastāvā ietilpst divi nomenklatū-

ras vārdi un viens no tiem ir ainu cilmes, tad to ne-

tulko.

Japāņu ģeogrāfisko nosaukumu un nomenklatūras

vārdu atdarināšana latviešu valodā var būt divējāda:
I. Nomenklatūras vārds tiek tulkots (raksta beigās

3 Беленькая В. Айнские топонимы в Японии. — Топонимика

Востока. М., 1964.
4 Par japāņu skaņkopu atveidojumu latviešu valoda sk. kraj.

Latviešu valodas kultūras jautājumi, 14. laid. R., 1978, 164.—

170. lpp.
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skatīt nomenklatūras vārdu sarakstu!) — vispārējais

japāņu vietvārdu atdarināšanas princips.
11. Nomenklatūras vārds netiek tulkots — atsevišķi

gadījumi.
Rakstā turpmāk sīkāk ir aplūkoti abi šie gadījumi,

mēģinot izveidot vienu noteiktu japāņu ģeogrāfisko no-

saukumu atdarinājumu sistēmu latviešu valodā.

1. Tulkojamie japāņu ioponimi

Latviešu valodā japāņu toponīms atveidojams ar no-

menklatūras vārda tulkojumu.
Piemēram: aza

5 (adza) — ciemats

Niwatsukiaza — Ņivacuki ciemats

bonchi (bonči) — ieplaka
Mishobonchi — Misjo ieplaka
Numatabonchi — Numatas ieplaka
chiho (čiho) — rajons, apgabals, apvidus
Tokujichiho — Tokudzi rajons
Mishochiho — Misjo rajons
daichi (daiči) — plato
Ichihanedaichi — Ičihanes plato
fu (fu) — galvaspilsētas prefektūra
Osakafu — Osakas prefektūra

gun (gun) — apriņķis
Takokagun — Takokas apriņķis
hanto (hanto) — pussala
Oshorohanto — Osjoro pussala
Murozumihanto — Murodzumi pussala

yama (jama) — kalns

5 Nomenklatūras vārds rakstīts Hepberna latīņu transkripcijas
sistēmā, iekavās dots atbilstošais latviskais atveidojums.
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Furuichivama — Furuiči kalns

Shimoyanazawayama — Simojanadzavas kalns

kaikvo (kaikjo) — jūras šaurums

Ūshimakaikvo — Osimas jūras šaurums

Akahikaikvo — Akahi jūras šaurums

kavva (kava) — upe; arī: gawa (gava) — upe
6

Kozagavva — Kodzas upe

Furuhiragawa — Furuhiras upe

ken (ken) — prefektūra
Aomoriken —Aomori prefektūra
Ishikawaken — Isikavas prefektūra
ko (ko) — ezers

Oha\vashiroko — Ohavasiro ezers

Shinjiko — Sindzi ezers

kogen (kogen) — plakankalne

Togakushikogen — Togakusi plakankalne
Kijimakogen — Kidzimas plakankalne
kyūryd (kjūrjo) — augstiene
Bosokyūryo — Boso augstiene

Okikyūrjo — Oki augstiene
machi (mači) — pilsēta
Kunimimachi — Kuņimi pilsēta
mura (mūra) — ciems

Kinumura — Kjnu ciems

saki (saki) — zemesrags; arī: zaķi (dzaki) — zemes-

rags

Shijikisaki — Sidziki zemesrags
Oishisaki — Oisi zemesrags
sanchi (sanči) — kalni

Taishakusanchi — Taisjaku kalni

Munakatasanchi
— Munakatas kalni

6
Noteiktā pozīcijā līdzskani kļūst balsīgi (piem., kava — gava

saki — dzaki).
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shi (si) — pilsēta
Kunimishi — Kuņimi pilsēta
shima (sima) — sala; ari: jima (dzima) — sala

Goshikijima — Gosiki sala

Amamishima — Amami sala

Takcshima — Take sala

Omacushima — Omacu sala

son (son) — ciems

Amagason — Amagas ciems

take (take) — kalns

Enotake — Eno kalns

tani (taņi) — ieleja
Gazembčtani — Gadzembo ieleja
Omidotani — Omido ieleja
toge (toge) — pārkāpe
Gozaishotoge — Godzaisjo pārkāpe
Tokugotoge — Tokugo pārkāpe
wan (van) — līcis

Oshorovvan — Osjoro līcis

Muroramvan — Murorana līcis

1. Piezīme. Nomenklatūras vārds do (vēsturiski —

apgabals, province) vienmēr tiek rakstīts kopā ar

ģeogrāfisko nosaukumu bez tulkojuma, piemēram, San-

jodo apgabals.
2. Piezīme. Ģeogrāfiskajos nosaukumos, kur objekts

neatbilst nomenklatūras vārdam, nomenklatūras vārds

netiek tulkots. Japāņu saliktajos ģeogrāfiskajos nosau-

kumos bieži ietilpst nomenklatūras vārdi (tādi kā

jama — kalns, sima — sala, mura — ciems v. c), bet,

ja tie pēc nozīmes neatbilst objektam, ko īpašvārds ap-

zīmē, tad tie organiski iekļaujas toponīma sastāvā un

nav tulkojami, piemēram, Kozagawashi — Kodzagavas
pilsēta (gawa — upe, shi — pilsēta). Nomenklatūras

tani (taņi) — ieleja
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vārds gawa šeit ietilpst saliktā ģeogrāfiskā nosaukumā

un netiek tulkots. Tāpat ari Tokushimaseki — Tokusi-

mas dambis (shima — sala, seki — dambis); Miku-

ravamahanto — Mikurajamas pussala (уата — kalns,
hanto — pussala).

Agrāk no Tamas upes, kas tek cauri Tokijai, ņēma dzeramo

ūdeni. Par Tokijas otru upi Sumidu un tās skaistumu sacerētas:

dziesmas. (V. Kāsis. Japāna bez retušas. R., 1978, 32. lpp.)
Kad pirmo reizi redzēju Sim as pussalas kalnus un ūdeņus,,
es domāju par pērlēm kā par dabas skaistuma rotu. (V. Ovčiņņi-
kovs. Sakuras zars. R., 1973.)
..bet nākošajā rītā jau agri [sieviete] turpināja ceļu uz dienvi-

diem pāri Asidas ielejai, kur ziedēja persiku koki un zaļoja
kviešu lauki. (Tomoe Jamasiro. Ratiņu dziesma. R., 1966, 38. lpp.)
Šajos piemēros ģeogrāfiskie nosaukumi ir pareizi atveidoti, tul-

kojot nomenklatūras vārdu: Tamaga\va — Tamas upe, Sumida-

gawa — Sumidas upe (gawa — upe), Shimahanto — Simas pus-
sala (hantē — pussala), Ashidatani — Asidas ieleja (tani —

ieleja).

//. Netulkojamie japāņu toponlmi

Japāņu ģeogrāfiskajos nosaukumos pēc toponīma pa-
matvārda sekojošais nomenklatūras vārds bieži veido

nedalāmu vienību ar šo pamatvārdu, un šāda japāņu
toponīma lasījums bez nomenklatūras vārda ir neiespē-
jams — to nevar atdalīt no ģeogrāfiskā nosaukuma

pamatvārda, nezaudējot ģeogrāfiskā nosaukuma jēgu.
Tadā gadījumā nomenklatūras vārdi obligāti sagla-

bājas transkripcijā netulkoti un ir rakstāmi kopā ar

ģeogrāfiskā nosaukuma pamatvārdu.
Apskatot šo ģeogrāfisko nosaukumu grupu, kurā ne-

tiek tulkots nomenklatūras vārds, ir jārunā sīkāk par

japāņu toponīmu struktūru, analizējot un izdalot sīkāk

šās grupas apakšgrupas.
1. Nomenklatūras vārds netiek tulkots, ja toponīma

pamatvārds ar nomenklatūras vārdu ir saistīts ar



94

apzīmētāja partikulām ga, no, cv, na, t. i., tajos gadīju-
mos, kad nav iespējams atdalīt norādījumu par piede-
rību pie noteikta reljefa vai administratīvas vienības no

toponīma pamatvārda, neatkarīgi no komponentu
skaita, kas sastāda ģeogrāfisko nosaukumu.

Japāņu toponīmijā nav sufiksu, tāpēc arī nekādas no-

zīmes nav afiksācijai, izņemot apskatāmo gadījumu,
kad toponīmā ar apzīmētāja partikulu tiek norādīts ģe-
nitīva locījums. Šāda tipa ģeogrāfiskos nosaukumus

varētu pieskaitīt pie vārdkopām ar iekšējo afiksāciju.
Apzīmētāja partikulas ga, no, cv, na norāda uz ģeni-

tīva locījumu: no — mūsdienu japāņu valodā, ga, na,

cv — senajā japāņu valodā, kad veidojās japāņu topo-
nīmika. Jāatzīmē, ka mūsdienās izdotajās ģeogrāfisko
nosaukumu vārdnīcās japāņu ģeogrāfiskajos nosauku-

mos ļoti reti var atrast šo novecojušos afiksu na, tādēļ
ka daudzos gadījumos to tagad lasa kā no.

Tomēr sistematizējot japāņu toponīmu atveidojumus
latviešu valodā un izdalot šo grupu ar netulkojamo no-

menklatūras vārdu, ir jāievēro arī tās apzīmētāja par-

tikulas, kuras vairs nav mūsdienu japāņu valodā, bet

kuras iekļāvās vietvārdu veidošanā senāk.

Šīs grupas toponīmisko modeli veido lietvārds, skaitļa

■vārds, īpašības vārds + ģenitīva locījuma gramatiskā
norāde — no, ga, cv, na + nomenklatūras vārds.

Piemēram:

no

Amanokawa — Amanokavas upe (kava — upe)
Ichinokavva — Ičinokavas upe (kava — upe)
Kaminoshima — Kaminosimas sala (sima — sala)
Katsuranovama — Kacuranojamas kalns (jama —

kalns)
Mitsunomura — Micunomuras ciems (mura — ciems)
Mivanoura — Mijanouras līcis (ига — līcis)
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Такапоуата — Takanojamas kalns (jama — kalns)
Tokunoshima — Tokunosimas sala (sima — sala)
Ushinomine — Usinomines smaile (mine — smaile,

kalna virsotne)

ga

Birogasaki — Birogasaki zemesrags (saki — zemes-

rags)

Hamagasaki — Hamagasaki zemesrags (saki — ze-

mesrags)

Iwagaoka — Ivagaokas kaUis (oka — kalns)

Jogashima — Dzjogasimas sala (sima — sala)

Kamegasaki — Kamegasaki zemesrags (saki — ze-

mesrags)
Maekomagatake — Maekomagatakes kalns (take —

kalns)

Nvoigadake — Njoigadakes kalns (dake — kalns)
Sangamura — Sangamuras ciems (mura — ciems)-
Tanegashima — Tanegasimas sala (sima — sala)
Übagadake — Übagadakes kalns (dake — kalns)

(tsu) cv

Higashitsuyama — Higasicujamas kalns (jama —

kalns)
Okitsushima — Okicusimas sala (sima — sala)

na

Kanagawa — Kanagavas upe (gava — upe)
Piezīme. Japāņu ģeogrāfiskie nosaukumi lielākoties

veidoti no vairākiem komponentiem. Lielākā daļa šo

nosaukumu ir toponīmi — binomi, t. i., ģeogrāfiskie no-

saukumi, kurus veido divi hieroglifi. Trīs un vairāk

hieroglifu (trinomi un polinomi) izmantojums ir re-

tāks. Ja apzīmētāja partikula (no, ga, cv, na) saliktā

japāņu ģeogrāfiskajā nosaukumā saista divus kompo-
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nentus, nevis nomenklatūras vārdu ar toponīma pamat-

vārdu, tad nomenklatūras vārds ir jātulko.
Piemēram: Inunokashiraiwa — Inunokasiras klints

(inu — suns, no — ģenitīva gramatiskā norāde, ka-

sira — galva, iva — klints).

Šajā gadījumā sintagmātiskais saistījums veidojas
starp diviem salikta ģeogrāfiska nosaukuma komponen-
tiem, nevis starp nomenklatūras vārdu un toponīma
pamatdaļu, tāpēc arī nomenklatūras vārds ir jātulko.

Rezumējot vēlreiz jāsecina, \a šās grupas vietvārdi ietver ģeo-
grāfiskajā nosaukumā arī nomenklatūras vārdu tad, ja tas ar topo-
nīma pamatvārdu ir saistīts ar apzīmētāja partikulām. No japāņu
valodas tulkotajā literatūrā tas ir ievērots. Piemēram:

Takanojamas kalnā atrodas Kongobudzl templis, kas slavens

visā Japānā. (Tomoe Jamasiro. Ratiņu dziesma. R., 1966,
39. lpp.)
Vārda Takanojama nomenklatūras vārds jama netiek tulkots, jo
tas ar ģeogrāfiskā nosaukuma pamatvārdu ir saistīts ar par-
tikulu no.

2. Ja ģeogrāfisko nosaukumu veido īpašības vārds

vai skaitļa vārds un nomenklatūras vārds, tad arī no-

menklatūras vārds netiek tulkots.

Piemēram: Karuizawa — Karuidzavas upe (karul —

viegls, gava, dzava — upe)

Gohyakuga\va — Gohjakugavas upe (gohjaku —

piecsimt, kava, gava — upe)

Kujūkushima — Kudzjūkusimas sala (kudzjūku —

deviņdesmit deviņi, sima — sala)
Kujūshima — Kudzjūsimas sala (kudzjū — deviņ-
desmit, sima — sala)
Kurokavva — Kurokavas upe (kurot — melns, kava —

upe)
Kurosaki — Kurosaki zemesrags (kurol — melns,
saki — zemesrags)
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Nagashima — Nagasimas sala (nagal — garš,

sima — sala)

Oiga\va — Oigavas upe (oi — liels, kava, gava — upe)
Shirashima — Sirasimas sala (siroi — balts, sima —

sala)
Piezīme. Ja ģeogrāfisko nosaukumu veido vairāki

komponenti, no kuriem viens ir īpašības vārds vai

skaitļa vārds, tad nomenklatūras vārds ir jātulko.
Piemēram: Shimahirovama — Simahiro kalns

(hiroi — plats, bet tas ir saistīts toponīmā ar otru

komponentu, tāpēc nomenklatūras vārds jama ir jā-
tulko — kalns)
3. Nomenklatūras vārds nav jātulko, ja ģeogrāfiskā

nosaukuma pamatvārds ir vienzilbes vārds.

Piemērs: Ejima — Edzimas sala (sima, dzima — sala)
Hashima — Hasimas sala (sima — sala)
Hivama — Hijamas kalns (jama — kalns)
Mītake — Mītakes kalns (take — kalns)
Omine — Omines smaile (mine — smaile, kalns, vir-

sotne)

Ontake — Ontakes kalns (take — kalns)
Oshima — Osimas sala (sima — sala)
Shoura — Sjouras līcis (ura — līcis)
Tosen — Tosena kalns (sen — kalns)
Usaki — Usaki zemesrags (saki — zemesrags)

Šās grupas ģeogrāfisko nosaukumu (toponīma vienzilbes pamat-
vārds + nomenklatūras vārds) pareizs atdarinājums latviešu va-

loda, liekas, nerada grūtības. Pārskatot tulkoto literatūru latviešu

valoda, izrādījās, ka šī bija vienīgā grupa, kur visi atveidojumi
atbilda izvirzītajām prasībām (netulkot nomenklatūras vārdu, jo
tas iekļaujas toponīma sastāvā). Piemēram:

Tokija nomainījās premjerministri. Japānas arhipelagā plosījās
politiskās kaislības, turpretī Hasimas salā dzīve ritēja pa
vecam. (V. Kāsis. Japāna bez retušas. R., 1978, 237. lpp.)
Tokijai vistuvākajā saliņā — Оši m ā

— nesen atklātas jaunā
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akmens laikmeta cilvēku atliekas. (A. Kondratovs. Triju okeānu

noslēpumi. R., 1978, 94. lpp.)
Šajā piemērā nepareizi atveidota Oshima kā Ošima, pareizi jā-
būt Osima 7, jo japāņu skaņkopa shi tiek latviski atveidota ar

st, piemēram, Hiroshima — Hirosima.

Abos piemēros — Hasimas sala un Osimas sala — tiek ievē-

rots tas, ka nomenklatūras vārds šeit ietilpst toponīma sastāvā

un nav jātulko.

4. Ja toponīmu veido vārds, kas apzīmē objekta stā-

vokli (piemēram, augšējais, apakšējais, vidus, ziemeļu,
dienvidu, austrumu, rietumu), tad nomenklatūras vārds

netiek tulkots.

Piemēram: Higashivama — Higasijamas kalns (hi-

gasi — austrumi, jama — kalns)

Kitagawa — Kitagavas upe (kita — ziemeļi, kava
T

gava — upe)
Nakadake — Nakadakes kalns (naka — vidus, take>
dake — kalns)

Nakagavva — Nakagavas upe (naka — vidus, kava
r

gava — upe)
Nishiura — Ņisiuras līcis (ņisi — rietumi, ura —

līcis)
5. Ja toponīmu veido darbības vārds trešajā celmā

(darbības vārda galotne ir «v», piemēram, kaeru —

atgriezties) un nomenklatūras vārds, tad nomenklatū-

ras vārds nav jātulko.
Piemērs: Kaeruvama — Kaerujamas kalns (kaeru —

atgriezties, jama — kalns)
Katsusaki — Kacusaki zemesrags (kacu — uzvarēt,
saki ■— zemesrags)
Katsuvama — Kacujamas kalns (kacu — uzvarēt,

jama — kalns)

7 Sīkāk sk. krāj. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 12. laid.

R., 1976, 127.—133. lpp.
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Šās grupas toponīmi ir ļoti nelielā skaitā.

Nobeidzot apskatu par japāņu ģeogrāfisko nosau-

kumu atdarināšanu latviešu valodā, atgriezīsimies pie
raksta ievadā minētā jautājuma — kā atdarināt lat-

viešu valodā: Fudzi kalns vai Fudzijama (Fudzisan ir

reti lietots). Šajā gadījumā, atveidojot vietvārdu Fuji-

уата, ir jārunā par ģeogrāfisko nosaukumu t. s. tra-

dicionālajām formām, kuras ir nostiprinājušās atveido-

jamajā valodā pretēji atveidošanas noteikumiem. Te va-

rētu minēt šādus japāņu toponīmu atveidojumus pēc
tradīcijas: Tokija (Tokjo), Japāna (Nipon), Dienvid-
borodinas sala (Minamidaito sala) v. c. 1975. gadā iz-

dotajā instrukcijā 8
par japāņu ģeogrāfisko nosaukumu

atveidošanu krievu valodā tradicionālo nosaukumu sa-

rakstā sastopama arī Fudzijama (Fudzi kalns). Tātad

krievu valodā ir pieļauts Fudzijamas lietojums pēc tra-

dīcijas.. Un latviešu valodā atdarinājumu Fudzijama
var sastapt galvenokārt tulkojumos no krievu valodas,

piemēram:
No Japānas viena vienīga Fudzi jama paliks pāri.
(Padomju Jaunatne, 1978, 26. XI.)
Tā kā par formas Fudzijama nostiprināšanos latviešu

valodas praksē mēs nevaram runāt, tad arī šāds atvei-

dojums nebūtu pieņemams, pamatojot to ar tradīciju.
Arī turpmāk jāpaliek pie atdarinājuma pēc noteiku-

miem, t. i., Fudzi kalns. Arī ekscerpētie piemēri liecina,
ka šī forma tiek atzīta par normu.

Piemēram:

Tāpat kā agrāk Fudzi sniegi ēnojas pavasarīgo debesu zi-
lumā. (V. Ovčiņņikovs. Sakuras zars. R., 1973, 129. lpp.)

8 Инструкция по русской передаче географических названий
Японии. М., 1975.
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Vakara saule dāsni apveltīja ar stariem laukus, mežus un cie-

matus. Ari Fudzi kalns parādīja mums visā krāšņumā
savu violetā dūmakā tīto stāvu. (Sjūsaku Endo. Sieviete, kuru

es pametu. R., 1971, 103. lpp.)
.. solīda tekstilsabiedriba «Teidzin» par vienu miljardu 200 mil-

joniem jenu iegādājusies lielu zemes gabalu ikvienam japānim
svētā Fudzi kalna pakājē. (V. Kāsis. Japāna bez retušas.

R., 1978, 55. lpp.)
Fudzi kalna tels šeit top par pasaules un dabas lieluma

alegoriju. (Lit. un Māksla, 1976, 10. VII.)

Cerams, ka rakstā ieteiktā sistēma palīdzēs turpmāk
radīt vienveidību japāņu ģeogrāfisko nosaukumu atda-

rinājumos latviešu valodā.

Japāņu nomenklatūras vārdu saraksts 9

9 Alfabēta secībā ir doti hieroglifu ona un kuna lasījumi (pie-
mēram, vārds «ciems» — mura {kuna lasījums), — son (ona la-

sījums).

latīņu

transkripcijā

atveide lat-

viešu valodā
tulkojums

asase

ashi

aza

azuma

bakufu

bīchi

asase

asi

adza

adzuma

bakufu

sēklis, brasls

kalna pakāje
ciemats; pilsētas (ciema) daļa
1. novec. austrumi;

2. Honsjū salas austrumu daļa

ūdenskritums; kaskāde

piekraste; pludmale (no angļu
beach)

ieplaka
ciemats

biči

bonchi bonči

buraku buraku
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chiho

chiiki

cho

chosuichi

dai, tai

daichi

čiho

čiiki

čjo

čjosuiči
dai, tai

daiči

apvidus, apgabals; rajons
apvidus; rajons; zona, terito-

rija
1. pilsēta (mazāk nekā 50

tūkst, iedz.);
2. iela; pilsētas kvartāls

ūdenskrātuve

plato, augstiene

plato, plakankalne
province (vēst.); apgabals
templis
(jūras) līcis, limāns

dzelzceļa stacija
sāļezers

pilsētas (galvaspilsētas) pre-
fektūra

do

do

do

do

e

eki

e

eki

enden

fu

enden

fu

gari
genya

go

gari
genja

kanjons (no angļu gully)
līdzenums

goe, кое

gun

gunto

nama,

goe, кое

gun

gunto

nama, gama

1. ciems, province;
2. vēst. lauku apgabals
(kalnu) pārkāpes, pārejas
apriņķis
arhipelāgs; salas

(jūras) krasts;

zvejnieku ciems

pussala
līdzenums, lauks

tilts

gama
hanto hanto

hara, bara

hasi, basi

hara, bara

hashi,
bashi

hatake

hazama

hatake

hadzama
lauks, plantācija
aiza; ieleja
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heigen

heya
heigen
neja
ho

ike

līdzenums

līdzenums, atklāts lauks

kalna smaile, virsotneho
ike ūdenskrātuve; dīķis

(neliels) jūras līcis

jūras krasts, piekraste, jūr
mala

irie

isobe

irie

isobe

itadaki

izumi

ji

jinja
kai

itadaki

idzumi

dzi

dzindzja
kai

kaido

kalna smaile, virsotne

avots

(budistu) templis
(sintoistu) templis

jūra
1. ceļš gar piekrasti;
2. trakts, šoseja, liels ceļš
3. vēst. saīsinājums no «To

kaido trakts»

jūras dzelme, dzīle

jūras krasts, piekraste; plud

kaido

kaien

kaigan

kaien

kaigan

kaihen

male

kaihen juras krasts, piekraste; plud
male

kaihin kaihin juras krasts, piekraste, plud
male

kaiko

kaikvč

kaiko (jūras) osta

jūras šaurums; kanāls

jūras straume

zemūdens plato
zemūdens vulkāns

(jūras) līcis, liels līcis

jūra; okeāns

jūrmala; jūras līcis; lagūna

kairyū
kaitai

kaitei

kaiwan

kaiyo
kata, gata

kaikjo
kairjū
kaitai

kaitei

kaivan

kai jo

kata, gata
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ka\va, kava, gava upe

gawa

kazan kadzan

kadzan-

mjaku
kadzanto

kei

keikoku

ken

ki

kisi, gisi

vulkāns

kazan- vulkāniska grēda
myaku

kazantč vulkāniska sala

kei

keikoku
ieleja
dziļa aiza

prefektūraken

ki

kishi,

gishi

zemesrags

krasts

ko

ko 1

ko

ko

ko

ezers

osta

ko" zemesrags
kochi

koen

koči

koen
augstiene, plato, plakankalne
(pilsētas) parks
plato, plakankalne
zeme, valsts; province (līdz
1878. g., pēc vecā adm. iedalī-

kogen
koku

kogen
koku

kokuritsu kokuricu

koen

kokutei

koen

juma)
nacionālais parks

koen

kokutei kvazinacionālais parks (nac.

parks, kuru nodibina minis-

trija, bet par kuru atbild pre-

fektūra)

apriņķis
minerālavoti; balneoloģiskais

koen

kori kori

kosenkosen

kosui kosui

kūrorts
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ku

kubo

kubochi

kuiki

ku

kubo

kuboči

kuiki

kuņi

pilsētas rajons
ieplaka
ieplaka, zemiene

rajons
kuni zeme, valsts; province (līdz

1878. g. pēc vecā adm. iedalī-

куо 1

куб 11

куо 111

kyoIV

кубкоки
куйгуб
machi

kjo
kjo
kjo
kjo
kjokoku
kjūrjo
mači

juma)
tilts

galvaspilsēta
ciems

aiza

aiza, iedobe

paugurs, augstiene
1. pilsēta (mazāk nekā 50

tūkst, iedz.);
2. iela; pilsētas kvartāls

ceļšmichi miči

minamoto

minato

mine

minamoto avots

minato osta

mine kalna smaile, virsotne

misaki misaki zemesrags

galvaspilsētamivako
mizuumi

mijako
midzuumi ezers

mura

nada

naikai

mura .

nada

naikai

ciems

no

nohara

no

nohara

atklāta jūra
iekšējā jūra; līcis

līdzenums, lauks

līdzenums, lauks

ezers; dīķis; purvs

ciema lielākā daja (kam ir pat-
stāvīgs nosaukums)

numa numa

Oaza oadza
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oehi

odori

ока

oki

očl

odori

ока

oki

iedobe, zemiene

prospekts; galvenais ceļš, ma

ģistrāle
paugurs, augstiene
atklāta jūra
karstie avoti

kalnu grēda

arhipelāgs; salas

ciems

onsen onsen

rempo

retto

ri

rempo

reto

ri

rikuriku

rūto

saka, zaķa

saki, zaķi

sambashi

sammvaku

rūto

saka, dzaka

saki, dzaki

sambasi

samjaku
san, dzan

sanči

sančjo

sangaku

sandzjo
sankai

sankei

zeme; sauszeme; kontinents

ceļš (no angļu route)

nogāze, nokalne

zemesrags

(kuģu) piestātne
kalnu grēda
kalns

kalni; kalnains apvidus
kalna virsotne

san, zan

sanehi

saneho

sangaku

sanjo
sankai

sankei

kalni

sanrvo

sanson

santen

sanrjo

sanson

santen

kalna virsotne

atsevišķi kalni; kalnu grēda
kalnu grēda
kalni

kalnu ciems

kalna virsotne

sēklis

ciems

brasls, sēklis

dzelzceļa līnija
jūras šaurums; kanāls

sasu sasu

sato sato

se, ze se, dzc

sen sen

seto seto
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shi si pilsēta (vairāk nekā 50 tūkst

iedz.)
salashima,

zima

sima, dzima

shizen

kčen

sidzen koen dabas parks

sho

shoko

shotaku

shoto

shoto

shū

sjo

sjoko
sjotaku
sjoto

sjoto

sjū
son

purvs; ezers

tirdzniecības osta

purvs

arhipelāgs; salas

saliņa

province (vēst.); apgabals
son ciems

sonraku sonraku ciems

sēklis

kanāls; jūras šaurums

līdzenums

kalns; kalna smaile

ūdenskritums

ieleja, ieplaka
zemiene

kalna virsotne

(budistu) templis
galvaspilsēta
sala

(kalnu) pārkāpe, pāreja
liela pilsēta
jūras līcis

(kuģu) piestātne

su su

suido suido

taira

take, dake

taki, daki

tani, dani

teichi

taira

take, dake

taki, daki

taņi, dāņi
teiči

ten ten

tera tera

to to

to

toge
tokai

to

toge
tokai

tomari1

tomari 11

tsuchi

tomari

tomari

čuči zeme
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О. BUŠS

ĀRVALSTU SPORTA BIEDRĪBU UN KOMANDU

NOSAUKUMU ATVEIDE

Citvalodu cilmes īpašvārdisko nosaukumu atveides

pamatprincipi latviešu valodā ir diezgan stabili. Da-

žādu iestāžu, organizāciju, firmu, arī biedrību un ko-

mandu nosaukumus atveido oriģinālvalodas rakstībā, ja

tsuka,

zuka

uchiumi

cuka, dzuka kalns, paugurs

učiumi iekšēja jura; līcis

umi umi jūra
jūrmala, pludmale
jūrmala, pludmale
jūrmala, pludmale
kanāls

jūras līcis; jūrmala, piekraste
jūras līcis

kalns

kalnu ieleja

umibata

umigiwa
umigishi
unga

ura

umibata

umigiva

umigisi

unga

ura

wan van

yama jama
jamabuto-yamabuto-

koro koro

kalni; kalnains apvidus
kalnains apvidus
kalnu ķēde

yamachi jamači
jamakata
jamacu-

yamakata
yamatsu-

zuki

yamazato

dzuki

jamadzato

jo
iumoto

kalnu ciems

okeāns

vumotc karstie avoti
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oriģinālā lietots latīniskais alfabēts, bet, ja oriģinālā
rakstā kādā citā alfabētā, tad nosaukumu transliterē,
daļēji arī transkribē.1

Taču katra nosaukumu apakštipa atveidē ir savas spe-
cifiskas grūtības. Tādas ir arī ārvalstu sporta biedrību

un komandu nosaukumu rakstībā. Viena no šādām grū-
tībām ir saistīta ar to nosaukumu atveidi, kuru sastāvā

ietilpst pilsētas vārds.

Samērā nedaudz domstarpību ir par tiem šā paveida
nosaukumiem, kurus veido divi vai vairāki pilni vārdi,

piemēram, «Manchester United», «Toronto Maple

Leaves», «Lausanne Sports». Tas, ka šajā gadījumā pil-
sētas vārds ir neatņemams nosaukuma komponents, at-

veidotājiem lielākoties nerada šaubas. Tomēr dažreiz

gadās presē sastapt nepareizus atveidojumus, piemēram,
«City» (Mančestra), «Bruins» (Bostona), Turunas

«Palloseura» (pēdējā piemērā nepareizi izsecināts arī

pats pilsētas vārds; somu futbolkomandas nosaukuma

«Turun Palloseura» pirmais komponents ir pilsētas
vārds ģenitīva formā, tam atbilstošais nominatīvs —

Turku). Vairākkārt ir nācies presē sastapt kuriozi kļū-
daino atveidojumu «West Bromwich» (Albiona), īste-

nībā šeit runa ir par Londonas futbolkomandu, kuras

nosaukumu veido trīs vārdi «West Bromwich Albion».

Tas tātad ir cita tipa nosaukums un kļūst līdzīgs šeit

aplūkojamiem tikai kļūdas gadījumā. Taču arī tajos

gadījumos, kad viens no nosaukuma komponentiem tie-

šām ir pilsētas vārds, tas jāraksta pēdiņās kopā ar

pārējiem nosaukuma elementiem, jo, piemēram, kanā-

diešu un amerikāņu hokejklubu nosaukumi ir nevis «Ca-

1 Sk. Blinkena A. Citvalodu nosaukumu un apzīmējumu lietoša-

nas problēmas latviešu valodā. — Krāj.: Latviešu valodas kultūras

jautājumi, 10. laid. R., 1974, 175.—194. lpp.
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nadiens», bet «Montreal Canadiens», nevis «Sabres», bet

«Buffalo Sabres», nevis «Kings», bet «Los Angeles

Rings».
Problemātiskāka ir to nosaukumu atveide, kuros līdz

ar pilsētas vārdu ietilpst kāda abreviatūra vai burtu

un ciparu kombinācija, piemēram, «/. FC Kaiserslau-

tern». Praksē vērojami vairāki atveidojuma varianti —

bez tikko minētā pilnā atveidojuma arī «Kaiserslautern»

un Kaizerslauternas 1. FC (arī «1. FC») vai /. FC

(Kaizerslauterna). Visprecīzākais ir pirmais atveido-

jums. Tādēļ oficiālos tekstos (piemēram, rezultātu uz-

skaitījumos) būtu lietojams tikai tas. Tajos gadījumos,
kad nav iespējams precīzi noskaidrot, vai pilsētas vārds

ietilpst oficiālajā komandas nosaukumā un ticamāk lie-

kas, ka tas tā nav, ir pieļaujams arī tāda tipa atveido-

jums kā Kaizerslauternas 1. FC, Milānas AC, OGC

(Nīca). Turpretim visbiežāk sastopamais variants —

«Kaiserslautern» (bez abreviatūras) ir vismazāk vēlams.

Ar to varētu samierināties vienīgi sarunvalodas stilā.

Pilnīgi izskaust šādu atveidojumu acīmredzot neizdo-

sies, jo tas ir analoģisks galvenajā starpniekvalodā,
t. i., krievu valodā visparastākajam tipam. Turklāt šādi

saīsināti nosaukuma varianti dažkārt tiek lietoti arī

oriģinālvalodā. Tomēr, atveidojot nosaukumu šādā

veidā (piemēram, «Barcelona», «Zagreb», «Liverpool»),
labi jāzina faktiskie apstākļi, jo var gadīties, ka vienā

pilsētā ir vairākas komandas, kuru nosaukums sastāv

no kādas abreviatūras un pilsētas vārda, un tātad šī

abreviatūra ir pilnīgi nepieciešama. Jāievēro arī tas, ka

šādu saīsinātu nosaukumu lasītājs var uzskatīt par

attiecīgās pilsētas izlases komandas apzīmējumu; katrā

ziņā tas vedina domāt, ka runa ir par pilsētas gal-
veno, stiprāko komandu, kaut gan patiesībā mēdz būt

arī citādi (piemēram, futbolkomanda «NK Zagreb»
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meistarības hierarhijā atpaliek no Zagrebas «Dinamo»;
bieži pilsētā ir divas spēkos apmēram līdzīgas koman-

das, turklāt vienai no tām nosaukumā iekļauts pilsētas
vārds, piemēram, «ЛС Milano» un Milānas «Internazio-

nale»).

Abreviatūra, retāk burtu un ciparu kombinācija, var

būt viens no komponentiem arī tādos nosaukumos,

kuros neietilpst pilsētas vārds, piemēram, «FC Ваует»,
«RSC Anderlecht», «Sparta ČKD». Šādi nosaukumi ir

diezgan bieži sastopami un dažādās valodās tiek lietoti

saīsinātā formā, bez abreviatūrām. Tādēļ dažreiz ir

visai grūti konstatēt nosaukuma precīzo formu. Ideā-

lajā variantā būtu jātiecas pēc pilnas formas atveido-

juma, īpaši oficiālos tekstos, tomēr arī saīsinātā forma,

piemēram, «Everton», «Hertha», «Arges», ir vairāk pie-
ļaujama nekā nosaukumiem ar pilsētu vārdiem, jo ne-

kādus pārpratumus tā nerada.

Daudz kļūdu ārzemju sporta biedrību un komandu

nosaukumu latviskajā atveidē rodas, tulkojot no krievu

valodas, jo pēc nosaukuma krieviskā atveidojuma pa-

laikam ir gandrīz neiespējami izsecināt, kā šis nosau-

kums tiek rakstīts oriģinālvalodā. Lai atvieglotu parei-
zās rakstības noskaidrošanu, tālāk dots saraksts, kurā

iekļauti ārvalstu sporta biedrību un komandu nosau-

kumi2 latviskā un krieviskā atveidojumā (krieviskais
ekvivalents dots tādā formā, kādu lieto krievu valodā

iznākošajā sporta presē). Nosaukumi sagrupēti pa val-

stīm. Sarakstā nav ietverti tādi nosaukumi, kuru atveidē

(arī tulkojot no krievu valodas) nekādu grūtību un pro-
blēmu nav (piemēram, «Real» — «Реал», «Partizan» —

2 Vienā rakstā, protams, nav iespējams uzskaitīt visus tos sim-

tus un pat tūkstošus nosaukumu, kas parādās preses slejās; šeit

minēti tikai biežāk sastopamie, visvairāk vietas atvēlot futbolam.



111

«Партизан», «Sloboda» — «Слобода»). Uz nepareiziem

atveidojumiem norādīts tikai tajos gadījumos, kad at-

tiecīgās kļūdas tiešām pamanītas latviešu preses izde-

vumos.

Amerikas Savienotās Valstis

«Boston Bruins» — «Бостон брюинз»
«Buffalo Sabres» — «Буффало сейбрс»
«Chickago Black Hawks» — «Чикаго блэк хоукс»

(nepareizi «Čikago»)
«Cincinnati Stingers» — «Цинциннати стингере»

«Colorado Rockies» — «Колорадо рокиз»

«Detroit Red Wings» — «Детройт ред уингс»
«Houston Aeros» — «Хьюстон аэрос»
«Los Angeles Kings» — «Лос-Анджелес кингзс»

(nepareizi «Los-Andželes»)
«New York Cosmos» — «Нью-Йорк космос»

«New York Islanders» — «Нью-Йорк айлендерс»

(nepareizi «Ņujork Ailenders»)
«New York Rangers» — «Нью-Йорк рейнджере»

(nepareizi «Ņujork Reindžers»)

«Philadelphia Flyers» — «Филадельфия флайерс»

(nepareizi «Filadelfija»)
«Washington Capitals» — «Вашингтон кепитэлс»

Anglija

«Birmingham City» — «Бирмингем»
«Bolton Wanderers» — «Болтон»

«Bristol City» — «Бристоль Сити», arī «Бристоль»
«Derby County» — «Дерби Каунти», arī «Дерби»
«FC Arsenai» — «Арсенал»
«FC Chelsea» — «Челси»

«FC Coventry City» — «Ковентри»



112

«FC Everton» — «Эвертон»
«FC Liverpool» — «Ливерпуль»

(nepareizi «Liverpūle»)
«FC Middlesbrough» — «Мидлсбро»
«FC Southampton» — «Саутгемптон»
(nepareizi «Sauthemptona»)
«Ipswich Town» — «Ипсвич»

«Leeds United» — «Лидс»

«Manchester City» — «Манчестер Сити»

«Manchester United» — «Манчестер Юнайтед»

«Norwich City» — «Норвич»

«Nottingham Forest» — «Ноттингем»

«Ģueens Park Rangers» — «Куинз Парк»
«Tottenham Hotspur» — «Тоттенхэм»

«West Brommich Albion» — «Вест Бромвич»
«West Наш United» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Wolverhampton Wanderers» — «Вулверхэмптон»

Argentīna

«Boca Juniors» — «Бока Хуниорс»
«Huracan» — «Хуракан»

«Independiente» — «Индепедьенте»

«Racing» — «Рэсинг»

«River Plate» — «Ривер Плейт»

«San Lorenzo» — «Сан-Лоренцо»

Austrija

«Admira-Wacker» — «Адмира-Ваккер», arī «Адмира»
«Austria» — «Аустрия»
«Sturm» — «Штурм»
«Swarovski-Wacker» — «Сваровски-Ваккер»

(nepareizi «Vakker»)
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VOEST — ВОЭСТ, ari «Линц»
«Vietiņa» — «Виенна»

«Wiener SC» — «Винер CX», arī CX «Винер»,
ari «Wiener Sportklub»

Beļģija

«AC Beerschot» — «Беерскот», arī «Беершот»
«Berchem Sports» — «Берхем»
«FC Antmerpen» — «Антверпен»
«FC Beringen» — «Беринген»
«FC Briigge» — «Брюгге», arī ФК «Брюгге»
(nepareizi «Brige», «Briģe»)
«FC Lūttich» — «Льеж»

«FC Waterschei» — «Ватерсхей»
«FC Winterslag» — «Винтерслаг»
«KSV Waregem» — «Варегем»
«Lierse SK» — «Лерс»
«RSC Anderlecht» — «Андерлехт»
(nepareizi «Anderleht»)
«RWD Molenbeek» — «Рэсинг Уайт»

«SC Charleroi» — «Шарлеруа»
«SC Lokeren»

— «Локерен»
«SK Beveren-Waas» — «Беверен»

Čehoslovakija

«Červena Hviezda» \ „, „

«Ruda Hvezda» ) " vaclskl <<Roter Stern>>

3 Šeit norādīts vāciskais ekvivalents, jo šajā gadījumā kļūdas
parādās vācu valodas ietekmē. VDR sporta presē šo nosaukumu

bieži mēdz tulkot, tādēļ jāatceras, ka tam atbilst «Ruda Hvezda»

Čehijā (piemēram, Prāgā), «Ccrvena Hviezda» Slovākijā (piemē-
ram, Bratislavā), «Cervena Zvezda» Bulgārijā un «Crvena Zvezda»

Dienvidslāvijā (Serbijā).
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Dānija

«Aarhus GF» — «Орхус»
«BK Odense» — «Оденсе»

«Esbjerg BK» — «Эсбьерг»

«Vejle BĶ» — «Вейле»

Dienvidslāvija

«Olimpija» — «Олимпия»

«Olympija», jo slovēņu valodā šī Ļubļanas
.-sporta kluba nosaukumu raksta ar -i-, nevis -y-)

Francija

«AS Monaco» — «Монако»

«AS Saint Etienne»,
.arī «AS St. Etienne» — «Сент-Этьенн»

(nepareizi «Sentetjena»)
«FC Metz» — «Метц»
«FC Nancy» — «Нанси»

«FC Nantes» — «Нант»

«FC Paris» — ФК «Париж»
«FC Sochaux» — «Couio»

«Girondins» — «Жиронда» (Бордо), arī «Бордо»
«OGC Nizza» — «Ницца»
«Olympique» — «Олимпик»*

(nepareizi «Olimpigue»)

4 Komandas ar šādu nosaukumu ir vairākās Francijas pilsētās.
Krievu sporta presē parasti nosaukuma funkcijā izmanto tikai at-

tiecīgās pilsētas vārdu: «Лилль», «Лион», «Марсель», «Ним»

(sal. arī «Бордо»). Turpmāk sarakstā pie līdzīga tipa krieviskiem

ekvivalentiem dota parinde «pilsētas vārds».
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«Paris—Saint Germain»,
ari «Paris—St. Germain» — «Пари Сен-Жермен», arī

«Сен-Жермен»
«Racing» — «Рэсинг»

«SCO Angers» — «Анже»

«SEC Bastia» — «Бастиа», ari «Бастия»

«Stade Lavai» — «Лаваль»

«Stade Reims» — «Реймс»
«US Valenciennes» — «Валенсьенн»

Grieķija

«Olimpiakos» — «Олимпиакос»

(Nepareizi «Olumplakos»; oriģinālvalodā gan raksta

-y-, taču grieķu valodā, kā zināms, lieto nevis latī-

nisko, bet grieķu alfabētu, tādēļ, latviski atveidojot,
grieķiskie nosaukumi jātransliterē ar latviešu grafikas
līdzekļiem.)

Holande

«Ajax» — «Аякс»

AZ 67 (Alkmāra) — A3 67, arī «Алкмаар»
«FC Den Haag» — «Fаага»

«FC Haarlem»
— «Гарлем»

«FC Twente» — «Твенте»

«FC Utrecht» — «Утрехт»
«Feuenoord» — «Фейеноорд»
«Go Ahead» — «Гоу Эхед»

«NAC Breda» — «Бреда»
«NEC Nijmegen» — «Нименгем» .
«PEC Zmolle» — «Зволле»

«PSV Eindhoven» — «Эйндховен», arī ПСВ «Эйнд-

ховен»
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«Roda JC» — «Рода»

«Vitesse» — «Витессе», arī «Арнхем»5

«VV Maastricht» — «Маастрихт»

Itālija

«AC Bologna» — «Болонья»

«АС Fiorentina» — «Фиорентина»
«АС Milano» — «Милан»

«АС Napoli» — «Наполи»

(nepareizi «Neapole»)
«АС Perugia» — «Перуджа»
«АС Torino» — «Торино»
«АС Verona» — «Верона»
«AS Roma» — «Рома»

«А scoli» — «Асколи»

«Catanzaro» — «Катанзаро», ari «Катанджаро»

«Internazionale»,
ari «lnter» — «Интер»
«Juventus» — «Ювентус»
«Lanerossi» — «Ланеросси»
«Lazio» — «Лацио»
(nepareizi «Lacio»)
«US Avellino» — «Авеллино»

«US Cagliari» — «Кальяри»

Izraēla

«Makabi» — «Макаби»

(nepareizi «Maccabi»)

5 Pilsētas vārds.
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Kanāda

«Montreal Canadiens» —

«Монреаль канадиенс»

(nepareizi «Monreal

Kanādietis»)
«TorontoMaple Leaves» —

«Торонто мэйпл ливс»

«Winnipeg lets» — «Вин-

нипег джетс»

Luksemburga

«Jeunesse» — «Женесс»

Polija

«Gornik» — «Гурник»
«Gwardia» — «Гвардия»
«Ruch» — «Pyx»
«Slqsk» — «Шлёнск»

(nepareizi «Sļenska»)
«Szombierki» — «Шомберки»
«Zaglebie» — «Заглембе»

«Academico» — «Академика»

«Beira-Mar» — «Бейра»
«Benfica» — «Бенфика»

<nepareizi «Benfico»)
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«Estoril-Praia» — «Эсторил»
«Famalicao» — «Баррейро»6

«FC Barreirense» — «Баррейренсе»
«FC Porto» — «Порто»
«FC Povoa» — «Варзим»6

«Vitoria» — «Витория», arī «Гуймараэс»6
, «Сетубал»&

Kā nelielu kuriozu šeit gribētos minēt ari kādas (vie-
nas no spēcīgākajām Portugālē) sieviešu rokasbum-

bas komandas nosaukumu: «Luceu Maria Amalia Maz

dc Carvalho».

Rumānija

«CS Tirgoviste» — «Тырговиште»
«Corvinul» — «Корвинул»
«FC Arges» — «Арджес»
«FC Constanta» — «Констанца»
«Jiul» — «Жиул»
«Politehnica» — «Политехника»

«SC Bacau» — «Бакэу»
«Steaua» — «Стяуа»
«Universitatea» — «Университатя»

Skotija7

«Celtie» — «Селтик»

«Dundee United» — «Данди Юнайтед», ari «Данди>

(nepareizi «Dandy»)
«FC Aberdeen»— «Абердин»
«FC Mothermell» — «Мозервелл»

6 Pilsētas vārds.
7 Skotija (tāpat arī Velsa), nebūdama suverēna valsts, tradi-

cionāli ir starptautisko federāciju patstāvīga locekle daudzos sporta
veidos.
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«FC St. Mirren» — «Сент-Миррен»

«Glasgom Rangers» — «Глазго Рейнджере»
«Greenock» — «Мортон» 8

«Hearts of Midlothian» — «Хартс»
«Hibernian» — «Хиберниан»
«Pārtiek Thistle» — «Партик»

Somija

«Oulun Luistinseura» — «Оулун Луйстинсеура»

«Tydvāen Palloilijat» — «Тюевяйен Паллолият»

«Assāt» — «Эссет»

Spānija

«Atletico» — «Атлетико»

«CF Barcelona» — «Барселона»
(nepareizi «Barselona»)

«Celta» — «Селта»

«Espanol» — «Эспаньол»

«FC Bargos» — «Бургос»
«FC Huelva» — «Хуельва»
«FC Malaga» — «Малага»

«FC Salamanca» — «Саламанка»

«FC Sevilla» — «Севилья»

«FC Valencia» — «Валенсия»

«Hercules» — «Геркулес»
«Rayo Vallecano» — «Райо Валлекано»

«Racing» — «Сантандер» 9

Šveice

«Chenois» — «Шенуа»
«FC Basel» — «Базель»

8 Pilsētas vārds.
9

Pilsētas vārds.
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«FC Sion» — «Сион»

«FC St. Gallen» — «Сент-Галлен»
«FC Zūrich» — «Цюрих»

(nepareizi «Cīrihe»)

«Grasshoppers» — «Грассхопперс»
«Lausanne Sports» — «Лозанна»

«Servette» — «Сереет»
«Хатах» — «Ксамакс»

(nepareizi «Ksamex»)

«Young Boys» — «Янг бойс»

Turcija

«Altay» — «Алтай»

«Besiktas» — «Вешикташ»

«Fenerbahce» — «Фенербахче»

«Galatasaray» — «Галатасарай»
«Gāztере» — «Гёзтепе»

Ungārija

«Banyasz» — «Татабанья»10

«Dozsa Ujpest» — «Дожа-Уйпешт»
(nepareizi «Doža-Uipešt», arī Uipeštas «Dozsa» 11)
«Ferencvaros» — «Ференцеарош»
(nepareizi «Ferencvaros»)
«SC Csepel» — «Чепел»

(nepareizi «Čepel»)
«VTĶ Diosgydr» — «Диошдьер»
«Vasas» — «Вашаш»

(nepareizi «Vašaš»)

10 Pilsētas vārds.
11 Uipešta ir Budapeštas rajons — «Jaunā Pešta».
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« Videoton SC» — «Видеотон»

«Zalaegerszcg TE» — «Залаэгерсег»

Vācijas Demokrātiskā Republika

«Dīļtiamo» — «Динамо»
«FC Cari Zeiss» — «Карл Цейсе»
«Chemie» — «Хеми»

«FC Hansa» — «Ганза»

«SC Empor» — «Эмпор»
«SC Magdeburg» — «Магдебург» (piemēram, hand-

bolā)
«SC Traktor» — «Трактор»

«Sachsenring» — «Заксенринг»

(nepareizi «Saksenring»)
«Stahl» — «Шталь», arī «Сталь»

«TSG Wismar» — «Висмар»
«Vorvuarts» (futbolā «FC

Vorwārts») — «Форвертс»
«I.FC Magdeburg» — «Магдебург» (futbolā)
«I.FC Union» — «Унион»

Vācijas Federatīvā Republika

«Arminia» — «Арминия»
«Borussia» — «Боруссия»
(nepareizi «Borusija»)
«FC Вауегп» — «Бавария»

(nepareizi «Bavārija»)
«FC Schalke 04» — «Шальке-04»

«Hamburger SV» — «Гамбург»

(nepareizi «Hamburga»)
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«Hertha BSC» — «Герта»
«MSV Duisburg» — «Дуйсбург»
«SV Darmstadt 98» — «Дармштадт»
«TV Großwallstadt» — «Гроссваллштадт»
«Vfß Stuttgart» — «Штутгарт»
«VfL Bochum» — «Бохум»
«VfL Gummersbach» — «Гуммерсбах»
(nepareizi «Hummersbach»)
«I.FC Kaiserslautern» — «Кайзерслаутерн»
«I.FC Koln» — «Кёльн»

(nepareizi «FC Koln»)
«I.FC Nurnberg» — «Нюрнберг»

Velsa

«Cardiff City» — «Кардифф Сити»

«FC Wrexham» — «Рэксем»

Zviedrija

«Djurgārden» — «Юргорден»
«FF Atvidaberg» — «Атвидаберг»

(nepareizi «Atvidabery»)
«IFK Goteborg» — «Гетеборг»
«Jonkoping» — «Енчепинг»

«Malmo FF» — «Мальме»

(nepareizi «Malme», «Malmo FF»)
«Norrkdping» — «Норчепинг»
«Orebro» — «Эребру»
«Oster» — «Эстер»

(nepareizi «Oester»)
«Vāstra Frolunda» — «Вестра Фрелунда»
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J. BALDUNČIKS

DAŽU CITVALODU ABREVIATŪRU RAKSTĪBA UN IZRUNA

Latviešu valodā ir sastopamas vairākas angļu valodas

abreviatūras, kas apzīmē radio un televīzijas kompāni-

jas, korporācijas un informācijas aģentūras, piem., BBC

(British Broadcasting Corporation), ABC (American
Broadcasting Corporation), UPI (United Press Inter-

national) v. c. Sekojot latviešu valodas tradīcijai, tās

būtu lietojamas oriģinālrakstībā bez pēdiņām, saglabā-
jot arī oriģinālvalodas izrunu:

Tikāmies ar amerikāņu televīzijas korporācijas NBC

[en bī sī] pārstāvjiem. (Rīgas Balss, 1979, 27. janv.)
BBC [bī bī sī] televīzija ar nožēlu spiesta ziņot, ka

visas šīvakara programmas tiek atceltas
..

.
(Rīgas

Balss, 1978, 22. dcc.)
Par nepareizu atzīstams šo abreviatūru atveidojums
pēc krievu valodas parauga, kurā citvalodu nosaukumi

tiek atveidoti ar krievu alfabēta burtiem, atdarinot ori-

ģinālvalodas burtu lasījumu, piemēram, Эй-Би-Си:

Ei-Bī-Sī komentētājs kliedz mikrofonā:
— Kaut ko tādu es neesmu redzējis... (Zvaigzne,

1978, № 22, 33. lpp.)
Starpniekvalodas, resp. krievu valodas, ietekme daž-

kārt izpaužas arī minēto abreviatūru izrunā, piem., UPI

tiek izrunāts [jupi] pēc krievu valodas ЮПИ parauga,
lai gan pareizā izrunā būtu [jū pī ai].
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RAKSTNIEKS UN VALODA

A. KUBULIŅA

RITMA UN INDIVIDUĀLA STILA

SAKARĪBAS IMANTA ZIEDOŅA DZEJĀ

Valodas kultūras jomā pastāv īpašs jautājumu kom-

plekss, kas saistīts ar dzejoļa kā mākslas darba atvei-

dojumu (vai nepilnīgu atveidojumu) aktieru izpildī-

jumā. Turpat desmit gadu sistemātiski vērojot, kā ak-

tieri lasa saistītā valodā rakstītus daiļdarbus, ir radušās

pārdomas, kas vienā rakstā pat nav ietilpināmas.
Jāsecina, ka skatuves mākslinieki savā priekšnesumā

nepilnīgi realizē vai nemaz nerealizē dzejolī objektīvi

pastāvošās ritmiskās sakarības. Ritms dzejā ir kon-

struktīvs elements, ja to noārda, dzeja vairs neeksistē

kā mākslas darbs. Otra kļūme aktieru lasījumā ir runas

aktuālā dalījuma pielīdzināšana teikumu formālam da-

lījumam pa gramatiskiem elementiem, tādējādi netiek

izdalītas sintagmas, neievērotas paliek beigu pauzes un

runā nav samanāms teksta dalījums rindās.

Cerot, ka aktieri savu deklamācijas meistarību varētu

celt, analītiski uztverdami paši dzejnieku lasījumā iz-

mantotos izteiksmes līdzekļus, ir radies raksts, kurā

galvenokārt aplūkota ritma realizācija 1. Ziedoņa dzejā.
Analīze izvirza prosodiskās kontūras 1 jēdzienu, kurā

apkopoti četri pēc uzsvēruma spēka un funkcijām atšķi-
rīgi akcenta tipi.

1 Гончаров Б. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы.
М, 1973; Kubuliņa А. Ritmizēta runas signāla analīzes problē-
mas. — Grām.: Kritikas gadagrāmata, V. R., 1977, 111.—115. lpp.
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Prosodiskā kontūra apvieno sevī ritma dinamiskās

vienības un katra dzejnieka daiļradē līdztekus saistās

ar kādu citu dzejas struktūras elementu grupu. Piemē-

ram, X- Skujeniekam tā izceļ dzejoļa kompozīciju, bet

I. Auziņam — poētisko melodiju. I. Ziedoņa dzejā pro-
sodiskās kontūras uzbūves maiņa saistīta ar pārmaiņām

viņa dzejas stilā. Tāpēc rakstā aplūkotas dažas ritmis-

kās modifikācijas, saistot tās ar stilistiskiem jauninā-
jumiem autora dzejas izteiksmē un runas manierē. Pē-

tījumā izmantots lasījums, kas fiksēts magnetofona
lentē 1975. un 1978. gadā. Fonogrammas kopējais
ilgums — 120 minūšu (tajā ietilpst dzejoļi no krāju-
miem «Motocikls», «Es ieeju sevī», «Kā svece deg» un

«Caurvējš»). Analīzē salīdzināti metrs2
un ritms tekstā-

ar valodas ritmu dzejas lasījumā, kas visi kopā atspo-
guļo pārmaiņas dzejnieka ritmiskajā domāšanā šajos

krājumos. Aplūkotie dzejoļi pakļaujas sillabotoniskajat
un toniskajai vārsmošanas sistēmai, un tajos atroda-

mas verlibra iezīmes. (Par verlibra galveno organizē-

jošo vienību pieņemta apjomā — plašumā — salīdzi-

nāma sintagmas melodija, ko veido skaņu pamattoņa
augstuma attiecības sintagmas robežās. Pamattoņi
veido melodijā kāpumus un kritumus, tajā īpaši
izdalās viena galotne, kuras novietojums atkarīgs no

sintagmātiskā uzsvara vietas un spēka.) Tātad visās

trijās nosauktajās sistēmās par ritmiski organizējošo
momentu izdalīti atšķirīgi funkcionējoši uzsvari3

,
kas

atbilstoši katras vārsmošanas sistēmas likumībām ap-

vieno vai nu noteiktu neuzsvērto zilbju skaitu, vai

2 Tuvāk par metra un ritma attiecībām sk. Жирмунский В. Вве-

дение в метрику. Теория стиха. Л., 1925; Томашевский Б. О стихе.

Л., 1929; netieši arī Valeinis V. Poētika. R., 1961.
3 Netieši (neizdalot sintagmātiskā v. c. uzsvaru organizējošo-

lomu verlibrā) par to raksta Valeinis V. Poētika. R., 1961.
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vienādā (salīdzināmā) skaitā atkārtojas vārsmās, vai arī

centrē ap sevi apjomā salīdzināmus, periodiski atkārto-

jošos runas melodijas veidojumus. No funkcionālā vie-

dokļa sillabotoniskajā sistēmā izdalāms vārda, ritmis-

kais (pēdu), sintagmātiskais un loģiskais uzsvars, bet

toniskajā sistēmā un verlibrā — vārda, sintagmātiskais
un loģiskais uzsvars, kuru izkārtojuma un spēka sav-

starpējā sabalansējumā izpaužas attiecīgās sistēmas

īpatnības.

Padomju literatūrzinātnē ritma un stila sakarības

tiek aplūkotas saistījumā ar pantmēru, žanru un stilu4

,

bet čehu zinātnieks Г. Levijs sniedz jau detalizētāku

ritma un stila sakarību.5 Šajā rakstā apskatīto proso-

diskās kontūras uzbūves maiņu sakritību ar pārveido-
jumiem I. Ziedoņa dzejas izteiksmē apzināt sekmēja
minētie I. Levija darbi.

Analizējot I. Ziedoņa dzejas izteiksmi, jāsecina, ka

viņa prosodiskās kontūras modelim raksturīgi samērā

pavāji izdalīti vārda un sintagmātisko uzsvaru kopu6

līmeņi, uz kuru fona jo spēcīgi izdalās ritmiskais (pēdu)
un loģiskais uzsvars. Šī parādība shematiski attēlota

diagrammā (sk. 127. lpp.). Ikvienā no zīmējumā redza-

majiem stabiņiem attēlots cits uzsvaru funkcionālais

4 Гаспаров M. Л. Метрический репертуар русской лирики
XVIII—XX века. — Вопросы языкознания, 1972, № |

t
с. 54—67;

Папаян Р. А. Структура стиха и литературное направление. —

В кн.: Проблемы стихосложения. Ереван, 1976. с. 68—86; Гаспа-

ров М. Л. Еще раз о соотношении стиха и литературного направ-
ления. — В кн.: Проблемы стихосложения. Ереван, 1976, с. 87—93.

5 Левый И. Искусство перевода. М., 1974; Левый И. Значения

•формы и формы значений. — В кн.: Семиотика и искусствомет-

рия. М., 1972, с. 88—107.
6 Par uzsvaru funkcionālajam atšķirībām sk. Kubuliņa A. Rit-

snizēta runas signāla analīzes problēmas. — Grām.: Kritikas gada-
grāmata 5. R., 1977, 111.—115. lpp.



tips. Stabiņi atbilstoši prosodiskas kontūras līmeņiem:
shematiski norāda uz savstarpējām uzsvērumu spēka*
attiecībām.

Piemēram, dzejolī «Blakusvaģis» pirmās sešas rindas

Šis nav tas vējš. Un šī vairs nav tā gaita.
Ir ilgi domāts, skrūvēts, negulēts.

Jā, spidometrs kilometrus skaita,
Bet ātrums zūd, jo nenoregulēts
Tas blakus ripo leņķī nepareizā
Par viena grāda desmitdaļu greizs.

No sešpēdu jamba mono-

metriskās shēmas veidojas
ritmiskā struktūra, kurā

prosodiskās kontūras attie-

cīgo līmeņu reālais fun-

kcionējums izteikts ar

skaitļiem (vārda — 1; sin-

tagmātiskais — 2-i; rit-

miskais— 3; loģiskais —4;

sintagmas robežas —



Šāda prosodiskā kontūra, kurā aktualizēta ritmisko

uzsvaru kopa, kas dinamiskajā spēkā pacejas pāri sin-

tagmātisko akcentu līmenim, ir neparasta un raksturīga
I. Ziedoņa dzejai. Tiesa, arī ritmiskajās izteiksmēs —

kā stilā vispār — ikviena dzejnieka pasaules uztveres

savdabība nav identa tikai īpatnību summai vien, taču

šoreiz nozīmīgi vispirms izdalīt tieši tās. Pārējos, pie-
rastā pakāpenībā izkārtotos elementus katrs interesents,
cerams, pats savienos vienotā veselumā.

Dzejnieka vārsmās ritmiskās uzsvaru kopas aktuali-

zējums īpaši izdalās rindas nobeiguma (vai vidus) daļā,

ja to veido vairākzilbju (četru, piecu vai sešu zilbju)

vārds, kas atskaņots ar vienzilbīgu krustenisku (retāk
blakus) atskaņu iepriekšējā tekstā. Citētajā dzejolī šāda

ritmiskā izteiksme vērojama ceturtajā rindā, kuru at-

skaņa satuvina ar otro rindu. Minētais ritma un sabal-

sojuma veids ir spilgta I. Ziedoņa ritmiskās domāšanas

savdabība un, domājams, uzlūkojama par vienu no viņa

dzejas stila iezīmēm. Šāds ritmiskā uzsvara izcelšanas

paņēmiens ir arī cieši saistīts ar I. Ziedoņa dzejoļu
saturisko ievirzi. To atspoguļo analizētā materiāla salī-

dzinājums ar krājumiem. Analizējot materiālu krājumu
iznākšanas secībā, vērojams, ka ritmiskā uzsvara ak-

tualizējums sastopams «Motociklā» gandrīz ik dzejolī,
kuri skar sabiedriskās norises un ZT revolūciju. Arī

turpmākajās divās grāmatās vairākkārt sastopamies ar

šādu ritmisko domāšanu, gan salīdzinoši mazāk nekā

krājumā «Motocikls», taču aizvien tur, kur dzejnieka
vērtējums vērsts ne tik daudz uz cilvēku intīmajām, cik

sabiedriskajām attiecībām (dzejoļos «Par pašapziņu»,
«Tas asais vējš», «Šaubas», «Neiespējami aptvert bez-

galību», «Dziesma par galdu» v. c). Arī «Caurvējā»
minētajai parādībai ir līdzīgs lietojums, un atsevišķos

dzejoļos (piem., «Es nokritu no debesīm, un tā es krītu»,
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«Lauzt» v. с.) tieši ritmiskais uzsvars rosina dzejolī
doto emociju ciešāk saistīt ne tik daudz ar individuā-

lām sajūtām, cik ar sabiedriskām noskaņām. Jāpiezīmē,
ka krājumā «Caurvējš» līdztekus jau aplūkotajam rit-

miskā uzsvara lietojumam pēdas uzsvara aktualizējums
kalpo kā reminiscence uz tautasdziesmām, īpaši dzejo-

ļos, kur izmantoti arī dainu tēli («Vai domā — tāpat

vien», «Es atnācu klusēdams», «Mans tēvs ir pazudis»,
«Un pret savas tautas dziesmu» v. c). Domājams, ka

šo paņēmienu varētu uzlūkot kā mēģinājumu sabiedrī-

bas aktīvās daļas apziņā atdzīvināt piemirstas jūtu
izteiksmes.

Līdzīga tendence, tikai izteikta citādā formā, vēro-

jama X- Skujenieka grāmatā «Lirika un balsis» (1978),
arī L. Brieža — «Liepas koks, zalkšu asins» (1974)
v.c. Par šādu folkloristiskās apziņas atdzīvināšanu dzejā

rakstījusi arī lietuviešu, moldāvu v. c. tautu literatūras

kritika. I. Ziedonis, izmantojot gan ritma, gan tēlu for-

mulas, patur prātā, ka «tautas dziesmās loģiskā puse

ar metra palīdzību nepavisam nav izcelta7
» (pasvītro-

jums mans — А. X.). No estētiskā viedokļa otrajam

lietojumam, iespējams, būtu individuālā pieredzē uzkrā-

tais jāsaista ar vispārinājuma ziņā plašākajām folklorā

nogulsnētajām atziņām.
I. Ziedoņa dzejas pazinēji labi uztver arī viņa lasī-

juma, t. i., runas šķietami nemainīgo manieri, kurā

viena no galvenajām pazīmēm ir pēc tempa paātrinā-

juma (kas uzsvara spēku nedaudz mazina) ritmiski vai

loģiski akcentēta zilbe (vārds), kas tiek it kā spēji iz-

sviesta. Tātad lasījuma maniere balsta objektīvi pastā-
vošo ritma dinamiku, un tas apstiprina atzinumu, ka

7 Bērziņš L. levads latviešu tautas dzejā. R., 1940, 57. lpp
arī 159. lpp.
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aktierim nepieciešams studēt labāko dzejnieku izpildī-
juma kultūru (tādu kā O. Vācietis, X- Skujenieks, I. Zie-

donis, M. Čaklais v. c), tajā ietverto runas līdzekļu
bagātību un daudzveidību.

Pavērojot uzmanīgāk, jāatzīst, ka tikko manāmas

pārmaiņas — līdz ar ritmiskās uzbūves pārveidēm —

ir arī lasījuma manierē, īpaši tas sakāms par krājumu
«Caurvējš». Līdzās jau minētajām, I. Ziedoņa dzejai
stabilajām ritmiskajām īpatnībām, «Caurvējā» parādās
vēl kāda jauna: atsevišķos dzejoļos tiek aktualizēts

vārda uzsvars, līdztekus reducējot ritmisko uzsvaru

(dzejoļos «Kauns», «Saulrieta vējš, sarkanais vējš»),

līdzīgi kā M. Čaklā krājumā «Kājāmgājējs un mūžība»,
kur pēda vairāk veic zilbju skaita sabalansējuma fun-

kciju, mazāk — īpašu ritmisko uzsvaru līmeņa izdalī-

šanu.8

Šķiet, minētā iezīme, veidojot ritmu, I. Ziedonim ne-

būs noturīga, jo tā ne visai organiski iekļaujas ritmis-

kajās izteiksmēs un nav savstarpēji nosacīts paņēmiens

viņa ritmiskajā, vispār mākslinieciskajā sistēmā. Ar

M. Čaklā ritmisko domāšanu sasaucas retumis sasto-

pamā (un tomēr organiski ieaugusi) loģiski uzsvērtā

vārda dalīšana izrunā pa zilbēm — viens no paņēmieniem
uzsvara spēka palielināšanai. Protams, nav jāizdara pār-
steidzīgi secinājumi par to, ka krājumā «Caurvējš»

dzejnieks zaudē sev īpatno ritmisko patstāvību. Gluži

otrādi — tā ir pat vairāk piepildīta. (Līdzīgās parā-
dības ar M. Čaklā dzeju aplūkojamas kā dzejas procesa

mijiedarbe.) Tāpat bieži vērojami enklīzes un proklīzes
gadījumi, kas iepriekšējos krājumos bija sastopami re-

tāk un kam tendence toniskās vārsmošanas sistēmas

8 Kubuliņa A. Mara Čakla ritms un kāda skaniska īpatnība tēlā.

Lit. un Māksla, 1977, № 38.



elementus organizēt galvenokārt trīszilbju fonētiskajā
vārdā, tā tuvinot tos sillabotoniskajai sistēmai.

I. Ziedoņa stabilās (un nestabilās) ritmiskās domā-

šanas iezīmes, kārtojot ritma dinamiskos elementus,

pārveido arī poētisko intonāciju, kas dzejā ir viegli
ieskicēta, bet svarīga individuālā stila izteicēja. Lai

noskaidrotu dzejniekam raksturīgās poētiskās intonāci-

jas savdabību, šķiet lietderīgi izdalīt raksturīgos poē-
tiskās melodijas tipus 9

pa krājumiem.
«Motociklā» dominē poētiskās melodijas veidojumi,

kuros vērojama vienlaicīga intelektuālo un emocionālo

stāvokļu paaugstināta intensitāte sintagmas beigu un

vidus daļā, ko shematiski var attēlot šādi:

(Tiesa, atšķirībā no Imanta Auziņa līdzīgā sintagmas

veidojuma, I. Ziedonim lielākajā daļā vadošie paliek
intelektuālo stāvokļu radītie intonatīvie veidojumi.)
Šiem tipiskajiem melodijas zīmējumiem blakus var mi-

9 Kubuliņa A. Melodijas un ritma saistība Imanta Auziņa dzejā.
Lit. un Māksla, 1978, № 30.
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nēt paraugus, kuros dominanti veido tikai tīras emo-

cionālo stāvokļu izdalītas intensitātes joslas vai (vien-
laicīgi) — gribas un emocionālo stāvokļu:

Nākamajā krājumā «Es ieeju sevī» priekšplānā izvir-

zās gribas stāvokļu pārveidotas poētiskās melodijas,
kam seko intelektuālās. Līdzīgi ir arī krājumā «Kā

svece deg», kamēr «Caurvējā» atkal vadošās kļūst inte-

lektuālās melodijas, kam skaitliski strauji tuvojas emo-

cionālās.

No konkrētiem piemēriem vieglāk ieraugāms, kā

ritmiskā uzsvara aktualizējums katrreiz pārveido poē-
tiskās melodijas tipu un iezīmē intonācijā ziedoniskos

vaibstus (sk. sekojošo shēmu 133. lpp.).
Ritmiskā uzsvara spēcīgs izdalījums pārveido melo-

dijas zīmējumu krājuma «Motocikls» dzejoļos «Stūre»,
«Kā milzīgi 0z01i..», «Motors», «Bremzes», «Blakus-

vāģis», «Nepārtraukti», «Vedīsim, draugs, sirdis . .»u.c.

Piemēram, rindās no dzejoļa «Stūre» (vārda uzsv. — 1;

sintag. —

-i
; ritmiskais uzsvars — 2; loģiskais uz-

svars — 3; || — pauze):
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Tā būs izlaušanās.

Tā būs izlaušanās no tā, kas man ir,

Tajā, ko gribu es dabūt,...

Ja ritmiskais uzsvars būtu mazāk spēcīgi izdalīts, pa-

mattoņa līknes kritums no loģiski uzsvērtā vārda «iz-

laušanās» pirmās zilbes būtu nepārtraukts un lēzens,
taču tagad ritmiskais akcents zilbē «ša» no jauna to

paceļ līknes galotnē. Citētajā piemērā ritmiskā uzsvara

spēcīgais aktualizējums neparasts vēl tāpēc, ka atrodas

ārpus pirmās zilbes vārda uzsvara robežām. Sādu pa-

ņēmienu viena dzejoļa ietvaros dzejnieks parasti iz-

manto ne vairāk kā četras piecas reizes, taču tas indi-

vidualizē I. Ziedoņa ritmisko izteiksmi, un analizētajā
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gadījumā tīram emocionālam melodijas veidojumam
tiek pievienoti intelektuāli melodiski elementi, tātad

mainīta poētiskās melodijas nozīme, turklāt — kā jau

iepriekš teikts — ne vienmēr obligāti un viennozīmīgi
pievienojot tikai intelektuālo stāvokļu paaugstinātās
intensitātes. Citreiz emocionālās izteiksmes var tikt

pievienotas gribas izteiksmēm. Piem., vārsmā «Un mo-

tors aizrīdamies kauc» ritmiskais uzsvars spēcīgāks pat

par loģisko akcentu, t. i., loģiskais uzsvars ir vārda mo-

tors pirmajā zilbē, bet izceltais ritmiskais uzsvars —

vārda aizrīdamies otrajā zilbē:

Arī pārējos krājumos var atrast līdzīgas melodijas
veidojuma maiņas. Un tās ir sistemātiskas.

Nobeidzot apskatu par ritmisko un loģisko uzsvaru

dominantēm un to noteiktām pārveidēm I. Ziedoņa dze-

jas intonatīvajā uzbūvē, jāsecina: lai arī poētiskā melo-

dija ir viens no pamatelementiem autora dzejas intonā-

cijā, taču nedrīkst aizmirst, ka intonāciju veido ne tikai

melodija, bet arī intonatīvais temps un tembrs, kuri

lielā mērā palikuši ārpus pētīto parādību loka. Tāpēc
melodijas tipu izdalīšana ir tikai viena no atbildēm uz

jautājumu, kas un kāda ir I. Ziedoņa dzejas intonācija,

jo tikai retos gadījumos (sintagmu saistījums, apgalvo-
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jums, jautājums) melodijas tips ir viens un vienīgais
intonācijas nozīmes nesējs elements.

Jāpiebilst, ka I. Ziedoņa dzejā par stilistiski intona-

tīvu parādību uzlūkojams arī nereti sastopamais divu

uzbūves ziņā pretēju melodiju blakus nostatījums, ko

no abām pusēm aptver citādi veidota plašāka melodija
(piem., dzejolī «Neruda» 11, bieži sastopams arī krā-

jumā «Caurvējš»). Tas rada savdabīgu ritmiska pārsi-
tiena efektu. Prognozējot dzejnieka ritmiskās domāša-

nas tālākas attīstības iespējas, jādomā, ka tās varētu

saistīties ar sintagmātiskā uzsvara aktualizējumu.

M. STENGREVICA

VĀRDA SEMANTISKĀ AKTUALIZĀCIJA DZEJĀ

UN VALODAS KULTŪRA

1977. gadā aizsāktās un visu 1978. gadu ritējušās
diskusijas laikā žurnāla «Karogs» slejās tika izteiktas

daudzas, dažreiz gaužām pretrunīgas domas par dzeju,
gluži dabiski, skarot arī valodas — dzejas būvmate-

riāla — jautājumus. A. Imermanis jaunās dzejas nopel-
nus saskata vispirms leksikas bagātināšanā un vārda

jēgas padziļināšanā: «Impresionisti studēja gaismas
un ēnas attiecības, vienas krāsas iedarbību uz otru. Ap-
mēram to pašu dara modernā dzeja attiecībā uz tās

pamatelementu — vārdu. Izspēlējot vienu vārdu pret
citu, savirknējot tos attiecīgās kombinācijās, dzejnieks
gūst jaunas nianses, vēl nemanītas atēnas, padziļina
vārda jēgu vai piedod tai īpašu daiļjēgu.»1 Citiem

1 Imermanis A. Dažas pārdomas par jauno dzeju. — Karogs,
1978, № 1, 130. lpp.
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vārdiem sakot, mūsdienu modernajā, pa laikam asocia-

tīvajā dzejā notiek paspilgtināta valodas faktu aktuali-

zācija, kas dažkārt saistās arī ar semantiskām pārvirzēm.
Tā, piemēram, R. Veidemane savā grāmatā «Izteikt neiz-

sakāmo» aplūko vārdkopu «kliedzošs klusums» un se-

cina, ka abu it kā semantiski nesaderīgo vārdu savieno-

jamības pamatā ir to sakars ar dzirdes sajūtām.2 Kaut
arī šāds traktējums iebildumus neizraisa, tomēr liekas,
ka savienojums «kliedzošs klusums» varētu būt iespē-
jams arī tādēļ, ka pirmajam komponentam kliedzošs

valodā potenciāli ir arī nozīme 'briesmīgs, baiss' v. tml.,
kas realizējas, iedzīvinās savienojumā ar otru kompo-
nentu klusums, radot attiecīgu dzejas tēlu. Minētajā
grāmatā aplūkots arī, piemēram, J. Rokpeļņa dzejolis
«Suns uzziedēja vakarā». Par dzejoļa pirmo rindu, kas

saskan ar virsrakstu, grāmatas autore raksta, ka «tei-

kuma predikatīvais kodols ietver absurdu», un aktualizā-

cijas atslēgu meklē visa dzejoļa kopsakarā. 3 Bet varbūt

šis predikatīvais kodols no valodas viedokļa tik absurds

nemaz nav. Verbs uzziedēt bez tiešās nozīmes 'uzplaukt'

(par ziediem), 'raisīt ziedus' (par ziedaugiem) ietver

arī pārnesumus, no kuriem viens saistās ar skaistuma,

pievilcības iegūšanu. Šis pārnesums ir aktualizēts sa-

vienojumā suns uzziedēja, un nākošā rinda krāšņiem
baltiem ziediem valodas potencē esošo nozīmi tikai pa-

spilgtina. Semantiskā aktualizācija tātad arī šajā gadī-
jumā ir notikusi attiecīgajam vārdam valodā esošo

semantisko potenču ietvaros.

Šādi esam pietuvojušies vienam, proti, lingvistiska-

jam dzejas saprotamības vai nesaprotamības aspek-
tam. R. Remass pareizi teicis, ka «dzejai jau pēc savas

2 Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. R., 1977, 45. lpp
3 Turpat, 47.—48. lpp.
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iedabas piemīt īpašības, kas to atšķir no filozofiska
traktāta vai prozas. Kopīgs te ir tikai tas, ka pamat-
materiāls ir vārdi»4 (autora pasvītrojums —

M. S.). Dzeja ietver sevī daudz ko tādu, kas ir pāri
par vārdu. R. Vcidemane citē Raini: «Dzejā nav tik

vien, cik vārdos izteikts, bet simtreiz vairāk» — un

uzsver, ka «estētiskajā uztverē ļoti nozīmīga, ja ne no-

zīmīgākā daļa ir šis «vairāk».» 5 Šeit gribas izdarīt zi-

nāmu salīdzinājumu ar mūziku. Vissarežģītākais skaņ-
darbs sastāv no skaņām, no kurām katra ir noteikts

fizikāls veidojums. Tikai komponista daiļrades laborato-

rijā sasaistītas, viņa individualitātes prizmā lauztas,
noteiktiem mākslinieciskiem uzdevumiem pakārtotas, tās

kļūst par muzikāla sacerējuma organiskām sastāvda-

ļām, kas tanī pilnīgi iekausētas, tā ka, klausoties skaņ-
darbu, uztveram to kā vienu māksliniecisku veselumu

un nedomājam par atsevišķām skaņām, kas ir šā skaņ-
darba melodiskā un harmoniskā veidojuma būvmate-

riāls. Tās ir «aktualizējušās», savienojoties cita ar citu

un iesaistoties kopējā mūzikas audumā. Un tomēr vis-

sarežģītākajā skaņdarbā katra nots skan tāda, kāda tā

ir, proti, pirmās oktāvas do ir noteiktas frekvences

skaņa neatkarīgi no tās iesaistījuma melodiskā, harmo-

niskā vai ritmiskā kompozīcijas izveidē. Uz mums iedar-

bojas tas, kas ir «vairāk» par šo tīro skaņu, un rodas

mākslas brīnums.

Nemēģinot mūzikas parādības automātiski pārnest
uz valodu, konkrēti uz vārdu, tomēr salīdzinājuma la-

bad gribas teikt, ka, tāpat kā katram tonim ir savs

skanējums, arī katram vārdam ir savs jēdzieniskais

4 Remass R. Vēlreiz par t. s. dzejas nesaprotamlbas problēmu. —

Karogs, 1978, № 6, 138. lpp.
5

Veidemane R. Tā ir vajadzīga nodarbošanās, jo ta ir

skaista. — Karogs, 1978, № 8, 143. lpp.
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saturs, sava valodas sistēmā sakņota semantika, kas

aktualizējas runā. Turklāt, kā iepriekš redzējām, šī ak-

tualizācija daiļliteratūrā var būt savdabīga, ļoti indivi-

duāla, tāda, kas iedzīvina ikdienas runā nepamanītas,
dziļi, dziļi vārdā apslēptas semantiskas un ekspresīvas
potences. Vēl jo vairāk šīs vārda potences realizējas,
vārdam paceļoties poētiska simbola līmenī. Par poētiskā
simbola jautājumiem rakstā «Mainīgā pastāvība, pastā-
vīgā mainība» runā R. Veidemane, uzsverot, ka «aug-
stākā — poētiskā līmeņa eksistēšana iespējama, tikai

apziņā saglabājot arī primāro — valodas līmeni».6 Pro-

tams, netradicionāls, individuāls poētisks simbols var

radīt zināmu neizpratni (kā to pareizi konstatē R. Vei-

demane, runājot par lasītāju reakciju sakarā ar I. Zie-

doņa savdabīgo tumsas tēla interpretāciju
7

). Un tomēr

I. Ziedonim labvēlīgā tumsa ir atšifrējama — tumsa

apzīmē diennakts mijā laiku, kas ir pirms gaismas, tā-

tad tumsa ir gaismas priekšstāvoklis, ceļš uz gaismuß
.

Turklāt tumsa ir arī gaismas kontrastējošais fons, tas,

kas gaismu, spožumu ļauj labāk saskatīt:

Kur tumšs, tur prauli
baltu gaismu sāk.

Un arī zvaigzne
tumsā balta nāk.

Un arī mēs

ar savām kājām basām

pa tumsu gaismas
ceļu (kopā) lasām.

(I. Ziedonis. «Man labvēlīgā tumsā»)

6 Lit. un Māksla, 1979, 2. martā, 11. lpp.
7 Turpat.
8 Sk. arī: Veidemane R. Mainīgā pastāvība, pastāvīga mai

nība. — Lit. un Māksla, 1979, 2. martā, 11. lpp.
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Poētiskais simbols, lai cik netradicionāls, šai gadījumā
izaug no valodas līmeņa — no valodas sistēmā eksis-

tējošās vārda semantikas, kuras aktualizācija nav līdz

šim parasta ne tikai ikdienas komunikācijā, bet pat tra-

dicionālajā dzejā.
Ja turpretim aplūko tikai dažus piemērus, kur seman-

tiskā aktualizācija nesakņojas valodas līmenī, neglāb-
jami jāsaskaras arī ar ļoti zemu poētisko līmeni.

M. Čaklais, recenzēdams trešo jauno dzejnieku dze-

joļu krājumu «Acis», min vairākus neveiksmīgas dzejas
paraugus. Rindu Un ūdens mutuļo kā tautas daina re-

cenzents dēvē par klaju muļķību, bet samocītais teksts

Spirgtums I līst naktij kausā rasots, auksts, / Kā tuksne-

sis, kur dzīvai straumei jāiet bojā viņam šķiet «pavisam
paviršas rindas».9 Kas vainojams autoru neveiksmēs

citēto dzejas fragmentu izveidē? Neskaidra domas iz-

pausme? Protams, taču gribas uzsvērt, ka viens no šo

«klajo muļķību», «paviršo rindu» v. tml. kļūmju raša-

nās cēloņiem meklējams arī neveiksmīgā valodas mate-

riāla izmantojumā. Gribēdami būt vai nu poētiski sav-

dabīgi, demonstrēt svaigus, neparastus vārdlietojumus,
vai arī nespēdami orientēties latviešu valodas vārdu

krājuma bagātībās, autori dažiem vārdiem ir pūlējušies

piešķirt tādu semantiku, kādas tiem valodas sistēmā pat

potencē nav. Tādēļ ir radies nevis kas «vairāk» par

vārdu, bet gan «mazāk», un līdz ar to, protams, nav

arī īstas dzejas. Tā savienojums ūdens mutuļo varētu

raksturot gan ļoti strauju, nevienmērīgu, neizlīdzinātu

ūdens plūšanu, piemēram, pāri krācēm, ūdenskritumā,

arī ūdens viršanu, ļoti intensīvi metot mutuļus, burbu-

ļus. Nav jāpierāda, ka šādu semantiku nevar aktualizēt,

paspilgtināt, pacelt poētiska tēla augstumos, mutuļo-

9 Čaklais M. Trešās «Acis». — Padomju Jaunatne, 1979, 4. marta.
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sanu tieši salīdzinot ar tautas dainu,

jo tautas dainas ne ar ko tādu neaso-

ciējas. Vēl spilgtāka neveiksme no šā

viedokļa ir otrs piemērs, kur spir-
gtums, izrādās, līst kā tuksnesis.

Spirgtums, lai cik auksts, vienmēr

saistās ar aktivitāti, dzīvību. Turpre-
tim tuksnesis, it īpaši, ja tas kon-

krēti raksturots par tādu, kur dzīvai

straumei jāiet bojā, var būt tikai iznī-

cības, nāves v. tml. simbols. Acīm-

redzot aplūkoto rindu autors nav

ievērojis, ka vārda semantiskajai

ietilpībai valodā ir robežas, kuras

pārkāpjot vārda aktualizācija tekstā

kļūst par nonsensu.

Šāda atsevišķa dzejas rindu un vēl

jo vairāk atsevišķu dzejā lietotu

vārdu semantiska preparēšana ne-

kādā gadījumā nav domāta kā ap-

jomīga vai pilnvērtīga dzejas valodas

analīze. Gluži neapstrīdami par šiem jautājumiem runā

R. Veidemane: «Dzejā vārds piedalās viss: ar ska-

nējumu, gramatisko noformējumu, tiešajām un

pārnestajām nozīmēm, etimoloģiju, ar agrāko lieto-

jumu atstātajām pēdām šais nozīmēs. [..] Ja no

visa šī kopuma paņemam tikai kādu vienu pazīmi

(visbiežāk tas ir jēdzieniskais saturs), liela dzejas es-

tētisko vērtību daļa paliek aiz mūsu uztveres loka. Tā-

tad paliek ārpusē tieši tā kvalitāte, kas dzeju padara

par mākslu un atšķir no citām valodiskās informācijas
formām.»10

10 Veidemane R. Та ir vajadzīga nodarbošanās, jo tā ir

skaista. — Karogs, 1978, № 8, 145. lpp.; Sk. arī R. Veidemanes iz-
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Tomēr liekas, ka jaunākā laika izteikumos un disku-

sijās (piemēram, vairākos iepriekš pieminētās diskusijas

rakstos) par dzeju vārda un it īpaši tā jēdzieniskās
puses nozīme tiek pārāk nonivelēta, priekšplānā izvir-

zot emociju, ritma, intonāciju v. tml. «maģijas». Aiz

visa tā it kā tiek aizplīvurots fakts, ka dzeja ir vārda

māksla, bet vārda pamats ir tā semantika. Atmetot

mākslinieciski piepildīta vārda maģiju, visas pārējās
maģijas spēj radīt tikai dzejas ilūziju, kaut arī attie-

cīgais sacerējums pilnam atbilstu mūsdienu dzejas ārē-

jam modelim.

Teikto apliecina arī analizētie dzejas paraugi, kuru

«nedzejiskuma» pamatā, kā, redzams, ir tieši pavirša
(bet varbūt tīša, tikai neprasmīga) valodas semantiskās

puses ekspluatācija.
Attiecībā uz dzejas nesaprotamību (pretēji apgalvo-

jumiem par šādas problēmas neesamību, jo tā acīmre-

dzot tomēr pastāv 11 ) gribas apgalvot, ka vārda seman-

tisko robežu izpēte, tā semantisko potenču poētiskās
aktualizācijas iespēju dziļa analīze un teorētisks pama-

tojums ir viens no šās mūsdienu dzejas sarežģītās pro-
blēmas atrisināšanas ceļiem.

Fakts, ka daiļliteratūra ir vienīgā valodas funkcio-

nēšanas sfēra, kas var izmantot visus valodā eksistējo-
šos izteiksmes līdzekļus visā to stilistiskajā daudzpu-
sībā, mūsdienās ir aksioma. Nevienu vārdu mēs vairs

neatzīstam
par daiļliteratūrā (konkrēti, arī dzejas va-

lodā) principā nepiemērotu, neatļautu. Pat valodas

kļūda var derēt par efektīgu mākslinieciskās izteiksmes

teikumus par I. Auziņa «mākslīgo dzejoli» rakstā «Mainīga pastā-
vība, pastāvīgā mainība». — Lit. un Māksla, 1979, 2. martā,
11. lpp.

11 Sk.: Pārrunu noslēdzot, jaunus darbus iecerot. — Karogs,
1978, № 12, 149., 150. lpp.
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līdzekli. Tādēļ par šo jautājumu atkārtoti runāt šķiet

lieki. Tomēr problēma par dzejas valodas (un daiļlite-
ratūras valodas vispār) un literārās valodas attieksmēm

nav izšķirama viegli, piemēram, ar frāzi «dzeju raksta

tā, kā runā».12 Šāda nostādne pilnīgi izslēdz valodas

kultūras aspektu daiļliteratūras valodā, un tas izraisa

nopietnas pārdomas. Vispirms, jau grūti ir fiksēt, «kā

runā». Nekonkrētajā mutvārdu komunikācijā ir tik

daudz teritoriālu, sociālu un tīri individuālu atšķirību,
ka tūlīt rodas jautājums, kas runā, kur runā un

kādā situācijā runā. Tādēļ ne katra žargonisma,
vulgārisma, izloksnes vārda v. tml. lietošana daiļlitera-
tūrā ir attaisnojama ar frāzi «tā runā», un mākslinie-

ciski nemotivēta ārpus literārās valodas ietvariem esošu

vai stilistiski marķētu literārās valodas elementu lieto-

šana daiļliteratūrā tomēr ir tikai valodas piesārņošana.
Bet daiļliteratūra ir spēks. Tā ir katras tautas kultūras

būtiska sastāvdaļa. Daiļliteratūras valoda, būdama gan

vārda mākslas būvmateriāls, gan arī izpausmes forma,
ir ārkārtīgi svarīga valodas funkcionēšanas sfēra. Daiļ-
literatūras valodas loma literārās valodas, tās normu

attīstībā ir vispārzināma. Grūti iedomāties, ka mūs-

dienu daiļliteratūrai vairs tādu funkciju nebūtu. Un

šādā gaismā «zaļās ugunis» ne tikai prozā, bet arī

dzejā daždažādiem valodas kropļojumiem, neliterāriem

veidojumiem un samocītām konstrukcijām rada bažas

par mūsu valodas attīstības turpmāko ievirzi.

Teiktais, protams, nenozīmē, ka slavējama būtu atse-

višķās dzejas rindās vai prozas lappusēs sastopamu
kādām literārās valodas normām neatbilstošu vārdu

vai formu lietojumu meklēšana un kaila uzskaitīšana.

12 Auziņš I. Mus meklē cilvēka balss. — Karogs, 1978, № 11,
135. lpp.



Tāda rīcība izraisa tikai pamatotu pretreakciju (kā tas

notika jau vairākkārt pieminētajā diskusijā žurnāla

«Karogs» slejās). Atkāpes no literārās valodas nor-

mām daiļliteratūras valodā ir. Kur tās veic noteiktas

mākslinieciskas tēlošanas funkcijas, pret tām nevar būt

nekādu iebildumu. Runa ir par šādu parādību masvei-

dību mūsdienu daiļliteratūras valodā, par nekulturālas,

piegružotas valodas modi, kurai teorētisku attaisnojumu
mēģina rast tās atbilstībā nenormētajai mutvārdu ko-

munikācijai. 13

levērojot daiļliteratūras valodas iepriekšminētās fun-

kcijas, šāda valodas kultūras jautājumu ignorēšana ir

tuvredzīga un nepieņemama.

13 Sk.: Retnass R. Vēlreiz par t. s. dzejas nesaprotamības pro-
blēmu. — Karogs, 1978, № 6, 144. lpp.; Auziņš I. Mūs meklē cil-

vēka balss. — Karogs, 1978, № 11, 135. lpp.
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LEKSIKA

I. ĒDELMANE

ROZE UN MĒTRA

Augu nosaukumi roze un mētra mūsdienu latviešu

valodā nav viennozīmīgi.
Vārdu roze, pirmkārt, lieto rožu ģints (Rosa) da-

žādo sugu apzīmēšanai. Zinātniskajā literatūrā 1 minētas

tādas rožu sugas kā rudā roze, smaržlapu roze, ābolu

roze, mīkstā roze, maijrozites, krokainā roze, simtlapu
roze v. c.

Otrkārt, tautas sarunvalodā — dažādos apvidos un

novados — rozes vārdu lieto ļoti dažādu citu augu sugu

un ģinšu apzīmēšanai (visbiežāk salikteņu vai vārdkopu
nosaukumos). Piem.: ..ābelēs sārtojās āboli, un puķu

dārziņos pie sādžinieku māju logiem sāk ziedēt dzelte-

nās rudbekijas, kuras te sauc par vecpuišu rozēm.

(Niedre J. Es biju, esmu, būšu

drīz... R., 1972, 38. lpp.)
K. Mīlenbaha un J. Endzelīna

vārdnīcā2 reģistrēti šādi lieto-

jumi: rozlte (ilggadīgā mārpu-

ķīte), Jāņu roze jeb svētā

roze (peonija), kaulu jeb
koka roze (malva), kazu roze

1 Langenfelds V., Ozoliņa E.

Augstāko augu sistemātika. R., 1973,

239. lpp.
2 Milenbahs X., Endzelīns J. Lat-

viešu valodas vārdnīca, 3. sēj. R.,

1927—29, 586. lpp.
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(kazrozes), kāršu rozes (kokrozes), meža rozite (gan-

drene), saules roze (staģe), speķa roze (pumpursīpolu
lilija), velna roze (dzeloņainais velnābols).

No šiem tautā lietotajiem atšķirīgu ģinšu un sugu
nosaukumiem zinātniskajā terminoloģijā pārņemti tādi

nosaukumi kā kazrozes (Epilobium L.), kokrozes

(Althaea L.), ūdensrozes (Numphaea).
Vārds mētra, pirmkārt, apzīmē attiecīgās ģints Men-

tha augus. Piem., tīruma mētra, garlapu mētra, mieturu,

mētra и.о.. Upju krastos Ir saaugušas ūdens mētras
r

kuru smarža atgādina piparmētras. No ūdens mētrām

ari pārgājiena apstākļos var izvārīt garšīgu tēju..

(Dabas un vēstures kalendārs 1966. gadam, 30. lpp.)
Otrkārt, līdzīgi kā rozes vārdu, arī mētru tautas sa-

runvalodā izmanto ļoti dažādu dzimtu un ģinšu lakst-

augu apzīmēšanai. Piemēri no X- Mīlenbaha un J. En-

dzelīna vārdnīcas3: bišu mētra (ārstniecības melisa),,
sievu mētra (pļavas salvija), Vāczemes mētra (paras-
tais biškrēsliņš) v. c. .. nolauzuši tikai vienu gaļīgo
lapu, jūs tūdaļ sajutīsiet patīkamo gurķu smaržu. Sos

pikantos dārzeņus tādēļ ari sauc par gurķu mētrām

jeb gurķenēm. (Lauku Dzīve, 1975, № 3, 3L lpp.)

Treškārt, vārdu mētra ļoti plaši lieto dažādu meža

ogulāju — brūkleņu, melleņu, zileņu v. c. virszemes

daļu apzīmēšanai. Piem., dzērveņu mētras, ziedošās

melleņu mētras, lasīt brūklenes no mētrām. Mētras,

vaivarāji un citi purva stiebri izbeidzās. Sākās līgans

sūnājs. (Grigulis A. Dzejoļi, stāsti, lugas. R., 1956,
113. lpp.) Pie galda jaunā pāra krēsli bija apvīti mēt-

rām. (Lācis V. Zvaigznes pār jūru. R., 1964, 53. lpp.)

3 Milenbahs Ķ., Endzelīns J. Latviešu valodas vārdnīca, 2. sej-
R., 1925—27, 622. lpp.



Starp mežu un rudziem metrus divdesmit plata zemes

strēle. Tā apaugusi bāli pelēku dzelzszāli un sausumā

brūni apkaltušām zileņu mētrām. (Krūmiņš E. Arī

tava daļa. R., 1966, 107. lpp.) Vaiņags bij no zemeņu
mētrām, blezln biezs, sulotām sarkanām ogām. (Bri-

gadere A. Triloģija. R., 1957, 63. lpp.)

Zinātniskajā terminoloģijā vārdi roze un mētra lie-

tojami vienīgi ģinšu Rosa un Mentha attiecīgo sugu

nosaukumos. Dažādo atšķirīgo sugu un ģinšu nosau-

kumi, kuros figurē rozes un mētras vārds, pieļaujami
tikai sarunvalodā. Izņēmums te ir tādi LPSR Zinātņu

akadēmijas latviešu valodas terminoloģijas komisijas

pieņemtie nosaukumi kā jau minētie kazrozes, kokrozes,
ūdensrozes.

Mētras vārds dažādu meža ogulāju virszemes daļu

apzīmēšanai pieļaujams sarunvalodā, arī daiļliteratūrā
un publicistikā. Zinātniskos un populārzinātniskos rak-

stos (runās) ieteicamāks un precīzāks ir termins laksti

lakstaugiem un lapas (vai zari) pundurkrūmiem. Piem.,

zemeņu laksti, brūkleņu, melleņu, zileņu lapas (vai
zari).

S. šMIDEBERGS

BARJERA UN AIZŠĶĒRSIS

Latviešu literatūrā diezgan daudz nosaukumu ir no-

laižamai ierīcei, kura pie apsargājamas dzelzceļa pār-
brauktuves aptur transporta kustību, — barjera, aiz-

kārtne, šķērsis, aizškērsis, šķērskoks v. c, piemēram:

Viņš izskatās kā taksometra šoferis, kam iznāk gaidīt
pie nolaistas dzelzceļa pārbrauktuves barjeras. (Krū-



147

miņš E. Ari tava daļa. R., 1966, 27. lpp.) Pārbrauk-

tuves aizškērsis bij vaļā. (Upīts A. Zaļā zeme. R.,
1947, 261. lpp.)

Sarunvalodā šādas ierīces apzīmēšanai sastopams bar-

barisms šlagbomis:
Braucam, braucam, bet ostas kā nav, tā nav. Griežam

atpakaļ un laižam uz citu pusi. Braucam labu laiku,
te priekšā šlagbomis. (Grīva Ž. Džungļu upe Mella-

kore. R., 1966, 260. lpp.)
A. Upīts «Zaļajā zemē» izteiksmes variēšanai lieto vār-

dus aizškērsis, šķērsis, šķērskoks. Vārdiem šķērsis,

šķērskoks, aizkārtne valodā ir arī citas, ar minēto reā-

liju nesaistāmas nozīmes, piemēram, vārds aizkārtne

A. Upīša darbos lietots nozīmē 'ar kārtīm iežogots ap-
loks. Tāpēc no visiem apzinātajiem šīs sinonīmu rindas

latviskas cilmes vārdiem vispiemērotākais liekas vārds

aizškērsis, kas atvasināts no darbības vārda aizšķērsot.
Šis darinājums ir populārā aizguvuma barjera kalka,

jo verbu aizšķērsot franču valodā tulko ar vārdu barrer,
kas saistās ar lietvārdu barriēre — 'barjera'. 1

lebildumi pret aizguvuma barjera lietojumu apsargā-

jamas dzelzceļa pārbrauktuves ierīces apzīmēšanai var

rasties vārda daudzo nozīmju dēļ. Ar šo vārdu apzīmē-

jamie priekšmeti un ierī-

ces var būt dažādas

konstrukcijas, ne tikai

pie dzelzceļa pārbrauk-
tuvēm; tas var būt arī

iežogojums kustības

1 Bojāte A., Pizova F.,
Zandreitere 1. Latviešu-fran-

ču vārdnīca. R., 1970, 27.,
86. lpp.
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ierobežošanai uz ceļiem, iebūvē telpās vai šķērslis, kas

jāpārvar sporta sacensībās. Vārdu barjera plaši lieto

dažādu abstraktu kavēkļu apzīmējumam — psiholo-
ģiskā barjera, skaņas barjera v. tml. «Latviešu literā-

rās valodas vārdnīcā» šķirklī «barjera» izdalītas trīs

nozīmes. Pirmā nozīme ir vispārīgāka, tajā ietilpst arī

minētās ierīces skaidrojums 2.
Vārds barjera minēts «Autoceļu projektēšanas, celt-

niecības un ekspluatācijas terminu» sarakstā 3. Latvis-

kajā terminu daļā vārds barjera minēts divas reizes —

pirmo reizi kā atbilsme krievu vārdam барьер, otru

reizi kā vārda шлагбаум tulkojums. 1974. gadā izdotajā
«Latviešu-krievu vārdnīcā» lietvārds aizškērsis vairs

nav sastopams (tas bija 1953. g. izdevumā), jo laikam

par paraugu ņemts terminu saraksts. Interesanti atzī-

mēt, ka 1977. gadā Viļņā izdotajā J. Balkeviča un

J. Kabelkas «Latviešu-lietuviešu vārdnīcā» vārds aiz-

škērsis tomēr ievietots. Arī latviešu valodas praksē, it

īpaši tēlainā izteiksmē, tas nav zudis, piemēram:

Steidzīgi aizdārdēja vilciens, un mēmā nopietnībā
aizškērsis atkal pacēlās, dodot mūsu autobusam brīvu

ceļu. (Padomju Jaunatne, 1978, № 197, 4. lpp.)
Neaicinot mainīt plaši iesakņojušos terminu barjera,
var ieteikt vēlējumies, lai valodā netiktu aizmirsts arī

tāds vārds kā aizškērsis.

2 Sk.: 2. sēj. R., 1973, 40. lpp.
3 Sk.: LPSR ZA Vēstis, 1973, № 8, 135. lpp.
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D. GUĻEVSKA

PAR DAŽU VĀRDU LIETOJUMU UN RAKSTĪBU

ieraža, paraža, «ieraša», «paraša»

Šie vārdi valodā tiek lietoti paralēli (ar balsīgo ž

un nebalsīgo šņāceni š). Arī vārdnīcas atspoguļo abas

formas. Tāpēc bieži tiek jautāts, kura forma ir pareizā,
kura vēlamāka. Forma ar ž ir vecāka — tā radusies,
saknes līdzskanim d savienojoties ar / — un, kā to at-

kārtoti norādījis J. Endzelīns1,
būtu atzīstama par pa-

reizo.

iemutis, iemutnis, piemutnis, iemute

Šo vārdu nozīme un lietošana valodā nav gluži
skaidra. īpaši tādēļ, ka līdzšinējās vārdnīcās šo vārdu

nozīmju skaidrošanā un tulkošanā nav konsekvences.

Krievu мундштук un vācu Mundstūck parasti bez no-

zīmju paskaidrojuma tiek tulkots ar iemutis, piemutnis,
arī uzgalis. Tā, piemēram, Vācu-latviešu vārdnīcā

(1968) lasām —

Mundstūck, das — iemutis; uzgalis; piemutnis;
Angļu-latviešu vārdnīcā (1976) —

mouth-piece — iemutis,
cigarette-holder — iemutis.

Latviešu-angļu vārdnīcā (1963) doti vārdi iemutis un

piemutnis ar šādiem tulkojumiem:
iemutis — mouthpiece; (mūzikas instrumenta — ari)
embouchure (fr.); (cigarešu) cigarette-holder;

1 Sk.: Valodas prakses jautājumi. R., 1935, 24. lpp. un Valodas

un rakstības jautājumi. R., 1940, 35. lpp.
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piemutis (mūzikas instrumentam) mouth-piece, em-

bouchure (fr.), bet 1951. gadā izdotajā Latviešu-

angļu vārdnīcā ir tikai vārds iemutnis.

Krievu-latviešu vārdnīcā (1959) smēķēšanas rīka ap-
zīmēšanai dots vārds iemutis, mūzikas instrumentu

daļas apzīmēšanai — piemutnis:

мундштук 1. (для папиросы) iemutis;

2. (в духовом инструменте) piemutnis.
Forma iemutis smēķēšanas rīka nosaukšanai atrodama

jau ME vārdnīcā —

iemutis, Spitze, Mundstūck.

Turpretī sieviešu dzimtes formai iemute, ko pēdējā
laikā literatūrā lieto ar smēķēšanas rīka nozīmi1

,
ME

dota pavisam cita nozīme, proti — 'krāsns mutes priek-
šējā, sašaurinātā daļa. Latviešu literārās valodas vārd-

nīcā (LLVV) turpretī smēķēšanas rīka, pīpes kāta daļas
un papirosu čaulītes cietās daļas apzīmēšanai ir tikai

vārds iemute. Sīs nozīmes vārdam iemute bagātīgi
ilustrētas gan ar vārdnīcas autoru dotajiem piemēriem,,

gan ar citātiem no A. Upīša, B. Saulīša un E. Līva

darbiem. Te gan jāmin, ka pēc A. Upīša piemēra Nied-

res iemuti no pirkststarpas neizlaizdams [Ansonu Mār-

tiņš, pūlējās runāt pēc iespējas smalkāk.. nav redzams,
vai vārda nominatīvs ir iemute vai iemutis. Formai

iemutis LLVV uzrādīta tikai nozīme 'pūšamo mūzikas

instrumentu sastāvdaļa, ko spēlējot tur mutē vai pie

lūpām', piemēram, trompetes iemutis, mežraga iemutis.

Saskaņā ar Terminoloģijas komisijas lēmumu vārds

iemutis lietojams, lai apzīmētu smēķēšanas piede-
rumu — caurulīti ar paplašinājumu vienā galā ciga-
retes (vai cigāra) iestiprināšanai, pīpes kāta daļu, ku-

1 Sk. Latviešu literāras valodas vārdnīca, 3. sēj. R., 1975.
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Tas galu pīpējot tur mute, un papirosa čaulītes cieto,

.ar tabaku nepiepildīto daļu.

Vārds iemutnis lietojams, lai nosauktu pūšamo mū-

zikas instrumentu daļu, ko spēlējot tur mutē.

Pūšamo instrumentu daļu, ko spēlējot liek pie mutes,
sauc par piemutni.

Līdz ar to vārds iemute paliek ME vārdnīcā uzrādī-

tajā nozīmē — krāsns mutes priekšdaļas apzīmēšanai.

narcise

Puķes nosaukums narcise (Narcissus) gan ir sais-

tāms ar sengrieķu mitoloģijas tēla Narcisa (gr. Nar-

kissos) vārdu. Taču teiksmainā jaunekļa Narcisa vārds

ir vīriešu dzimtē (nom. Narciss), tātad tā daudzskaitļa
ģenitīvs ir bez līdzskaņa mijas (Narcišu), bet puķes
nosaukums ir sieviešu dzimtes vārds, kas lokāms V de-

klinācijas paradigmā, — vsk. nom. narcise, dsk. ģen.
narcišu. Nav nekāda pamata šā vārda daudzskaitļa
ģenitīva formu veidot bez skaņu mijas, kā tas viscaur

redzams vienā no jaunākajām dārzkopības grāmatām,
ko izdevusi izdevniecība «Zvaigzne», un žurnālā «Dārzs

un Drava» (Sk. grāmatu Narcises. Sarakstījis autoru

kolektīvs. R., 1979 un žurnālā «Dārzs un Drava» 1979,

2., 20.—22. lpp.). Grāmatā Puķkopība 111, Puķu audzē-

šana segtajās platībās (R., Liesma, 1977) lietota gan

viena, gan otra forma — 275. lpp. tabulas virsrakstā

lasām Uzziedināšanai piemērotās narcišu šķirnes, bet

277
: lpp. lietota pareizā forma narcišu: Narcišu pe-

lēkā puve. Narcišu mozaika. Tikai pareizā forma atro-

dama A. Rupā un V. Kalniņas Krāšņumaugu aizsar-

dzības rokasgrāmatā (R., Liesma, 1979).
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A. BLINKENA

PIEEJA VAI PIEGĀJIENS?

Atsevišķos laikposmos dažj valodas vārdi mēdz kļūt
īpaši aktīvi un stājas arī citu līdzīgas vai tuvas nozīmes

vārdu vietā, kļūst it kā par modes vārdiem. Viens no tā-

diem vārdiem, kas pēdējos gados ieguvis ļoti plašu lie-

tojuma izplatību, ir vārds piegājiens.
Mīlenbaha—Endzelīna «Latviešu valodas vārdnīcā»

šis vārds vispār nav minēts, bet pirms gadiem trīsdesmit

tas bija pazīstams tikai sporta terminoloģijā, piemēram,,
izteikumā pacelt stieni pirmajā piegājienā. Piecdesmita-

jos—sešdesmitajos gados vārdam piegājiens nāca klāt

žargonvārda nokrāsa, izsakot nozīmi 'rīcība, pieeja.
Taču tagad vārdu piegājiens lieto gan runā, gan rak-

stos, un acīmredzot autori to uztver kā pilntiesīgu lite-

rārās valodas vārdu ar nozīmi 'pieeja, skatījums, as-

pekts. Daži piemēri: .. tas ir mēģinājums mūsdienu

cilvēka garīgajai pasaulei tuvoties kādā jaunā piegā-

jienā (Lit. un Māksla); Ar savu risinājumu un pie-

gājienu pārsteidza «Zelta zirga» uzvedums Jaunat-

nes teātri (Lit. un Māksla); ..nepieciešama vai nu

spilgtāk Izteikta paša autora Individualitāte, vai ari

Ikreizēji svaigs novatorisks piegājiens (Karogs);
Peters atrada to piegājienu, ..kā glābties no iz-

teiksmes vienmuļības (M. Čaklais); «Formāls piegā-

jiens jautājumam,» Turlavs atmeta ar roku (Z. Sku-

jinš).
Šķiet, ka vārda piegājiens aktivizēšanos veicinājis

formā un nozīmē tuvais krievu vārds подход, kas krievu

valodā ir literārās valodas piederums. Tomēr ar nozīmi

'pieeja, skatījums, aspekts' šim vārdam latviešu valodā

ir nenoliedzama žargonvārda nokrāsa, un literārajā va-

lodā to nevajadzētu lietot šo vārdu vietā.
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Līdzīgi ir ar vārdu gājiens. Literārajā valodā šim vār-

dam ir vairākas nozīmes (sk. Latviešu literārās valodas

vārdnīcas 3. sēj. 41.—42. lpp.), taču vienai no tām —

nozīmei 'rīcība, izturēšanās, paņēmiens' — ir spilgta
sarunvalodas, pat žargona nokrāsa. Tieši šai nozīmē

vārdu gājiens pēdējos gados sāk lietot arvien biežāk,

piem., Zigi, kāpēc neteici tūlīt? Tev vienmēr tādi gā-

jieni (A. Briedis); Tas bija raksturīgs Maijas pēdējā
laika gājiens. Ar savu īpaši saasināto jūtību viņa
visur saskatīja uzspiestas saistības (Z. Skujiņš); Viņš

varēja nostrādāt visādus gājienus.. (M. Čaklais).
Lai gan Latviešu literārās valodas vārdnīca šo nozīmi

stilistiski nekvalificē kā neliterāru, tā tomēr literārās

valodas sistēmā jūtama kā svešķermenis, kas veicina

precīzāku un literāri nevainojamu vārdu zušanu.

G. LEJNIECE

MĒĻŠ

Starp krāsu nosaukumiem, ko lietojam mūsdienu lat-

viešu literārajā valodā 1
,

savdabīgu vietu ieņem adjektīvs
mēļš kā dažādu, bieži pat atšķirīgu krāsu vai krāsu

nianšu apzīmējums. Biežāk ar vārdu mēļš apzīmē vio-

letu vai zili violetu krāsu, piemēram:
Jāiet bija ļoti lēniem, uzmanīgiem soļiem, jo kāpu
virši piebērti maziem mēļiem zvaniem.. (Kaldupe S.

Griezes bērns. R., 1970, 122. lpp.)

1
Par to sk. Edelmane I. Krāsu nosaukumi latviešu valodā. —

Krāj.: Latviešu valodas kultūras jautājumi, 7. laid. R., 1971, 73.—
83. lpp.
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. . beidzot meļu un baltu ziedu pilni pieplauka ceriņu 1
krūmi istabas galā. (Vanags J. Mazā Mikina lielie

darbi. R., 1955, 11. lpp.)
Daiļliteratūrā, periodikā un zinātniskajos izdevumos

vārdu mēļš lieto arī tumši zilas krāsas apzīmēšanai.
Šajos piemēros iespējams konstatēt, kāda krāsa tiek

apzīmēta ar vārdu mēļš, taču daudzos gadījumos to

pagrūti izdarīt. Pelēki, zili, violeti vai sārti mākoņi rei-

zēm sarunvalodā tiek apzīmēti ar vārdu mēļš. Bieži

vien mēļš runātāja apziņā asociējas ar pelēkas, pelēki
brūnas vai vispār jebkuras tumšas krāsas apzīmējumu.
Nereti sarunu valodā dzirdam — mēļas rozes, kā runā-

tājs apzīmējis tumši sarkanas rozes. Grūti izsecināt,

kāda krāsa ar vārdu mēļš tiek apzīmēta šādā citātā,

taču jādomā, ka tā nav ne zila, ne violeta:

Čab sausas lapas,
birst sausas lapas.
Mēļas lapas krīt.

(Lisovska O. Pavedieni. R., 1970, 102. lpp.)

Kāds būtu šī vārda pareizais lietojums?
Lai to noskaidrotu, mazliet jāielūkojas valodas vēs-

turē. Lietuviešu valodā ar līdzīgas saknes vārdu mely-
nas apzīmē zilu krāsu. Mīlenbaha—Endzelīna vārdnīcā

vārdam mēļš dots skaidrojums — tumši zils, violets,
zili melns.

mēļa linu druva

šiliņam mēļi ziedi

pirksts sadauzīts zili mēļš (ME 11, 615. lpp.)
Tātad mēļš apzīmē krāsu gammu no tumši zilas līdz

violetai.

Jāatzīmē, ka senatnē zilu krāsu dzijas un vadmalas

krāsošanai ieguva no krāsu mēles (Isatis tinctoria) y
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kura auglis atgādina mēli, bet lapas satur zilo krās-

vielu. Šis augs minēts arī latviešu tautasdziesmās:

Rasa, rasa, migla, migla,
Tā man žēl padarīja:
Tā noēda mēļu dārzu,
Nava skaistu dzīpariņu. (LD 7137)

Aitiņ, mana sprogainīte,
Nelec mēļu dārziņā;

Mēļu puķei sīva lapa,
Kož tavā kājiņā. (LD 29068)

Dažviet tumši zilu villaini sauc par mēleni, piemē-
ram, Alsungā.

Tautasdziesmās pati dzijas krāsotāja tiek dēvēta par

mēļotāju.
Mēļu adu, mēļu rakstu,

Mēļu liku pūriņā.
Kas kait man nemēļot,
Man māmiņa mēļotāja,
Man māmiņa iestājuse
Pašā mēļu dārziņā. (LD 7181)

Mūsdienu latviešu valodā šī nozīme zudusi.

Neapšaubāmi vārds mēļš bagātina izteiksmes iespē-
jas, tādēļ tiek visai bieži lietots. Taču nevajadzētu ne-

motivēti paplašināt tā lietošanas robežas. Ar vārdu

mēļš visieteicamāk apzīmēt violetu vai zili violetu.

.. pēcpusdienas saulē tvan mēļais mārsils .. (Zig-
monte D. Mārsils. R., 1969, 5. lpp.)
Krasu nianšu precīzai apzīmēšanai būtu lietojami arī

salikteņi, piemēram, mēļsārts (zili sārts), mēļsarkans
(zili sarkans).

Ar spārnu galiem pasauli es skaru

Un mīlu lietus lāsi, saules mēļsarkano staru.

(Ķempe M. Cilvēka ceļš. R., 1969, 77. lpp.)
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Sarunvalodā lietotais pelēkas, brūnas, sarkanas un

vispār tumšas krāsas apzīmējums ar vārdu mēļš nebūtu

atzīstams par lietderīgu.

L. OLDERE

LĒVERIS, LĒVERĪŠI, LĒVERAINS

Vārdam lēveris К- Mīlenbaha un J. Endzelīna «Lat-

viešu valodas vārdnīcā» ir doti vairāki morfoloģiskie
varianti: lēvere, lēveris, lēvars, izdalītas sešas nozīmes:

1) 'skranda, lupata'; 2) 'skrandains, nekārtīgi apģēr-
bies cilvēks'; 3) 'lēvenis, guba'; 4) 'iekšas, parasti

zivju'; 5) 'plūksna, pika' — bez konkrētāka raksturo-

juma; nozīmes ilustrācijai dota vārdkopa tauku lēve-

re s; 6) 'plats, nepieguļošs tērps.
Mūsdienu latviešu literārajā valodā, kā rāda ZA An-

dreja Upīša Valodas un literatūras institūta latviešu

literārās valodas leksikas kartotēka, vārdam lēveris ir

morfoloģiskie varianti ar -er-, -ar- saknē un nozīme ir

sinonīmiska vārdiem skrandas, lupatas; šis vārds ap-

zīmē zināmu kopumu un parasti tiek lietots daudz-

skaitlī, piemēram:
Mārtiņš gulēja sasedzies ar drēbju lēveriem. . (Le-
manis I. Dienas ausmā. R., 1955, 77. lpp.); No sienas

afiša bija noplēsta. Tikai augšējā stūra lēveris vēl

plīvoja vējā. (Upīts A. Kopoti raksti, 7. sēj. R., 1949,

481. lpp.); Vējš bija smags, iekāries melno mākoņu
lē varēs.. (Lāms V. Mūža guvums. R., 1974, 221.

lpp.); Gaisā griežas putekļu mākonis, lido vēja at-

rautas salmu lēv er es.. (Vanags J. Stāsti par Dau-

gavu. R., 1948, 129. lpp.).
Vārda lēveris nozīmei ir nianse 'skrandai, lupatai

līdzīgs veidojums' (piemēram, augu lapas v. tml.):
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No /bumbieres/ vecā stumbra miza lobās četrstūrai-

nām lēverēm, lēveru malas neielokās. (Sud-
rabs J. Augļkopība. R., 1960, 113. lpp.); Un taisni

cilindra gaismas laukumā zem sijas karājas putekļu
pilns zirnekļu tikla lēvers. (Indrāne I. Ūdensne-

sējs. R., 1971, 87. lpp.); Rokas nebija. Plaukstas un

pirkstu vietā karājās kaulu, ādas un muskuļu lē-

veri.. (Avotiņa D., Šlisers A. Saksiņu vējos. Ak-

mens enkurs. R., 1976, 16. lpp.).
Piemērs ar deminutīvu:

Ķirurgam atlika tikai ļoti ekonomiski Izņemt dzlvot-

nespējlgos audu lēvarlšus un šūt kopā brūču ma-

las. (Zinātne un Tehnika, 1974, № 7, 3. lpp.)
Ja salīdzinām K. Mīlenbaha un J. Endzelīna «Latviešu

valodas vārdnīcā» minētās vārda lēveris nozīmes ar

šā vārda lietojumu mūsdienu literārajā valodā, tad re-

dzam, ka notikusi vārda semantikas sašaurināšanās,,
tomēr morfoloģisko variantu skaits nav samazinājies,
kā to rāda nozīmes ilustrācijai izmantotie citāti.

Aplūkojot šo vārdu vārdnīcā, redzams, ka gandrīz
visas tulkojošās un visas latviešu valodas pareizrakstī-
bas vārdnīcas dod formu lēveris, bet, sākot ar piecdes-
mitajiem gadiem, tulkojošās vārdnīcās dota daudzskaitļa
forma lēveri, tā vēl vairāk sašaurinot šā vārda seman-

tiku.

Acīmredzot tulkojošās un pareizrakstības vārdnīcas

par literāru izvēlējušās formu lēveris, uzskatot to par
izplatītāko morfoloģisko variantu un arī to variantu,,

kas šajā vārdā un tā atvasinājumos — lēverīši, lēve-

rains — nerada pārpratumus skaņu izrunā, jo visos

gadījumos skaņas c, ē izrunājamas šauri, kamēr vārdā

lēvars un tā atvasinājumos — lēvarīši, lēvarains — ska-

ņas izrunājamas plati, ko praksē ne vienmēr ievēro.
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Tā kā vārds lēveris mūsdienu latviešu valodā ir ak-

tīvs un samērā bieži lietots, tad nebūtu ieteicama šā

Tārdauntā atvasinājumu formu variēšanās, resp. jālieto
lēveris, lēverīši, lēverains — formas, ko akceptējušas
pareizrakstības un tulkojošās vārdnīcas.

M. SAULE-SLEINE

PAR UZVĀRDU ENDZELĪNS

Akadēmiķa J. Endzelīna dzimtā vieta, kā zinām, ir

Kauguru «Mičkēni» — netālu no Valmieras. Mičkēnu

dzimtas trīs dēli izgājuši sabiedriskajā dzīvē katrs ar

atšķirīgu uzvārdu: vecākais Enzeliņš, jaunākais Endze-

liņš un vidējais — Endzelīns.

Vārds «endzeliņš» kā sugas vārds atrodams arī

K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārd-

nīcas I sējuma 570. lpp. divās nozīmēs: 1) kociņš —

"vērpjamā ratiņa sprēslīcas piederums; 2) mazais pirk-
stiņš. Vedas domāt, ka vārda «endzeliņš» otra reģis-
trētā nozīme (no Ļaudonas un Alūksnes) ir raksturī-

gākā. Latviešu valodā blakus vārdam «endzeliņš» bērnu

valodā kā mazā pirkstiņa nosaukums daudz plašāk pa-

zīstams «mazais Ansītis» («garais Ansis» — garais

pirksts). Personas vārds Ansis radies pēc vācu perso-

nas vārda Hanss parauga, pareizāk — tas pārņemts
no vācu valodas un pielāgots latviešu valodas fonētis-

kajām īpatnībām. Vispirms atkritusi aspirētā h skaņa

(resp. burts h), kas latvietim bija sveša un grūti izru-

nājama. Un vieglākas izrunas labad ar «i» iespraudumu
starp diviem svelpeņiem (Hanss — Anss) izveidota

jauna zilbe — An-sis.



159

Šāda valodas procesa liecinieki vēl mūsdienās ir, pie-
mēram, uzvārdi Artmanis (Hartmann), Āmanis (Ha-

mann) v. c; par to liecina arī aizguvumi, piemēram,
āķis (der Haken), āmurs (der Hammer), aube (die

Haube) v. c, tāpat žargonvārdi — āte (der Hut),.
andelmanis (der Handelmann), ampelmanis (der Ham-

pelmann) v. c.

Vācu valodā blakus personas vārdam Hanss ir de-

minutīvs — Hānsel. No skaņu kopas -ns resp. -nz lat-

viešu valodas vidus izloksnē ar d skaņas piespraudumu
sastopama skaņu kopa -ndz, piemēram, pindzele (ota,

sarene) blakus vācu «Pinsel» (Valmierā un citur). Tā

nu būtu blakus Hānsel — Endzel. Jādomā, ka latvietis

minēto vācu vārdu nav uztvēris kā deminutīvu un pie-

vienojis tam vēl latviešu valodas deminutīva izskaņu-

-iņš (jo runa taču ir par rokas mazo pirkstiņu). lespē-

jams, ka šādi varētu būt radusies arī forma resp. vārds

endzeliņš. No sugas vārda tas kļuvis arī par īpašvārdu
un sastopams ganLatvijas republikas vietvārdos (piem.,
Endzeliņa muiža Ropažos, vācu Hānselshof, Endze-

liņš — pļava Veļķos, Endzeliņš — mežs Ķēčos v. c),

gan uzvārdos (piemēram, Mičkēnu jaunākais dēls

Augusts Endzeliņš. Akadēmiķis J. Endzelīns tika teicis,,
ka Kauguru «Bcitās» arī dzīvojuši Endzeliņi. Pati esmu

lasījusi «Cīņas» slejās Valmieras rajonā dzīvojošās
lopkopes Endzeliņas cildinājumu.).

Ar nepārveidotu skaņu kopu nz vārda celmā savu uz-

vārdu paturējis Mičkēnu vecākais dēls — Enzeliņš.
Daudzos Latvijas PSR vietvārdos atrodamas apceramā
vārda variētas formas, tikai bez deminutīvas izskaņas
(piemēram, Endzele — muiža Jēros, pļava Milzkalnē,.

Endzeļu pļaviņa Aizupē v. c.) 1
.

1
Endzeliņš J. Latvijas PSR vietvārdi. R., 1956, 274. lpp.
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Un nu par Jani Endzelinu.

Latvijas vidienes izloksnēs, piemēram, Cēsīs, Val-

mierā, Trikātā, Drustos, Skujenē, Smiltenē, Raunā, Pie-

balgā v. c. deminutīvos ar izskaņu -iņš vienskaitļa no-

minatīvā nedzird nāseni (n), piemēram, vārdos kai-

miņš, ciemiņš, galdiņš — izloksnē kaimīc, ciemic, gal-
dic no kaiminc, cieminc, galdinc (šais formās ne — no

ns; sal. gans izloksnē — gane). Nāsenis (n) parādās
-citos locījumos: ģenit. kaimiņa, ciemiņa, galdiņa, dat.

kaimiņam, ciemiņam, galdiņam utt.

Šo n zudumu varētu būt veicinājuši tie deminutīvi

ar izskaņu -ītis, piemēram, brālītis, kam arī minētajās
izloksnēs ir izskaņa -its (brālits) 2

.

Šo izskaņu, šķiet, vērā paturējis dzimšanas apliecī-
bas resp. krustāmzīmes izrakstītājs, vājš latviešu valo-

das pratējs mācītājs, un šai dokumentā ierakstījis uz-

vārdu Endzelīt.

Nākošajam valodniekam derdzās šī aplamā viņa uz-

vārda forma, un, iestājoties ģimnāzijā, dokumenta īpaš-
nieks izlaboja ierakstu par Endzelīn, ņemot par pamatu
savas dzimtās izloksnes vārda celma ģenitīva formu

(pats rakstot un lietojot latviešu valodā ar vīr. dz.

nom. galotni s). No dokumentā nepilnīgi izveidotā uz-

vārda gala burta t (bez kāšveida atliekuma) pasvītro-
juma vidus viņam viegli izdevās izveidot n burta otru

stabiņu.
Un ģimnāzijā mūsu izcilais valodnieks iegāja visos

sarakstos un skolas dokumentos jau kā Endzelīn(s).

2 Sk.: Endzeliņš J. Latviešu valodas gramatika. R., 1951

:22 i. lpp.
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A. BLINKENA

HIPERNORMĀLISMI MŪSU VALODĀ

JEB KAS PAR DAUDZ, TAS NO ĻAUNA

Literārā valoda ir valodas izkoptā, augstākā forma.

Ikviena runātāja ideāls ir iespējami labāk apgūt šo

formu, runāt labā, literārā valodā, atmetot izloksnes

īpatnības un sarunvalodas atvieglotās formas un izteik-

smes līdzekļus. Literārajai valodai ir raksturīga precī-
zāka, rūpīgāka izruna, vārdu un to formu atbilsme lite-

rārās valodas normām.

Taču dažreiz notiek tā, ka runātāji, cenzdamies iz-

teikties literāri, sāk pārspīlēt, proti, pagarina skaņas
vai vārdiem pievieno liekas skaņas vai afiksus, lai tikai

nebūtu sarunvalodai raksturīgā skaņu saīsinājuma vai

zilbju sarukuma un atmetuma.

Kādi ir parastākie no šiem pārspīlējumiem jeb hiper-
normālismiem?

Viena no raksturīgākajām iezīmēm ir vārdu pagari-
nāšana — gan pagarinot gala patskaņus, gan pievieno-

jot vārdiem īpašus piedēkļus; dažkārt tādiem pagari-

nājumiem ir sākotnēju izlokšņu īpatnību raksturs, bet

pamatos tos radījuši pilsētnieki, lai valodu padarītu
«smalkāku», un no pilsētām, galvenokārt no Rīgas, tie

izplatās tālāk.

Sarunvalodas iezīme ir nepareizu verba refleksīvo

formu lietojums, pagarinot patskani. Tā kā ir zināms, ka

garā patskaņa vietā izrunā nereti lieto īso patskani
(piem., saka mācas, izskatās), tad, cenšoties izrunāt

«pareizāk», bet nezinot gramatiku, patskani pagarina
tādās refleksīvajās formās, kur tas nav garš, it īpaši
to mēdz darīt, runājot mikrofona vai auditorijas priekšā:
.. kad mēs labi mācāmies, tad viņi priecājās par
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mums; apsēžas paša pirmajā sola; izliekas ļoti
skaista v. tml.

Tāds pats cēlonis galvenokārt ir apstāk]a vārdu pa-

garināšanai, pievienojot izskaņu -ās: tāpat, tepat, tur-

pat vietā saka tāpatās, turpatās, tepatās. Pēdējā laikā

šādas formas nereti parādās ari rakstos, īpaši daiļlite-
ratūrā: Vai vēja ziedi zied tāpatās? Tuvu, tuvu,

gandrīz klāt, | ak, tepat, tepatās\ tumsā uzzibēja

man\tavas acis platās. (I. Ziedonis.)
Ar tieksmi pateikt «literārāk», šķiet, skaidrojama ap-

stākļa vārdu pagarināšana ar zilbi -ām, piem., nema-

zām pareizā nemaz vietā: Tas ne mazām neizskatās

tik grūti. (Radio.)

Šāda pati motivācija, šķiet, ir īpašības vārdu un

apstākļa vārdu paplašināšanai ar piedēkli -lg-\ pareizo
formu citāds, citādi, visāds, visādi, dažāds, dažādi vietā

saka citādigs, cltādlgl, visādigs, vlsādlgl, dažādigs, da-

žādlgi (ciņai pret ādens piesārņošanu izmanto dažā-

digas metodes; te jāskatās citādigi (radio); lieto

visādigus paņēmienus).

Ļoti bieži mēdz nevietā izmantot darbības vārdu re-

fleksīvās formas, piemēram, vārdu notikt, pietrūkt, pa-

tikt vietā saka notikties, pietrūkties, patikties: Pa atspī-
dumiem redzam. Kaut kas noticies (M. Kroma); zī-

mējumi man nepatikās (Radio); Bet tad vienu mūžu

(un kādu!) viens otram tie patikās (M. Čaklais);

..pietrākās uz zemeslodes piena (I. Ziedonis).

Dzejā šāds nemotivēts refleksīvo formu lietojums ievie-

sies acīmredzot arī ritma dēļ.

Pats aktīvākais hipernormālisms, kas vērojams pē-

dējo gadu runas valodā, ir saikļa ka nepareiza aizstā-

šana ar saikli kad. Tā kā nerūpīgā izrunā laika saiklī

kad mēdz atmest d skaņu (ka nevar, ta nevar 'kad



nevar, tad nevar'), tad, cenzdamies runāt «pareizāk»,
runātāji pievieno d skaņu arī saiklim ka, kam nepavi-
sam nav laika nozīmes, un saka: domā, kad ( =ka)

vienīgā iespēja ir balstīties uz jaunajiem (TV); ir patī-
kami zināt, kad ( =ka) darbs ir pūļu vērts (radio);

par darbu kopumā var teikt, kad tika levēroti visi no-

teikumi.. (TV). Šāds kad lietojums ir rupja valodas

kjūda.
Cenzdamies runāt literāri, vairāk painteresēsimies

par valodas normām, lai nedarītu pāri valodas kultūrai!
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VĀRDDARINĀŠANA

A. AHERO

SALIKTEŅU PAZĪMES UN RAKSTĪBA

Valodas praksē nereti rodas jautājums, vai attiecīgā
valodas vienība ir saliktenis vai vārdu savienojums,

piemēram, dabasskats, darbarīks vai dabas skats, darba

rīks. Lai risinātu šādu jautājumu, jāorientējas pēc sa-

likteņa jēdziena un salikteņu pazīmēm.
Saliktenis ir vārds, kas radies no diviem vārdiem. To

izrunā un raksta kā vienu vārdu: sirdsapziņa, dienvid-

rietumi, vidusskola v. tml.

Reizumis viens un tas pats vārdu (resp. morfēmu)
komplekss sastopams gan koprakstījumā, gan šķirtrak-
stījumā, piem., darbabiedrs vai darba biedrs, dabas-

zinātnes vai dabas zinātnes. Šāds paralēlrakstījums vē-

rojams galvenokārt tad, kad abi komponenti ir lietvārdi

ar pilnu morfoloģisko formu.

Lai atšķirtu salikteni no vārdu savienojuma un līdz

ar to pareizi izvēlētos rakstījuma veidu, jāņem vērā

piecas salikteņu pazīmes.
Fonētiskā pazīme. Saliktenim raksturīga cieša akus-

tiska vienība: viens galvenais akcents, parasti pirmajā
zilbē, nav pauzes komponentu sadurā, sal., piem., -trans-

portlīdzeklis un -transporta -līdzeklis, -palīgspēki un

•pailga -spēki.

1 Rakstā izvirzītos principus akceptējusi LPSR Zinātņu akadē-

mijas Pareizrakstības komisija 1979. gada 3. aprīlī.
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Šāda pati izruna ir arī koprakstījuma vai šķirtrakstī-
juma ziņā svārstīgiem savienojumiem: -augļu koks,

■spalvas kāts, -galvas rota. Tā parasti vērojama stilis-

tiski neitrālajā stilā un nominatīvajā funkcijā. Vienam

vārdam raksturīgā izruna norāda, ka izveidojies un pa-

stāv (neatkarīgi no rakstījuma) noteikts, kompakts vei-

dojums — saliktenis, tādējādi izruna var būt par pa-

matu koprakstījuma izvēlei, ja blakus šai pazīmei ir

visas pārējās salikteņa pazīmes.
Semantiskā pazīme. Saliktenim ir raksturīgs zināms

sastāvdaļu nozīmes pārveidojums. Tas vērojams, salī-

dzinot salikteņa nozīmi ar vārdu savienojuma (t. s.

motivētājvārdkopas) nozīmi, piem., lielgabals un liels

gabals, zobgalis un zobu gals.

Motivētājvārdkopas ietvertā nozīme veidojas no kom-

ponentu leksisko nozīmju summas un ir atkarīga no

konteksta un runas situācijas. Bet vārdkopa, kas ietver

salikteņa nozīmi attiecīgā kontekstā vai runas situācijā,
ir nedalāmā vārdkopa, piemēram, -cukura -zirnis, -pa-

matu -licējs, kā arī svārstīgie savienojumi -darba -riks,
•galvas -rota, -domu -biedrs v. c, kad tos izrunā kā di-

vus vārdus, paturot salikteņa nozīmi. Šāda veida neda-

lāmās vārdkopas var sastapt emocionāli ekspresīvā
runātā vai rakstītā tekstā. Šādas vārdkopas ir neparas-

tākas, ekspresīvākas nekā saliktenis. Protams, to lieto-

jums ir stilistiski ierobežots.

Saliktenim atšķirībā no motivētājvārdkopas ir sava

atsevišķa, parasti viena nozīme. Tā nav atkarīga no

konteksta un runas situācijas.
Nozīmes pārveidojums var būt izteikts lielākā un ma-

zākā mērā. Daudzos salikteņos tas ir tik liels, ka pil-
nīgi atšķiras no vārdu savienojuma nozīmes: deviņvīru-
spēks, cūkactiņa, cāļamiesa, bendesmaiss, miegamice,
zaķapastala, ceļakāja.
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Nozīmes pārveidojums var arī tikai daļēji grozīt sa-

likteņa nozīmi, to sašaurinot, norobežojot, precizējot
v. tml.; piem., ūdensdzirnavas, ūdensputns, sirdsdar-

bība, lapukoks, saulespuķe, rokasspiediens, dzīvesprieks,

darbaspēks, tējasglāze, vidusskola. Šāds nozīmes pār-
veidojums bieži sastopams terminoloģijā. Lai gan ter-

minoloģiska rakstura saliktenim (kontaktgredzens, spo-

guļveltnis, kvantģenerators v. tml.) tas dažkārt arī

nerada īpašu lingvistiska rakstura nozīmes transformā-

ciju attieksmē pret motivētājvārdkopu, tomēr tam ir

ārpusvalodiska, t. i., konvencionāli nosacīta transfor-

mācija — attiecīgais saliktenis ir elements noteiktā ter-

minu sistēmā.

Daiļliteratūrā sastopamajiem salikteņiem poētismiem,
okazionālismiem, nozīmes pārveidojums var būt ļoti liels

vai pavisam niecīgs, tomēr neatkarīgi no nozīmes pār-
veidojuma pakāpes tiem ir stilistiska transformācija —

tie ir neparasti, svaigi, ekspresīvi, piem., acukvēls (As-
pazija), akmensskāviens (Grants), asinslāses (Avo-
tiņa), aslnsmlegs (Rainis), asinsstrūkla (Plūdons),

grantsvedējs (A. Upīts), kakabērns (Vācietis), linlj-
vārdl (Čaklais), naktsatpūta (A. Upīts), rožupumpurs

(Balodis), salmntekdzimta (Lācis), sirdsasins (Rainis),
sirdsbērniņš (Ziedonis), sirdsdurtiņas (Blaumanis),
tērauddzirkstis (Grants), tēraudkauss (Vējāns), tēraud-

pamats (A. Skalbe), tēraudvērši (Ķempe), zemesspēks
(Rainis), zibensškila (Rainis).

Šāda veida salikteņi ir atsevišķa autora individuālie

stila līdzekļi, vispārēja rakstura normatīvos vārdu krā-

juma sarakstos, piem., vārdnīcās, tie neiekļūst.

Salikteņa nozīmes pārveidojumā īpaši svarīgs ir

pirmā komponenta nozīmes pārveidojums. Salikteņa

pirmais komponents zaudē patstāvīga vārda konkrēto

nozīmi, paturot un izceļot tikai kādu no semantikas ele-
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mentiem. Tādā veidā salikteņa pirmais komponents
iegūst zināmu abstrahējumu un vispārinājumu un sāk

līdzināties attieksmes adjektīvam, it sevišķi ja pirmais

komponents ir bez galotnes, piem., sal. pirmo kompo-
nentu nozīmes salikteņos: aizs аr g dambis, palīg-

ierīce, cukur slimība, nam saimnieks, pamat licējs,
dziedātājputns, kāp elētāj augs, tēvzeme ar

vārdu: aizsargs, palīgs, cukurs, nams nozīmēm.

Salikteņu veidošanās valodā cieši saistīta ar attiek-

smes adjektīvu darināšanu. Salikteņu produktivitātes

pakāpe ir pretēji proporcionāla šādu adjektīvu produk-
tivitātei. Valodās, kurās attieksmes adjektīvu darinā-

šana ir produktīva (piem., krievu, poļu, lietuviešu), sa-

likteņu darināšana ir mazāk produktīva. Saliktos no-

saukumus biežāk veido kā nominālās vārdkopas: krievu

средняя школа, lietuviešu vidurinē mokykla v. tml. Va-

lodās (piem., latviešu, vācu, angļu), kurās attieksmes

adjektīvu darināšana ir mazāk produktīva, salikteņu da-

rināšana ir produktīvāka. Tādējādi tur, kur krievu, lie-

tuviešu v. c. valodās ir vārdkopa, latviešu, vācu U. c.

valodās bieži ir saliktenis.

Līdzīga semantiskā pazīme — nozīmes pārveido-
jums — piemīt arī dažiem vārdu savienojumiem, piem.,
nedalāmajām vārdkopām ābeces patiesība, cūkas laime,
krokodila asaras, likteņa pirksts, zelta dvēsele v. tml.,
kā arī tām nedalāmajām vārdkopām, kas pastāv līdz-

tekus salikteņiem darba biedrs, bērna prāts. Tāpēc kop-
rakstījuma vai šķirtrakstījuma izvēli regulē ne vien se-

mantiskā pazīme, bet arī pārējās pazīmes.
Morfoloģiskā pazīme. Saliktenis parasti sastāv no di-

viem komponentiem (ūdeņradis, dienvidi, karaspēks)
,

retāk no trim (dienvidrietumi, jluorūdeņradis), četriem

(fluorūdeņražskābe) un vairākiem komponentiem (silī-

cijfluorūdeņražskābe). Neatkarīgi no komponentu skaita
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saliktenis vienmēr ir divdaļīgs. Salikteņos, kuros vairāk

nekā divi komponenti, atsevišķie salikteņa komponenti
ir savukārt salikti komponenti, kas radušies no salik-

teņa.

Morfoloģiskā uzbūve ir visvieglāk uztveramā salik-

teņa pazīme, kas pēc ārējās formas nosaka gan to, ka

saliktenim ir vārda statuss, gan nošķir to no vienkārša

vārda vai vārdu savienojuma. No šās pazīmes izriet arī

galvenais salikteņa rakstības princips — salikta lek-

siska vienība ar vārda statusu ir rakstāma kopā.

Kopā ar šo galveno morfoloģisko pazīmi salikteņiem
ir daudz dažādu citu morfoloģisku pazīmju, taču katra

no tām aptver nevis visus salikteņus, bet gan tikai kādu

vienu salikteņu grupu, jo salikteņi pēc savas morfolo-

ģiskās uzbūves nav vienveidīgi. Tāpēc vispārīgu prin-

cipu izvirzīšanai salikteņu rakstībā pārējās morfoloģis-
kās pazīmes mazāk noderīgas. Tomēr atsevišķām salik-

teņu grupām zināmas morfoloģiskās pazīmes ir spilgti
izteiktas un noder par drošu kritēriju koprakstījumam.
Piemēram, tāda pazīme ir celma forma pirmajam kom-

ponentam (brīnumdarbs, gāzbetons, godalga, zeltkalis),

jo formu, kam nav gramatisko kategoriju rādītāja, lat-

viešu valodā kā patstāvīgu leksisku vienību nelieto.

Salikteņu ar celma formu pirmajam komponentam ir

ļoti daudz, apmēram 96—97% no visa salikteņu skaita

latviešu valodā, jo pie šās grupas pieder visi atvasinā-
tie salikteņi (biškopis, ūdeņradis, garkājains) un liela

daļa sintaktiski darināto salikteņu (brīnumdarbs, gāz-
betons, godalga). Salikteņu ar pilnu nepārveidotu mor-

foloģisko formu pirmajā daļā (gadadiena, sirdsapziņa,
ledusskapis, zemeslode) ir apmēram 3—4% no visa sa-

likteņu skaita.

Pilnu nepārveidoto formu salikteņiem (gadadiena,
zemeslode, ūdensroze) ārējā forma ir tāda pati kā brī-
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vājai motivētājvārdkopai (gada diena, zemes lode,
ūdens roze), un tas ir radījis neskaidrību vairāku sa-

likteņu rakstības jautājumā, jo šajā gadījumā pēc mor-

foloģiskās formas saliktenis nav identificējams. Te jā-

orientējas pēc pārējām salikteņu pazīmēm. Ja attiecīga-

jai valodas vienībai piemīt visas pārējās pazīmes, tad

tas ir saliktenis un nepieciešams koprakstījums, bet, ja
trūkst kaut vienas salikteņa pazīmes, tad tā ir vārdkopa
un vajadzīgs šķirtrakstījums.

Kā būtu kvalificējama pirmā komponenta morfolo-

ģiskā forma saliktenī atšķirībā no vārdkopas? Saliktenī

pirmā komponenta morfoloģiskās formas -a (gada-

diena), -es (zemeslode), -s (ūdensroze) v. c. funkcijas
realizējas nevis sintakses līmenī, bet gan leksikas

līmenī. Komponentiem saplūstot vienā vārdā, pirmā
komponenta pilnā morfoloģiskā forma ir galotne tikai

pēc cilmes un formas, bet pēc gramatiskās funkcijas tā

vairs nav galotne — tā saista kopā nevis divus patstā-
vīgus vārdus vārdu savienojumā un teikumā, bet divas

vārda daļas vārda ietvaros. Tādējādi pilna morfoloģiskā
forma ir kļuvusi par zināma veida saistītājelementu
resp. interfiksu, kas komponentu sadurā savieno salik-

teņa pirmo komponentu ar otro. Raksturīgi, ka galotnes
formu salikteņos patur vai atmet, vadoties nevis pēc
komponentu semantikas vai funkcionālām pazīmēm,
bet galvenokārt pēc formālajiem rādītājiem, proti, pēc
zilbju skaita pirmajā komponentā, pēc celma, pie kura

lietvārds pieder, pēc otrā komponenta sākuma skaņas
U. tml. Teiktais attiecināms, protams, tikai uz sintak-

tiski darinātajiem, bet ne uz atvasinātajiem salikte-

ņiem, kuru darināšana vienmēr ir saistīta ar galotnes
formas zušanu pirmajā komponentā neatkarīgi no tā

formālajiem rādītājiem.
Tādējādi sintaktiski darinātajiem salikteņiem, kam
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pirmo komponentu motivē lietvārda ģenitīva locījums,
vērojama šāda likumība: ja salikteņa pirmā komponenta
motivētājvārds resp. pamatvārds ģenitīva locījumā ir

vienzilbīgs, tad galotnes forma saliktenī tiek paturēta
vienmēr. Šie vienzilbīgie ģenitīvi ir i-celma lietvārdi,

piem., sirds: sirdslieta, sirdsapziņa, sirdsdarbība, sirds-

draugs; klēts: klētsdurvis, klētsaugša; pirts: pirtsslota,

pirtskrāsns; cilts: ciltskoks, ciltsraksti, ciltstēvs.

Ja pirmā komponenta pamatvārdam ģenitīva locī-

jumā ir vairāk par divām zilbēm, tad galotnes forma

saliktenī parasti tiek atmesta, piem., aizsarga: aizsarg-
josla, aizsargkrāsa, aizsargkārta; pailga: paligakcents,

palīglīdzeklis, paliglinija; cukura: cukurgrauds, cukur-

slimība, cukurfabrika; dziedātāja: dziedātājputns.
Ja pamatvārds ģenitīva locījumā ir divzilbīgs, tad

šķirami divi gadījumi.
1. Konsekventi tiek saglabāta līdzskaņu celma un

i-celma lietvārdu galotnes forma -s, kas zilbju skaitu

neietekmē, piem., ūdens: ūdensaugs, ūdenszāle, ūdens-

tornis, ūdensdziedniecība, ūdensizturlba; akmens: ak-

mensdzirnavas, akmensciets; uguns: ugunsgrēks, uguns-

zlme, ugunskristības; asins: asinsaina, aslnsatrleblba,
asinskāre, asinszāles.

2. Konsekventi zūd ģenitīva galotne -a, vai -v, ja otrais

komponents sākas ar patskani, piem., bērnaukle, bērn-

istaba, galdauts, godalga, laukakmens, šūnakmens,

snlegaugs, laukaugs, sāļūdens, aunāda, mālūdens,

sniegūdens v. c. Pārējie nosacījumi galotnes formas zu-

šanā un saglabāšanā pagaidām nav pētīti, taču zuša-

nas gadījumi ir ievērojamā pārsvarā.
Sintaktiskā pazīme. Saliktenim ir viena vārda funk-

cija teikumā. Šī pazīme piemīt arī salikteņiem ar pilnu
nepārveidotu morfoloģisko formu (karaspēks, tēvabrā-

lis, spalvaskāts, asinsaina). Salikteņa komponenti nav
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atdalāmi viens no otra ar kādu citu teikuma locekli un

nevar ar to atsevišķi stāties sintaktiskajās attieksmēs.

Piemēram, apzīmētāju ir iespējams pievienot tikai vi-

sam saliktenim (liels karaspēks, mans tēvabrālis, garš
spalvaskāts), bet ne atsevišķiem tā komponentiem. Ja

apzīmētājs attiecināms tikai uz kādu atsevišķu kompo-
nentu, tad iespējams vienīgi vārdu savienojums, ko

nosaka konkrētais konteksts un runas situācija, piem.,
mana tēva brālis, mana tēva vecākais brālis.

Vārddarināšanas pazīme. Salikteņu darināšana lat-

viešu valodā ir produktīvs vārddarināšanas veids, un

līdz ar to salikteņu skaits ir samērā liels \ apmēram

16% no visa vārdu krājuma, un tas arvien vēršas pla-
šumā. Tekstā salikteņu ir no 3% līdz 7% un dažkārt

pat līdz 10% no visa vārdu kopapjoma 2.
Galvenā vārddarināšanas pazīme ir tā, ka salikteņus

veido tikai no noteiktiem gan pirmiem, gan otriem kom-

ponentiem, kas kopīgi vairākiem salikteņiem.

Ar pirmajiem kopkomponentiem ir darināts vairāk

nekā 9/ю salikteņu 3
.

Tādu salikteņu, kuriem pirmais

komponents būtu atrodams tikai vienā saliktenī, ir tikai

nepilna Ую-

Produktīvākie salikteņu pirmie kopkomponenti ir

šādi: ar kopkomponentu pus- ir reģistrēti 350 salikteņi,

1 Tas ir lielāks nekā, piemēram, krievu valodā, bet mazāks nekā
vācu valodā.

2 Salikteņu daudzums tekstā ir atkarīgs no teksta funkcionālā

stila. Daiļdarbu tekstos salikteņu skaits parasti ir mazāks, bet zi-

nātnes funkcionālā stila tekstos to skaits ir lielāks. Zināmu spe-

cializētu nozaru tekstos ir konstatēts līdz 10% salikteņu, piem.,
īsos, koncentrētos ziņojumos par sporta rezultātiem.

3 Te un turpmāk minētie skaitliskie dati ir iegūti, analizējot plašu
salikteņu krājumu — 11 000 salikteņu. No tiem var gūt vispārēju
priekšstatu par kopkomponentu relatīvo produktivitāti.
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ar vien- 172, paš- 152, div- 134, tris- 119, daudz- 103,

priekš- 100, /awn- 88, maz- 87, pre/- 84, radio- 80, tu'rs-

-76, //<?/- 68, kop- 67, pamat- 64, /tViz- 62, ūdens- 60, /ao-

-59, p/rm- 57, sirds- 52, elektro- 51, st&- 50 v. c.

Ar otrajiem kopkomponentiem ir darināts vairāk nekā

4/5 salikteņu un ar komponentiem, kas būtu atrodami

tikai vienā saliktenī, — mazāk par Vs-
Produktīvākie salikteņu otrie kopkomponenti ir šādi:

ar -veids 160 salikteņi, -veidigs 141, -diena 54, -koks 53,
-āda 51, -skābe 48, -augs 46, -mala, -c, -is 44, -zeme 38,
-krāsa 36, -darbs 35, -ga/s 35, -/ара 33, -mašina 33,
-reiz 33, -māte 31, -ш'е/а 31 v. с.

Lielākā daļa latviešu valodas salikteņu (apmēram 3/4 )
ir tādi, kam abi komponenti ir kopkomponenti, piem.,
saliktenis vakarskola — ar pirmo kopkomponentu va-

kar- ir darināti 26 salikteņi: vakarblāzma, vakardiena,

vakarēdiens, vakarkleita, vakarnakts, vakarpuse v. c.,

ar otro kopkomponentu -skola 23 salikteņi: arodskola,

augstskola, jūrskola, pagastskola, paraugskola, privāt-

skola, vidusskola v. c.; darbadiena — ar darb(a)- da-

rināti 26 salikteņi, ar -diena — 54; kokaugs — ar kok-

-29, ar -augs 46; leduspuke — ar ledus — 10, ar -puķe
12.

Vienīgi apmēram
XU salikteņu ir tadi, kam tikai viens

no komponentiem ir kopkomponents. Šis kopkomponents

parasti pieder pie produktīvākajiem kopkomponentiem,

piemēram, salikteņu grupās ar otro kopkomponentu
-āda, -augs, -koks v. c. ir daži salikteņi: jenotāda, juht-
āda, sermuļāda, seskāda; citrusaugs, pākšaugs; činār-

koks, kam pirmie komponenti jenot-, juht-, sermuļ-,

sesk-, citrus-, pākš-, činār- ir «vieninieki». Starp salik-

teņiem ar produktīviem pirmajiem kopkomponentiem
pus-, paš-, daudz-, jaunu . c. tādi salikteņi ar otro kom-

ponentu «vieninieku» ir pusakls, pusbads, pusbrivs, pus-
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cūcis; pašapsūdzība, pašcieņa; daudzdarbls; jaunatklā-

jums, jaunatbraucējs.

Salikteņu, kuriem abi komponenti ir «vieninieki», ir

|oti maz. Tie pieder pie stila līdzekļiem ar kalambūru

raksturu, piem., šurumburums, cipurblekls (Blaumanis).
Tā kā katram atsevišķam saliktenim gan pirmais,

gan otrais komponents pa lielākai daļai ir kopkompo-
nents, tad salikteņa kopkomponenti vienlaicīgi veic di-

vas funkcijas — tie ir vārddarināšanas līdzekļi un reizē

arī salikteņa pamatsastāvdaļas.

Analizējot kopkomponentu leksisko sastāvu, var kon-

statēt, ka tas salīdzinājumā ar vispārējo vārdu krā-

jumu ir diezgan šaurs un ka daudzkārt no vienām un

tām pašām leksiskajām vienībām, it sevišķi lietvārdiem

(piem., acs, akmens, asins, ceļš, darbs, diena, gads,
galva, puse), ir izveidojušies gan pirmie, gan otrie kop-
komponenti, un tie atšķiras savā starpā tikai ar pro-
duktivitātes pakāpi, piem., kopkomponenti no puse —

ar pirmo kopkomponentu pus- reģistrēti 350 salikteņi
(pusgads, puscūcis, pusmūžs, puskažoks, pustraks v. c.)
ar otro kopkomponentu — puse- 21 saliktenis (dienvid-
puse, vakarpuse, lappuse v. c).

Tieši ar noteiktu kopkomponentu izveidošanos acīm-

redzot ir skaidrojama salikteņu darināšanas produkti-
vitāte. Valodas prakse rāda, jo lielāks ir salikteņu skaits

ar kādu no kopkomponentiem, jo vieglāk veidojas jauni
salikteņi ar to. Jaunu salikteņu darināšanai ar produk-
tīvajiem kopkomponentiem valodas praksē nebūtu lie-

kami šķēršļi.
Ir svarīgi kopkomponentus apzināt, lai būtu viss sa-

likteņa pazīmju kopums, nosakot valodas vienības rak-

sturu un, balstoties uz to, rakstības veidu. Materiāla

analīze rāda, ka tām rakstības ziņā svārstīgajām pilnu
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formu valodas vienībām (darbabiedrs — darba biedrs,
ritarosme — rita rosme), kam ir pārējās salikteņa pa-

zīmes, ir arī salikteņa vārddarināšanas pazīme — tās

ir veidotas, tāpat kā visi salikteņi, no kopkomponen-
tiem, un tāpēc tās ir salikteņi un rakstāmas kopā vienā

vārdā.

Produktīvākie salikteņa pirmie kopkomponenti ar

pilnu ģenitīva galotnes formu, starp tiem arī svārstīgo
salikteņu kopkomponenti, ir šādi:

ūdens-: ūdensapgāde, ūdensaugs, ūdensceļš, ūdenskliņ-
ģeris — pavisam 60 salikteņi

sirds-: sirdsapziņa, sirdsdraugs, sirdslieta, sirds-

trieka — 52

asins-: asinsaina, asins atriebība, asinsgrēks, asinskāre

v. c. — 41

uguns-: ugunsdrošība, ugunskurs, ugunslīnija, uguns-

zime v. c. — 39

nakts-: naktsdarbs, naktsgaldiņš, naktskrekls, nakts-

putns v. c. — 30

kara-: karabiedrs, karadienests, karagājiens, karaspēks

v. c. — 20

zemes-: zemesceļš, zemeskārta, zemeslode, zemestrīce

v. c. — 18

vidus-: vidusauss, viduslaiki, vidusskola, viduspunkts

v. c. — 16

darba-: darbadiena, darbarits, darbarokas, darbarūķis

v. c. — 13

sāls-: sālsavots, sālsezers, sālskoks, sālsstabs v. c. —

13

acu-: aculiecinieks, acumērs, acumirklis, acuraugs

v. c. — 12
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tēva-: tēvabrālis, tēvamāsa, tevadels, tevamajas
v. c. — 8

ledus-: leduspuke, ledusskapis, ledusstikls v. c. — 8

Secinājums. Galvenais pareizrakstības princips lat-

viešu valodā ir pēc iespējas precīzāk atspoguļot valo-

das parādības būtību. Tā arī, risinot valodas vienības

koprakstījuma un šķirtrakstījuma problēmu, jābalstās
uz pašu valodas vienības būtību.

Lai salikteni identificētu, jābalstās uz salikteņa pa-

zīmēm. Tās nosaka, salīdzinot salikteni ar brīvo moti-

vētājvārdkopu. Saliktenim piemīt visas aplūkotās sa-

likteņa pazīmes, un tas rakstāms kopā; brīvajai moti-

vētājvārdkopai to nav — tā rakstāma atsevišķi (sk.

tabulu). Šai regulai pakļaujas visi salikteņi.
Taču bieži salikteņa identificēšanu un rakstības un

lietojuma noteikšanu apgrūtina tas, ka bez brīvajām
vārdkopām ir arī nedalāmās jeb frazeoloģiskās vārd-

kopas. Tām ir kopīgas pazīmes gan ar salikteni, gan ar

vārdkopu. Ar salikteni kopīgā pazīme ir semantiskā, ar

brīvo vārdkopu — fonētiskā un morfoloģiskā, sintak-

tiskās pazīmes piemitībā iespējamas variācijas. Tā var

sakrist gan ar salikteņa pazīmi, gan ar vārdkopas pa-
zīmi (skat. tabulu). Tādējādi saliktenis noteikti atšķi-
ras no nedalāmās vārdkopas tikai ar trim pazīmēm —

fonētisko, morfoloģisko un vārddarināšanas pazīmi: sa-

liktenim ir viena vārda izruna, bet nedalāmajai vārd-

kopai divu vārdu izruna, saliktenis ir viens vārds, bet

nedalāmā vārdkopa — divi vārdi, saliktenis veidots no

kopkomponentiem, kas reizē ir vārda sastāvdaļas un

vārddarināšanas līdzekļi, nedalāmā vārdkopa — no pat-
stāvīgiem vārdiem.
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Salikteņa pazīmju piemitība saliktenim un

vārdkopai

+ — pazīme piemīt
—

— pazīme nepiemīt

Bet saliktenim ar pilnu nepārveidoto formu atsevišķo

kopkomponentu forma neatšķiras no vārdkopas kop-

komponentu formas. Šajā gadījumā vienīgā drošā pa-
zīme, kas šķir salikteni no nedalāmās vārdkopas, ir

fonētiskā pazīme. Pēc šīs pazīmes galvenokārt jāorien-

tējas tajos svārstību gadījumos, kad ir nevis paralēl-
rakstījumi, bet paralēlas valodas vienības — saliktenis

un vārdkopa.
Valodas vienība, kurai ir viena vārda izruna un visas

pārējās pazīmes, ir saliktenis, un to raksta kopā vienā

vārdā, piem., asinsspiediens, dabasskats, dabaszināt-

nes, dabaszinātnieks, darbarīks, darbabiedrs, rokas-

eņa paz mes

Galodas

fonē-

tiskā

morfolo-

ģiskā

sintak-
vārd-

ienība seman-

tiskā
darinā-

tiska
šanas

saliktenis

)riva

/ārdkopa

edalama ±

ardkopa
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nauda, karastāvoklis, karagūsteknis, ūdensdzirnavas,,
ūdenskrātuve.

Valodas vienība, kurai ir divu vārdu izruna un no-

zīmes pārveidojums tāds pats kā saliktenim, ir neda-

lāmā vārdkopa, un to raksta šķirti, piem., asins spie-

diens, dabas skati, kara stāvoklis, darba rīks utt. Šīs

paralēlās nedalāmās vārdkopas ir tuvākas saliktenim

nekā nedalāmajām vārdkopām vispār tai ziņā, ka kom-

ponenti ir kopīgi vairākām nedalāmajām vārdkopām,
tāpat kā salikteņu kopkomponenti, piem., cīņu biedrs,
darba biedrs, laika biedrs, skolas biedrs v. c. Nedalā-

majām vārdkopām kopīgais komponents nav obligāts.
Grūtības rada tas, ka saliktenis un nedalāmā vārd-

kopa eksistē paralēli ar valodas fakta statusu un katras

valodas vienības lietojums ir atkarīgs no konteksta un

valodas situācijas, kā arī no paša valodas lietotāja. Tā-

pēc arī šis ir tas gadījums, kad abas valodas vienības

ar abiem rakstījuma veidiem var sastapt pat vienā tek-

stā. Taču stilistiski neitrālajos tekstos koprakstījums ir

konsekventāks nekā stilistiski ekspresīvajos tekstos.

Būtībā šīs svārstības rāda, ka valodas vienība nav vēl

nostabilizējusies, tā atrodas uz robežas starp salikteni

un vārdkopu, un tas atspoguļojas arī rakstībā. Jādomā,
ka šo valodas vienību stabilizācija ies galvenokārt sa-

likteņu virzienā, kā tas ir noticis ar daudzām pilnu
formu valodas vienībām.

Nosakot rakstību, pagaidām nevarētu izšķirties tikai

par koprakstījumu vai šķirtrakstījumu, jo ir divas valo-

das vienības un katra attiecīgi rakstāma. Taču varētu

šo valodas vienību rakstību lielā mērā normēt pēc va-

lodas stiliem, jo šajā ziņā daudzu paralēlo valodas vie-

nību lietojumā ir iezīmējušās noteiktas tendences.

Stilistiski neitrālajām valodas vienībām neitrālajā
stilā un nominācijas funkcijā neatkarīgi no rakstījuma



178

veida parasti ir vērojama viena vārda izruna, tātad sa-

likteņa lietojums, bet emocionāli ekspresīvajā stilā šāda

tendence nav vērojama — abas valodas vienības lieto

paralēli. Tādējādi salikteņa lietojuma sfēra fonētiski

ir plašāka un neitrālajā stilā un nominācijas funkcijā
šis lietojums ir diezgan stabils.

Pamatojoties uz šo fonētisko faktoru, kas svārstību

gadījumā starp salikteni un nedalāmo vārdkopu nosaka

valodas parādības būtību, stilistiski neitrālajām paralē-
lajām valodas vienībām varētu ieteikt koprakstījumu
stilistiski neitrālajos tekstos (oficiāli lietišķajos, zināt-

niskajos, zinātniski tehniskajos, tehniskajos v. tml.) un

nominācijas funkcijā, līdz ar to dodot tās koprakstī-
jumu normējoša rakstura vārdnīcās, jo nominācijas

funkcijā nedalāmā vārdkopa, kas ir bez korļtcksta, nav

nošķirama no brīvās motivētājvārdkopas. Bet stilistiski

ekspresīvajos tekstos lietojamas abas paralēlās valodas

vienības un pieļaujami abi rakstības veidi — koprak-
stījums tur, kur tas norāda viena vārda izrunu, proti,
salikteņa lietojumu, un šķirtrakstījums, kur tam tiešām

atbilst divu vārdu izruna — nedalāmās vārdkopas lie-

tojums, kuru valodas lietotājs izvēlas kā stilistiski iede-

rīgu un nepieciešamu attiecīgajā kontekstā un runas

situācijā.

Apmēram tiem pašiem lietojuma nosacījumiem attie-

cīgajos stilos un nominācijas funkcijā pakļaujamas arī

tās stilistiski neitrālās paralēlās valodas vienības, kur

saliktenis pēc formas atšķiras no nedalāmās vārdkopas,
piemēram, darbmašina — darba mašīna (кг. станок),
darbdiena — darba diena (будни), pamatlicējs — pa-

matu licējs (основоположник) v. c.

Stilistiski ekspresīvajām paralēlajām valodas vienī-

bām, piemēram, gaisa gabals — gaisagabals, laimes

bērns — laimesbērns, putna piens — putnapiens, zelta



179

bedre — zeltabedre, gaiļu laiks — gaiļulaiks, bada dze-

guze — badadzeguze, kurām ir valodas fakta statuss

abos izrunas veidos, nosvēršanās uz salikteņa pusi nav

izteikta. Acīmredzot tas skaidrojams ar to, ka tās ir

ekspresīvā stila vienības. Tāpēc šīm paralēlajām valo-
das vienībām atstājami abi rakstījuma veidi kā ekspre-
sīvā stila tekstos, tā arī nominācijas funkcijā — šķirt-
rakstījums divu vārdu izrunas un koprakstījums viena

vārda izrunas gadījumā.

M.BEITIŅA

VERBA VARĒT ATVASINĀJUMU AKTIVIZĒŠANĀS

MŪSDIENU PUBLICISTIKĀ

Verbs varēt ir viens no visbiežāk lietotajiem latviešu

valodas verbiem.1 Parasti tas izsaka spēju, iespēju,
māku, prasmi veikt kādu darbību ([ne]var palīdzēt, varu

tulkot). Verbam varēt ir sinonīmi, piemēram, spēt, drīk-

stēt 2
,
būt spējīgam, tomēr tekstā varēt ar tiem bieži vien

nevar aizstāt, jo šim verbam ir sava specifika — tā no-

zīme ir vispārīgāka. Tieši šai vispārīgajai nozīmei it kā

pietrūkst nominālu atvasinājumu, kaut arī deklinējamo
vārdu saime ar sakni var- mūsdienu latviešu valodā ir

samērā plaša:

vara, vare (par varēm, par visu vari), nevara (Vi-

ņam (U. Zemzarim) nav tukšo periodu, negribas un

nevaras paužu, daiļrades snauduļošanas posmu.

1 Latviešu valodas biežuma vārdnīca, 2. sēj. Laikraksti un žur-

nāli. 1. daļa. R., 1969, 33. lpp.
2

Turkina E. Latviešu-angļu vārdnīca. M. Andersones redakcija.
3., atkārtotais izd. R., 1963, 702. lpp.
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Cīņa, 1978, 24. febr.), nevare (ar visu savu nevari.

JVlīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca, 2. sēj.,
738. lpp.), varens, varenība, visvarenība, varonis, ne-

varonis, varonīgs, varonība, varotājs (Dažādu pasugu

varotāji rīkojās pa veco solīdo Eiropu. Z. Skujiņš.
Lit. un Māksla, 1978, 27. janv., 4. lpp.), vārīgs, neva-

rīgs, nevarība, nevarīgums, vārīgums (Pirmajā plānā
.izvirzās laba profesionālā sagatavotība.., kas ietver

gan tehnisko vārīgumu, gan dažādu mūzikas stilu

izpratni.. Lit. un Māksla, 1972, 8. apr., 13. lpp.), ne-

varītis (Pad. Jaunatne, 1978, 14. febr.), nevarulītis

(Pad. Jaunatne, 1978, 25. marts), nevariņš Ļ .neva-

ri ņiem amnestijas laiks pagājis. J. Niedre), nevar-

ģelis (Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca, 2. sēj.,
738. lpp.), uzvara, uzvarētājs, neuzvaramība, pārvāra
(nebūtu spējis pret pārvaru beigās atturēties. Mī-

lenbahs X- Latviešu valodas vārdnīca, 3. sēj., 185. lpp.),
pārvare (Sevis ierobežošanas, pārvarēs vajadzība
it kā pati par sevi mazinās.. Pad. Jaunatne, 1978,
.20. maijs), pārvarīgs, pārvarēšana, nepārvaramība, iz-

pildvara, pilnvara, patvarība, vardarbība, vardarbīgs,

varmācība, varmācīgs, varbūtība, nevarbūtība, varbū-

tīgs, varbūtējs v. c.

Pēdējos 5—6 gados publicistikā (retāk daiļlitera-
tūrā — I. Ziedoņa, M. Čaklā, O. Vācieša, Z. Skujiņa
darbos) strauji aktivizējas daži nomināli atvasinājumi
no verba varēt: varēšana, nevarēšana, vārējams, varē-

iājs v. c.

lespējams, ka šo parādību radījusi valodas prakses
nepieciešamība, ko savukārt izraisījusi daiļliteratūras
un publicistikas pastiprināta pievēršanās personības
spēju, rīcības, darba vērtējumam. Ja trūkst atsevišķa
vārda, var izlīdzēties ar cita vārda formas substanti-

vējumu —
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Bet trešais — viņš savu jaunības īstumu, savu

«var v», savu «g ribu» un «spēju» brauc sastapt
simtiem, pat tūkstošiem kilometru tālumā. (Pad. Jau-

natne, 1976, 11. febr.) Vai tieši «gribēja» un «varēja»

(pasv. autora — M. B.) dialektikā nav jāmeklē Cil-

vēka rakstura, varoņa tēla atklāsmes sekmīgs risinā-

jums? (Pad. Jaunatne, 1976, 14. marts.)
Taču izlīdzēšanās ar vārdformu nevar aizstāt vaja-

dzīgu patstāvīgu vārdu. Lai izteiktu jēdzienu 'prasmes,

mākas, spēju realizēšanās', ieviešas atvasinājums va-

rēšana.

.. Antinis jaunākais izveidojies par profesionāli spē-

cīgu tēlnieku. Viņš var daudz, strādā daudz un de-

vīgi demonstrē savu varēšanu. (Lit. un Māksla,
1974, 7. dcc., 5. lpp.) No aktieriskās «saprašanas» uz

aktierisko «varēšanu» ir viena tāda pārejas
laipa, kas mums, aktieriem, bieži vien ļoti nepatīk..
(Klints A. Tā nebija lietaina diena. R., 1974,273. lpp.)
Ojārs Gunāra apziņā simbolizēja spējas, varē-

šanu un sekmes. (Z. Skujinš. Zvaigzne, 1979, № 1,
27. lpp.)

Analoģiskais antonīms ir atvasinājums nevarēšana.

Televīzija piespiež sevi mobilizēt, koncentrēties, ne-

ļauj marķēt, jo mazajā ekrānā visas mūsu nevarē-

šanas Ir kā uz delnas. (Lit. un Māksla, 1978,
10. marts, 9. lpp.) Vai nebūtu precīzāk visus šos

«meklējumus» nosaukt par neveiksmīgiem mēģinā-
jumiem, nevis dižoties ar nevarēšanu. (Lit. un

Māksla, 1974, 6. apr., 16. lpp.) Tie viri nekad nav

raudājuši no nevarēšanas. Ne no dusmām, ne

izmisuša nespēka. (Ziedonis f. Kurzemīte, 2. grām.
R., 1974, 21. lpp.)
Vārds varēšana ir jau kļuvis produktīvs: ar to tiek

darināti jauni vārdi — salikteņi ar vis-, pus-, ar kuriem
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var izteikt spēju, mākas realizēšanās pakāpi, — vis-

varēšana, pusvarēšana.

Pirmais, kas piesaista uzmanību šajā jaunajā R. Eze-

ras romānā, — rakstnieces profesionāli tehniskā va-

rēšana, pareizāk laikam pat teikt, visvarē-

šana. (Lit. un Māksla, 1977, 5. aug., 6. lpp.) Un,

Šķiet, vienlaikus ir simts dažādu iespēju un vienlai-

kus nav nevienas. Un ir līksma — visvarēšanas

un biedējoša — nekānespējas sajāta. (Lit. un Māk-

sla, 1979, 2. febr.) Un, ja ir tikai pusatblldlba no tās,

kas prasīta, pusvarēšana no tās, kas jāvar, —

vai tad nav jāizšķiras: spēju vai nespēju atrasties

šajā posteni? (Cīņa, 1977, 12. marts.)

Līdzīga funkcija ir salikteņiem ar cita verba neno-

teiksmi pirmajā daļā, piemēram, izturētvarēšana, ierobe-

žotvarēšana.

Un, ja es kā lasītājs spēju rezonēt uz sāpi, no kuras

izaudzis dzejas darbs, tad mani ielis ari dzejas dotais

spēks: spīts, iztur ētv ar ēšana. (Pad. Jaunatne,

1976, 8. nov.) .. askētismam seko apmierinātība,
prieks par ierobežotvarēšanu un lepnums par

sevi
.. (Pad. Jaunatne, 1978, 20. maijs.)

Šādi salikteņi ir ļoti gari, ne visai labskanīgi un šķiet
nestabili darinājumi ar gadījuma raksturu.

Nav pieļaujami tādi salikteņi kā, piemēram, tekstil-

varēšana —

Entuziasms un strādātprieks nebūt nav apsīcis, tikai

pašreiz eksperimentētgribu It kā nomaina pieklusi-
nāta brieduma — t ekst ilvar ē š anas apziņa. Go-

belēna māksla virzās dziļumā. (Lit. un Māksla, 1978,

13. okt., 9. lpp.),
jo tā pamatā nav semantiski saderīga vārdkopa, kā,

piemēram, salikteņos tekstilprece, tekstilizstrādājumi.
Lietvārdi varēšana, nevarēšana visbiežāk veido vārd-
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kopu ar īpašības vārdiem paplašinājumā — augsta pro-

fesionālā varēšana (Lit. un Māksla, 1975, 4. okt.,

9. lpp.), absolāta tehniskā varēšana (Lit. un Māksla,

1979, 2. febr., 8. lpp.), organizatoriska nevarēšana (Lit.
un Māksla, 1979, 12. janv., 11. lpp.) vai arī ar piederī-
bas vietniekvārdu paplašinājumā — apliecināt savu

varēšanu (Pad. Jaunatne, 1976, 28. nov.), asināt savu

varēšanu (Lit. un Māksla, 1974, 30. marts, 4. lpp.),
būtu mana varēšana (Lit. un Māksla, 1978, 20. janv.,
11. lpp.). Lietvārds resp. personu vai noteiktais vietniek-

vārds atkarībā no vārdiem varēšana, nevarēšana parasti
ir ģenitīvā un izsaka subjektu — pārdevēja varēšana

vai nevarēšana strādāt tirdzniecībā (Pad. Jaunatne,

1979, 17. febr.), pianista lieliskā tehniskā varēšana

(Lit. un Māksla, 1979, 12. janv., 10. lpp.), neatbil-

stība pašu varēšanas iespējām (Pad. Jaunatne, 1977,
23. apr.).

Atvasinājumā varējums izteikts iespētā rezultāta uz-

svērums.

.. Voroņina viena pati nevarēja tikt galā ar preti-
nieču visai solīdo var ēj urnu. (Pad. Jaunatne,

1977, 4. marts, 3. lpp.) (G. Šteinas) rezultāts pēc
vairāk nekā stundas skrējiena bija sekundi sekundē

vienāds ar A. Zukules (ASĶ) var ē j urnu. (Pad.
Jaunatne, 1976, 18. jūl.) Mūsu devums, mūsu va-

rējums. (Cīņa, 1975, 26. apr.)
Lai apzīmētu personu, kura var, spēj, lieto darītāj-

"vārdu varētājs, varētajā.

Ilzes Indrānes sievietes ir ļoti viscilvēciskas, ļoti sie-

višķīgas, tad pat spīvas varētā ja s. (Cīņa, 1973,

24. okt.) Svarīgi ir katram būt savā valstībā kungam
un varētā jат. (Ziedonis I. Kurzemīte, 1. gr. R.,

1970, 151. lpp.)
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70. gados ne tikai paplašinās verba varēt atvasinā-

jumu pulks, bet aktivizējas arī dažas šā verba divdabju
formas. Blakus bieži lietotajam pagātnes divdabim va-

rējis, jau retāk sastopamajiem varēts (Jā, divdesmit

pieci gadi ikvienā profesijā ir pietiekošs laiks, lai kaut

kādā mērā rezumētu cilvēka gribēto, negribēto, va-

rēto un nevarēto, pat ari kaut ko tādu, māksli-

niekam vienam pašam nojausto. Pad. Jaunatne, 1978,
16. jūlijs), varēdams (cik varēdams, kā varēdams), va-

rot, nevarot, varam (Viņš domāja un bija pārliecināts

varam sākt dzīvi otrreiz.. Purs L. Rieta stundā. R.,

1961, 21. lpp.) arvien biežāk tiek lietoti tagadnes div-

dabji varams, varošs.

Agrākos laikos tas nebija varams, bet tagadējās
civilizācijas iespējas ar agrākajām nav salīdzināmas.

(Lit. un Māksla, 1977, 30. sept., 4. lpp.) Jā, levalts

ies aiz viņa un sadarīto, cik spēka un varams, sa-

tīrīs. (Lit. un Māksla, 1978, 9. jūn., 6. lpp.)
Ar divdabi varošs pastiprina izteiksmes ekspresivi-

tāti, jo šai vārdformā sakrīt vārda leksiskā seman-

tika — rīcības, darbības iespēju vispārinājums —ar

gramatiskās formas semantiku: divdabis ar -ošs var

izteikt darbības iespēju kā pazīmi
3 (sal., piem.,

pārliecinošs — var pārliecināt; dziedinošs — var dzie-

dināt). Darbības, rīcības iespēju vispārinājumu var

spēcināt vietniekvārda viss pievienojums.
Varbūt lūgt talkā šefu organizācijas? Bet tās jau ari

vienmēr nav tik atsaucīgas un visu varošas kā
r

piemēram, Rojas vidusskolas šefi. (Skolotāju Avīze,
1979, 7. febr., 6. lpp.)

3 Ozola Ā. Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis ar iz-

skaņām -ošs, -oša. — Krāj.: Latviešu valodas kultūras jautājumi,
13. laid. R., 1977, 146.—153. lpp.
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Divdabi saglabājas verba varēt transitīvā lietojuma 4

rekcija —

Ari tad, kad nevar, cilvēks tomēr ir tas, kas var ne-

iespējamo. (Lit. un Māksla, 1974, 21. dcc., 4. lpp.)
Taču jāievēro, ka ar divdabi var saistīties tikai tādi

lietvārdi, kas iespējami saistībā ar verba personas

formu, tāpēc nepareizs ir saistījums dziesmu varošs —

Ņenci visi kā viens ir dziesmu varoši. (Pad.
Jaunatne, 1976, 1. aug.), jo neiespējami ir teikt varēt

dziesmu.

Divdabja varošs nominālā daba izpaužas pārākās
pakāpes formu darināšanas iespējā —

Tā ir kolektīva aktīvākā un ari varošākā dala.
(Komunists, 1975, 11. jūn.) Un vispirms viena

skranda ir jāsameklē sevi. Caur sevis paša radīšanu,

savas jātu un atziņu pieredzes pārbaudi, citus va-

rošākus darot. (Lit. un Māksla, 1978, 2. jūn.,
6. lpp.)
Retumis no divdabja varošs tiek darināts arī apstākļa

vārds varoši —

Varoši, pat efektīgi organizētajai formai trūkst vie-

nīgi padziļināta, cilvēcīga piepildījuma. (Pad. Jau-

natne, 1974, 31. marts.) Manuprāt, mums šiem jau-
niešiem bez mācīšanas muzicēt jāmāca arī tīri, gaiši,
varoši domāt. Jāpalīdz viņiem veidot savu perso-

nību. (Pad. Jaunatne, 1979, 1. janv.)
Līdz ar divdabja varošs biežāku lietojumu tiek ne-

pelnīti piemirsts un retāk sastopams kļūst sinonīmais

4
Par verba varēt sintaktisko saistāmību sk.: Karkliņš J. Infi-

nitīva sintaktiskās potences. R., 1976, 11.—12., 65. un turpm. lpp\;
Beitiņa M. Sintaktiskās konstrukcijas ar verbiem varēt, nevarēt. —

Zin. konferences «Vārds un vārda funkcija» materiāli. Liepāja,
1974, 3.—5. lpp.
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īpašības vārds vārīgs resp. nevarīgs, taču tā semantika

nav mazāk abstrakta un vārds var tikt mērķtiecīgi iz-

mantots, piemēram, vārīgs virs (Mīlenbahs K. Latviešu

valodas vārdnīca, 4. sēj. 479. lpp.). Lai kritika klātu

vārīgāka, tai jābūt estētiski vērtējošākai un teorē-

tiski argumentējošākai.. (Cīņa, 1975, 7. febr.) .. ap-

galvo, ka tikai vienas pašas krāsas esot īsti kolorī-

tas... vai to nav izdomājuši tie, kas nevarīgi zīmē-

jumā? (Zvaigzne, 1978, № 4, 28. lpp.)
Vai verba varēt nominālo atvasinājumu un nominālo

formu pašreizējā ekspansija ir nodeva valodiskai modei

vai arī stabila tendence, to rādīs turpmākā valodas

prakse. Pašreiz tādiem vārdiem un vārdformām kā va-

rošs, varams, varējums, varēšana, varētājs piemīt jaun-

darinājumu īpatnības un līdz ar to ekspresivitātes po-

tences: vārda lietotājs enerģiski, visai kategoriski vērtē

savas vai sev tuvas profesijas pārstāvja vai kādas citas

dzīves jomas darītāja veikumu. Taču katrā spilgti eks-

presīva vārda vai vārdu savienojuma izmantošanas ga-

dījumā būtu jāapzinās lietojuma mērķtiecīgums.

R. KALNBERZIŅA

INICIĀĻU ABREVIATŪRU STABILO KOMPONENTU

VĀRDDARINĀŠANAS PRODUKTIVITĀTE

Iniciāļu saīsinājumu jeb abreviatūru grupā nozīmīgu

apakšgrupu veido saīsinājumi, kas apzīmē dažādu or-

ganizāciju, savienību, sabiedrību, asociāciju, federāciju
tml. nosaukumus.

'

Šādi saīsinājumi bieži vien ir ļoti līdzīgi, dažkārt tie

cits no cita atšķiras tikai ar pirmo, retāk — ar vairā-

kiem burtiem: LPSR (Latvijas Padomju Sociālistiskā
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Republika), LietPSR (Lietuvas PSR), IPSR (Igauni-

jas PSR); AbhAPSR (Abhāzijas APSR), KarēIAPSR

(Karelijas APSR); LKP (Latvijas Komunistiskā par-

tija), BKP (Baltkrievijas KP); MVU (Maskavas Valsts

universitāte), ĻVU (Ļeningradas VU), LVU (Latvi-

jas VU).

Iniciāļu abreviatūras, kas apzīmē organizāciju nosau-

kumus, ir saīsinājumi, kuros ietilpst stabili komponenti,
kas atspoguļo stabilus pilno vārdu savienojumu saka-

rus un šo savienojumu komponentu vārdu kārtu.

Iniciāļu saīsinājuma pamatā, kā zināms, vienmēr ir

nomenklatūras vārds — saīsinājuma kodols, centrālais

vārds, kas iniciāļu saīsinājumu sakausē vienā veselā.

Nomenklatūras vārds — lietvārds — var apzīmēt gan

vispārinātu organizācijas (savienības, apvienības, sa-

biedrības, asociācijas, federācijas v. tml.) jēdzienu, gan
konkrētu iestādi — institūtu, universitāti, klubu, gan
arī sabiedrisku organizāciju — partiju, biedrību, kus-

tību v. tml.

Pats nomenklatūras vārds ir funkcionāli neitrāls,
taču saistījumā ar citiem vārdiem — apzīmētājiem —

tas iegūst funkcionāli stilistisku ierobežojumu. Jo ga-
rāka ir apzīmētāju rinda, jo vairāk nomenklatūras

vārda nozīme tiek precizēta un ierobežota. To acīmre-

dzot nosaka nomenklatūras vārda vispārinājuma pa-

kāpe. Saistījumu starp nomenklatūras vārdu un apzī-
mētājiem var attēlot ar šādiem modeļiem:
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Pēc latviešu valodas vārdu kārtas nomenklatūras

vārds parasti atrodas pēdējā pozīcijā — saīsinājuma
beigās. Nomenklatūras vārda kreisajā pusē nostājas

apzīmētāji — ar vienu, diviem, dažkārt trim vai čet-

riem elementiem, veidojot ar nomenklatūras vārdu sta-

bilu savienojumu, kas savukārt var radīt veselu virkni

radniecisku savienojumu. Sie stabilie savienojumi (a'n,

a
2

a
!
n, a

3
a

2a'n, a
4
a

3
a

2
a'n) veic noteiktu nomenklatūras

vārda konkretizācijas funkciju: 1) norāda uz kādas or-

ganizācijas darbības vai zinātņu nozares veidu —

piem., zinātniskās pētniecības institūts, administratīvi

saimnieciskā daļa, autotransporta kantoris, aviokon-

struktoru birojs, materiāli tehniskās apgādes dienests,

sanitāri epidemioloģiskā stacija, zinātniski tehniskā ko-

misija, zinātniski metodiskais kabinets, profesionāli
tehniskā skola utt., 2) nākamie iespējamie apzīmētāji,
kas pievienojas šim stabilajam savienojumam un tur-

pina stabilo rindu, norāda uz attiecīgās organizācijas
pakļautību (starptautiska, Vissavienības, vispārēja,

valsts, centrālā, augstākā, galvenā, apvidus, pilsētas,
rajona utt.).

Kreisās puses iniciāļu saīsinājuma pēdējais locek-

lis — toponīms (t) norāda uz kādas organizācijas, sa-

vienības, apvienības, partijas v. tml. teritoriālo piede-
rību. Tam blakus var nostāties radnieciski nosaukumi,,

kas attiecas uz visu zemeslodes teritoriju, kā arī kon-

krēti toponīmi — pasaules daļu vai kontinentu nosau-

kumi, valstu, federāciju, republiku, pilsētu un ciemu

nosaukumi.



Tāds ir iniciāļu saīsinājumu kopējais modelis. Ik-

viens konkrēts nosaukums var vai nu sakrist ar šo mo-

deli un ietvert visus tā elementus, vai ari tikai kādu no-

šiem elementiem. Daži no šiem elementiem var ari ne-

būt. Tā, piemēram, elements «t» nav obligāts, ja ir «p»

(AAK — augstākā atestācijas komisija), vai arī ot-

rādi — nav obligāts «p», ja ir «t» (RPI — Rīgas Poli-

tehniskais institūts). Ir nosaukumi, kuros sastopams
«tp» bez elementiem «a

3
a

2a'» (LVU). Stabils un neiz-

trūkstošs ir nomenklatūras vārds «n», kas tāpat var

tikt papildināts ar vienu, diviem, trim vai četriem ele-

mentiem (visbiežāk — viens vai divi elementi).

Piemēram:

TP — Tirdzniecības palāta
SDP — Sociāldemokrātiskā partija

ĻKJS — Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienība

TOZPI — Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās

pētniecības institūts.

Šādu iniciāļu savienojumu rindas ir bieži sastopamas

Padomju valsts, savienoto sociālistisko republiku un

autonomo sociālistisko republiku nosaukumos, kā arī

sociālistisko un tautas demokrātijas valstu nosaukumos.

Lielu grupu veido visas pasaules komunistisko partiju
nosaukumi, kā arī dažādu valstu sociālistisko, sociāl-

demokrātisko un citu partiju nosaukumi. Pie iniciāļu

saīsinājumiem pieder ari sabiedrisko organizāciju no-

saukumi, piemēram, gan mūsu valsts, gan sociālistisko

un citu valstu jaunatnes, arodbiedrību un sporta orga-

nizāciju nosaukumi. Iniciāļu saīsinājumus izmanto gan
dažādu zinātnisku, gan mācību iestāžu apzīmēšanai.
Daļa radniecisko organizāciju ir starptautiskas vai na-

cionālas.
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VALSTU UN REPUBLIKU NOSAUKUMI

PSR — Padomju Sociālistiskā republika
UPSR (Ukrainas), BPSR (Baltkrievijas),
MPSR (Moldāvijas), LPSR (Latvijas),
LietPSR (Lietuvas), IPSR (Igaunijas)

APSR — Autonomā Padomju Sociālistiskā republika
AbhAPSR (Abhāzijas), BaškAPSR (Baškīri-

jas), CuvAPSR (Cuvašijas), JakAPSR (Ja-

kutijas)
SR — Sociālistiskā Republika

CSR (Cehoslovakijas), RSR (Rumānijas),
VjSR (Vjetnamas)

TR — Tautas Republika
UTR (Ungārijas), BTR (Bulgārijas), PTR

(Polijas), ATR (Angolas), ĶTR (Ķīnas)
TDR — Tautas Demokrātiskā Republika

ATDR (Alžīrijas), KTDR (Korejas), LTDR

(Laosas)
DR — Demokrātiskā Republika

VDR (Vācijas), ADR (Afganistānas)
AR — Arābu Republika

SAR (Sīrijas), ĒAR (Ēģiptes)

PARTIJU UN SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU NOSAUKUMI

KP — Komunistiskā partija
PSKP (Padomju Savienības), LKP (Latvijas,

Lietuvas), IKP (Igaunijas), GKP (Gruzijas),
АКР (Armēnijas); LKP (Lielbritānijas), FKP

(Francijas), VKP (Vācijas), IKP (Indijas),
RKP (Rumānijas), CKP (Cehoslovakijas),
PKP (Portugāles), KKP (Kubas), АКР (An-

golas)
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SDP — Sociāldemokrātiska partija
VSDP (Vācijas — VFR), SSDP (Somijas),
ZSDP (Zviedrijas)

TSP — Tautas Sociālistiskā partija
KTSP (Kubas), ITSP (Indijas)

SP — Strādnieku partija
PASP (Polijas Apvienotā), NSP (Norvēģijas)'

SVP — Sociālistiskā vienības partija
VSVP (Vācijas — VDR), ISVP (Islandes)

ASP — Apvienotā sociālistiskā partija
FASP (Francijas), KASP (Katalonijas)

ТАК — Tautas atbrīvošanās kustība

АТАК (Angolas), VjTAK (Vjetnamas)

RAP — Republikāniskā arodbiedrību padome
LRAP (Latvijas, Lietuvas), IRAP (Igauni-
jas),GßAP (Gruzijas)

ĻKJS — Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienība

VĻKJS (Vissavienības), LĻKJS (Latvijas),.
BĻKJS (Baltkrievijas)

SJS — Sociālistiskās jaunatnes savienība

CSJS (Cehoslovakijas), RSJS (Rumānijas)

SJS
— Strādnieku jaunatnes savienība

ASJS (Albānijas), VjSJS (Vjetnamas)

DAB — Dabas aizsardzības biedrība

VDAB (Vissavienības), LDAB (Latvijas)

TP — Tirdzniecības palāta
STP (Starptautiskā), VTP (Vissavienības),
LTP (Latvijas)

AK — Arodbiedrību konfederācija
AAK (Arābu), ĀAK (Āfrikas)
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MĀCĪBU UN ZINĀTNISKO lESTĀŽU, KULTŪRAS

UN SPORTA ORGANIZĀCIJU NOSAUKUMI

VU — Valsts universitāte

MVU (Maskavas), LVU (Latvijas), TVU

(Tartu)
PI — Politehniskais institūts

RPI (Rīgas), MPI (Minskas), KPI (Kijevas),
TPI (Tallinas), OPI (Odesas)

PI — Pedagoģiskais institūts

LVPI (Liepājas Valsts), DPI (Daugavpils),
KPI (Kaunas)

LA — Lauksaimniecības akadēmija
LLA (Latvijas), ILA (Igaunijas)

VS — partijas skola

APS (Augstākā), ANPS (Augstākā neklātie-

nes)
-RPS — Republikāniskā partijas skola

LRPS (Latvijas), ARPS (Armēnijas), GRPS

(Gruzijas)
VB — Valsts bibliotēka

LVB (Latvijas), IVB (Igaunijas), BVB (Balt-
krievijas)

KVB — Republikas valsts bibliotēka

GRVB (Gruzijas), MRVB (Moldāvijas),
URVB (Ukrainas)

"VFKI — Valsts fiziskās kultūras institūts

VVFKI (Vissavienības), LVFKI (Latvijas,

Lietuvas), SVFKI (Smojenskas)
ZTII — Zinātniski tehniskās informācijas institūts

VZTII (Vissavienības), LZTH (Latvijas, Lie-

tuvas)
ZPI — zinātniskās pētniecības institūts

TOZPI (Traumatoloģijas un ortopēdijas),
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ĻTOZPI (Ļeņingradas), NTOZPI (Novosi-

birskas), RTOZPI (Rīgas)
CSP — Centrālā statistikas pārvalde

VCSP (Vissavienības), LCSP (Latvijas, Lie-

tuvas)
AK — Atestācijas komisija

AAK (Augstākā), IAK (Institūta)
VK — Valsts konservatorija

MVK (Maskavas), ĻVK (Ļeņingradas), LVK

(Latvijas)
ТВ — Teātra biedrība

VTB (Vissavienības), LTB (Latvijas)
TSSI — Tautas saimniecības sasniegumu izstāde

VTSSI (Vissavienības), LTSSI (Latvijas)
BSB

— brīvprātīgā sporta biedrība

VBSB (Vissavienības), SBSB (studentu)
ASMS— augstākās sporta meistarības skola

VASMS (Vissavienības), RASMS (republi-
kas)

ŠK — šaha klubs

CŠK (Centrālais), RŠK (Rīgas)
OK — Olimpiskā komiteja

SOK (Starptautiskā), NOK (Nacionālā)
AMK — automotoklubs

CAMK (Centrālais), RAMK (Rīgas)

Aizgūstot latviešu valodā šādus saīsinājumus no

angļu, franču vai krievu valodas, parasti vārdu kārta

tajos nesakrīt ar vārdu kārtu latviešu valodā (tas attie-

cas galvenokārt uz romāņu un slāvu valodām). Tā,
piemēram, franču valodā starptautisko organizāciju no-

saukumi vienmēr sākas ar nomenklatūras vārdu saīsi-

nājuma sākumā un tas apzīmē starptautisku organizā-
ciju vai savienību, pēc tam doti apzīmējumi, kuri
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konkretizē attiecīgās organizācijas darbības veidu, pie-
mēram,

FIG (fr. Federation Internationale dc Gymnasti-
que) — Starptautiskā vingrošanas federācija

FIDE (fr. Federation Internationale des Echecs) —

Starptautiskā šaha federācija.

Ģermāņu valodās vārdu kārta tamlīdzīgos savieno-

jumos ir tuva vārdu kārtai latviešu valodā — nomen-

klatūras vārds parasti atrodas savienojuma beigās,
piemēram,

ITTF (angl. International Table Tennis Federa-

tion) — Starptautiskā galda tenisa federācija

ISU (angl. International Skating Union) — Starp-
tautiskā daiļslidošanas sporta federācija.

Krievu valodā nomenklatūras vārds var būt divējādā
pozīcijā — prepozitīvi vai postpozitīvi, tas var atrasties

gan starp apzīmējumiem, gan arī saīsinājuma sākumā

vai beigās, piemēram,

— ТА — telegrāfa aģentūra
ATA (Albānijas), TASS (Телеграфное агентство

Советского Союза), ROSTA (Российское теле-

графное агентство).

Iniciāļu abreviatūrās dažkārt var sastapt arī abrevia-

tūru kompleksus, kas sastāv no diviem komponentiem.
Šo kompleksu pēdējā daļa ir stabila, bet pirmā daļa
mainās. Tā, piemēram, radošo savienību nosaukumos

pirmais mainīgais komponents apzīmē pakļautību, bet

pēdējais stabilais komponents — attiecīgo radošo sa-

vienību:

KS — kinematogrāfistu savienība

PSRS KS; Latvijas KS



KS — komponistu savienība

PSRS KS; LPSR KS

MS — mākslinieku savienība

PSRS MS; LPSR MS

RS — rakstnieku savienība

PSRS RS; Latvijas Padomju RS

2S — žurnālistu savienība

PSRS 2S; LPSR ZS
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VĀRDI UN TO SAISTĪJUMI

К. KARULIS

VĒLAMIE UN NEVĒLAMIE VĀRDU SAVIENOJUMI*

augsts — a. kalns, tornis; augsta māja, virsotne j
a. ūdens līmenis; pārn.: a. sasniegumu, panākumu līme-

nis; a. kultūras līmenis | trīs metrus augsta grēda
*

par skaņu, tembru, toni: augsta balss, nots

* 'liels (ko var izteikt skaitļos)': a. spiediens, augsta

temperatūra
* 'izcils, ļoti nozīmīgs' (lai atdzīvinātu izteiksmi un

panāktu stila svaigumu, vēlams vairīties no vārda

augsts biežas lietošanas šajā nozīmē, aizstājot vārdu

augsts ar izcils, (loti) liels, (loti) nozīmīgs, godpilns un

citiem, kas attiecīgo jēdzienu izsaka tiešāk un skaid-

rāk): a. gods (= izcils, ļoti liels..), a. mērķis (= liels,

cildens, dižens..), augstas prasības (= (ļoti) lielas,

nopietnas..), augsta uzticība (= liela, cildena, god-

pilna ..)

sar.: augsta viesmīlība (labāk: liela, sirsnīga, iz-

cila ..); augsti tempi (labāk: ātri, raiti, spraigi, sa-

sprindzināti ..); augstas intereses (labāk: lielas, dziļas,
nopietnas ..); a. dzīvīgums (labāk: liels, izcils ..)

caur — c. mežu; spraukties c. drūzmu; doties c. miglu
gaisma iespīd c. logu (bet: .. pa atvērto logu); ska-

ņas ieplūda c. aizvērtajām durvīm (bet: zēns izgāja pa

durvīm)

* Paskaidrojumus sk. LVKJ 14. laidiena 195. lappusē
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pārп.: tas iet с.

kauliem; tas viņam

gāja c. sirdi | «caur

salu, caur nāvi!»

(Rainis); «Zelma

:aur pieri lūkojās»
(A. Upīts)

cits caur citu: «do-

mas cita caur citu

jaucās meitenes sma-

dzenēs» (V. Lācis) ļ viens caur otru
*

savienojumos, kas rāda virzību laikā: «Caur nakti
tas mani vadīja» (Rainis); «Caur visām gadsimtu jū-
dzēm šurp stīdz kā saules matiņš tievs» (O. Vācietis);
«ar tiešo ātrumu skrien caur dzīvi» (I. Indrāne)

* savienojumos, kas izsaka norisi, kuru veicina cil-

vēki: «Caur tevi jauna diena aust» (Rainis); «Kāda
cita vara caur tevi manī lūkojas» (M. Ķempe)

* nevēl.: c. apstākļu sagadīšanos (literāri: apstāk-
ļiem sagadoties); uzzināt c. nejaušību (literāri: nejauši
uzzināt); bojājumi radās c. aukstumu (literāri: bojā-
jumi radās no aukstuma; bojājumus izraisīja aukstums;
bojājumu cēlonis bija aukstums; bojājumi radās auk-

stuma dēļ)
dot — d. dāvanu, ziedus, grāmatu | d. sunim kaulu,

govīm sienu | d. rokā; d. līdzi; d. dāvanai; d. ciema-

kukulim | d. ēst

d. roku ļd. bērnam krūti | d. skūpstu (= (no) skūp-
stīt); d. pērienu (= (no) pērt)

* d. nosaukumu (= nosaukt); d. vārdu (= 1. no-

saukt (kādā) vārdā, 2. apsolīt)
d. māksliniecisko ietērpu; d. tehnoloģiskos aprēķinus;

sar.: d. leksikogrāfisko apdari (labāk: izdarīt.., iz-

veidot ..)
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d. piemērus, parindes, piezīmes, tabulas, ilustrācijas
(minēt, ievietot ..); d. citātus (minēt ..; ievietot

citēt)
nevel.: viņš man nedod strādāt (literāri: viņš man

neļauj strādāt; viņš mani traucē darbā)
* 'ražot': d. tikai labu produkciju (= ražot, izgata-

vot ..); govis dod lielu izslaukumu (= no govīm ir liels

izslaukums); šī govs dod treknu pienu (= šai govij ir

trekns piens); šķirnes sivēni dod lielu dzīvsvara pie-

augumu (labāk: šķirnes sivēniem ir liels dzīvsvara pie-
augums)

*
sar. 'pārdot': d. preces uz kredīta, pret skaidru sa-

maksu
*

sar. 'maksāt': cik var dot par šo veco grāmatu?

(labāk: cik var maksāt..?)
* 'realizēt': d. triecienu, pretsparu
sar.: d. stundas; d. apmācību virpošanā (labāk: ap-

mācīt ..); viņš deva stundas klavieru spēlē (labāk:
viņš mācīja klavieru spēli)

sar.: 'rīkot; izpildīt, uzstāties': d. koncertu, izrādi

(labāk: rīkot, organizēt); teātris dos izrādes Viļņā (la-
bāk: teātris rīkos izrādes Viļņā; teātrim būs izrādes

Viļņā); aktieris deva interesantus priekšnesumus (la-
bāk: aktierim bija interesanti priekšnesumi); solists

deva bagātīgu programmu (labāk: solists izpildīja,
sniedza bagātīgu programmu; solistam bija bagātīga

programma)
* 'izteikt, uzrakstīt; publicēt': d. pavēli, rīkojumu;

d. paskaidrojumus, atbildi (= paskaidrot, atbildēt);
d. pamācības (= izteikt pamācības; pamācīt) | d. zvē-

restu, liecību (= zvērēt, liecināt)
d. padomu; sar.: d. ierosinājumu (labāk: ierosināt);

d. priekšlikumu (labāk: izteikt priekšlikumu)
* 'piešķirt': d. tiesības, brīvību (= piešķirt ..);
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d. darbu; d. līdzekļus, atvaļinājumu (= piešķirt .., sa-

gādāt..) | d. mājas uz renti, uz nomu (vēst.); d. meitu

par sievu (vēst.)
* 'sagādāt, radīt, nodrošināt': d. prieku ( = ieprieci-

nāt) ,d. sajūsmu ( = sajūsmināt); d. možumu (= pa-
darīt možu) | ticība uzvarai deva spēku (= . . ļoti stip-
rināja) ļ d. iespēju (= sagādāt iespēju, nodrošināt ..)

pētījumi deva jaunas atziņas (= pētījumos ieguva

jaunas atziņas; no pētījumiem izrietēja jaunas atziņas);

ekskursija deva ieskatu kaimiņu rajonu darbā (= ..

guva ieskatu..; ekskursijā iepazinās ar kaimiņu rajonu

darbu); eksperiments deva problēmas atrisinājumu

(= eksperimentā ieguva problēmas atrisinājumu, eks-

periments problēmu atrisināja)
metode deva panākumus (labāk: metodei bija panā-

kumi; metode bija veiksmīga)
sar.: d. cerības; sasniegtais deva cerības turpmākiem

panākumiem (labāk: sasniegtais ļāva cerēt uz ..)
d. iemeslu (labāk: būt par iemeslu); viņa rīcība deva

iemeslu bažām (labāk: viņa rīcība radīja bažas; viņa
rīcība bija par iemeslu bažām; viņa rīcība bija bažu

iemesls)
*

sar. 'sist': d. pa vaigu, ausi

iznest — i. pirkumus no veikala; i. malku pagalmā |
i. pa durvīm, pa vārtiem; (vienk.:) i. kādu cauri ('iz-

muļķot kādu')
* straume iznesa ledu | vētra laivu iznesa jūrā
*

plūdi iznesa tiltu
* 'saglabāt': i. ticību nākotnei cauri kara vētrām; vi-

sām grūtībām cauri viņš iznesa savu optimismu ļ pārn.:
i. bērnu (saglabāt, attīstīt mātes organismā)

*

sar.: i. grūtības (labāk: pārciest .., pārvarēt .., iz-

turēt ..); viņš iznesa darba smagumu (labāk: uz viņu

gūlās darba smagums; viņš veica darba grūtāko daļu)
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* nevēl, pieņemt : i. lē-

numu, spriedumu (lite-
rāri: pieņemt lēmumu,

spriedumu; nolemt, no-

spriest)
izsaukt — i. no istabas,

••■■...„ no mājas; i. zēnu pagalmā
* 'atsaukt, ataicināt': i.

ārstu; i. ātro palīdzību; i.

taksometru

sar.: i. lieciniekus (la-
bāk: (uz)aicināt ..); i- cie-

tušo uz nopratināšanu (la-
bāk: (uz) aicināt cietušo uz

nopratināšanu)
* 'uzaicināt atbildēt': i. skolnieku; i. ģeogrāfijā; i.

meiteni pie tāfeles

* 'uzaicināt atbildēt, lai nodibinātu sakarus': telefo-

niste izsauca Jelgavu; kutera radists izsauca bāzes kuģi
* 'uzaicināt (uz cīņu, sacensību)': i. uz divkauju;

brigāde izsauca kaimiņu kolhoza traktoristus uz sacen-

sību

* 'nosaukt': i. skolnieku vārdus; i. laimestus ļ novec.

'pieprasīt, lai atnes (alkoholisku dzērienu)': i. krogā

šņabi
*

sar. 'ar aplausiem, saucieniem aicināt parādīties
(uz skatuves, uz estrādes)': i. aktierus; mākslinieku iz-

sauca vairākkārt
*

sar. 'izraisīt, radīt': apaukstēšanās izsauca iesnas

(labāk: apaukstēšanās izraisīja (radīja) iesnas; ap-

aukstēšanās sekas bija iesnas); šo slimību izsauca mik-

robi (labāk: . . izraisīja . ~
šīs slimības cēlonis bija mik-

robi) | rājiens izsauca viņā sašutumu (labāk: .. izrai-

sīja ..,
.. radīja ..); šāda rīcība varēja citos izsaukt
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skaudību (labāk: .. modināt .., .. izraisīt
..,

radīt ..);
dziesmas izpildījums izsauca sajūsmu (labāk: ..izrai-

sīja .., .. radīja ..)

izvest — i. preces no noliktavas; i. cauri mežam

i. ražojumus uz citām republikām, uz ārzemēm
* 'izvadīt': i. bērnus no istabas | vista izved cāļus no

kūtiņas; pārn.: strazdu bērni jau izvesti

pārn.: i. audzēkņus dzīvē (labāk: izvadīt ..) | sar.:

i. no pacietības (labāk: panākt, ka zaudē pacietību; sa-

dusmot)
mat.: i. formulu
* nevēl.: izvest aprēķinus (literāri: izdarīt aprēķi-

nus; aprēķināt); i. cenu kalkulāciju (literāri: izdarīt ..;

izkalkulēt cenas); i. preču inventarizāciju (literāri: iz-

darīt ..; inventarizēt preces)

maisīt — 'jaukt (riņķveida kustībā)': m. putru, javu;
m. ar karoti, ar lāpstu | m. katlu, bļodu

* nevēl, 'traucēt, kavēt': viņš man maisa strādāt

{literāri: viņš mani traucē darbā): nemaisi man, pats
tikšu galā! (literāri: netraucē mani.., nekavē mani ..)

nest — n. saini, somu; n. viegli, bez pūlēm, ar pie-

pūli; n. rokās, uz pleca, uz muguras; n. somā, portfelī;
n. no mājas, no veikala; n. uz staciju | vienk.: n. cauri

(muļķot)
vējš nes putekļus, sniegu; straume nes baļķus | pārn.:

rietumu vējš nes lietu (= ja pūš rietumu vējš, gaidāms
lietus)

vēstule nesa sēru vēsti
* '(iz)just': n. sevī vainas apziņu (=(iz)just sevī

vainas apziņu)
nevēl.: n. atbildību (literāri: būt atbildīgam); viņš

nes atbildību par izdevumu (literāri: viņš ir atbildīgs
par izdevumu; viņš atbild par izdevumu)
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* 'dot': šīs ābelītes jau nes augļus (= šīs ābelītes

jau ražo; šīm ābelītēm jau ir augļi); zemeņu dārzs šo-

gad nesīs lielu ražu (= ..dos lielu ražu; ..bagātīgi

ražos)
sar.: noguldījums nes divus procentus gadā (labāk:

..
dod divus procentus augļu gadā; par noguldījumu

saņem (iegūst) divus procentus (augļu) gadā)
sar.: uzņēmums, pasākums nes peļņu (labāk: ..

dod

peļņu; no uzņēmuma, pasākuma (ie)gūst peļņu)
nevēl.: šis dzēriens nes atspirdzinājumu (literāri:

.. atspirdzina); alkohols nes reibumu (literāri: .. (ap)-

reibina)
sar.: darbs, centība nes prieku, gandarījumu (labāk:

.. sagādā prieku, gandarījumu; .. saistīts ar prieku, gan-

darījumu)
sar.: šī loma viņam nesa panākumus (labāk: .. sa-

gādāja panākumus; ar šo lomu viņš guva panākumus);
glītais izstrādājums viņam nesa atzinību, uzslavu (la-
bāk:

.. sagādāja ..; par glīto izstrādājumu viņš (ie)-

guva atzinību, uzslavu)
*

sar.: 'valkāt': viņš nes cepuri mazliet ieslīpi (la-
bāk:

..

valkā
.., ..

nēsā ..); savu jauno tērpu viņa nes

eleganti (labāk: .. valkā)
nevēl.: viņa nes skaistu frizūru (literāri: viņai ir

skaista frizūra); viņš stalti nes augumu (literāri: viņš
iet stalti)

nevēl.: 'būt (ar vārdu, nosaukumu)': grāmata nes

zīmīgu nosaukumu (literāri: grāmatai ir zīmīgs nosau-

kums); viņš nes slavenu vārdu (literāri: viņam ir sla-

vens vārds)

piedot — 'dodot pievienot': p. klāt vēl dažus rubļus,
lai iznāktu apaļš simts

* 'pietiekami iedot': kaudzes krāvējas strādāja tik

veikli, ka nespēja viņām salmus piedot
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* 'neuzskatīt par pārkāpumu; atvainot, atstāt neso-

dītu': p. pārkāpumu, kļūdīšanos
*

sar. 'izveidot': apdare piedeva tērpam eleganci (la-
bāk:

. . piešķīra ..; pēc apdares (ar apdari) tērps kļuva

elegants; pēc apdares (ar apdari) tērps ieguva ele-

ganci); siensega piedeva istabai mājīgumu (labāk:

.. piešķīra . .; siensega radīja istabā mājīgumu); telpu

dekorējums piedeva sanāksmei lielāku svinīgumu (la-
bāk:

.. piešķīra ..; telpu dekorējums padarīja sanāksmi

vēl svinīgāku; telpu dekorējums radīja sanāksmē lie-

lāku svinīgumu); šāds paņēmiens piedod stilam vieg-
lumu (labāk: .. piešķir ..; . . padara stilu vieglāku)

sar.: p. toni (labāk: noskaņot; radīt noskaņu, noska-

ņojumu); p. vakaram, sarīkojumam vajadzīgo toni (la-
bāk: piešķirt vakaram, sarīkojumam vajadzīgo noska-

ņojumu; radīt, izveidot vakarā vajadzīgo noskaņo-
jumu); runātājs prata p. balsij vēlamo toni (labāk:

.. prata piešķirt balsij vēlamo toni; . . prata piešķirt
balsij vēlamo noskaņu)

piekrist — 'piebirt': ābolu piekrita pilns grāvis
* 'pievienoties': p. runātājam, runātāja domām

(= pievienoties ..); šinī jautājumā es tev nepiekrītu
(.. nepievienojos; šinī jautājumā man ir citi uzskati)

*

nevēl.: tas viņam piekrīt pēc amata (literāri: tas

viņam jādara ..; tas viņam jāveic ..; tas ir viņa amata

pienākums; tas ir viņa (amata) kompetencēs); šī lieta

piekrīt citai tiesai (literāri: šī lieta ir citas tiesas kom-

petencē)

pieņemt — 'ņemt pie sevis (līguma attiecībās)': p.

apakšīrnieku
* 'saistīt (darbā)': p. strādniekus; p. darbā

* 'pārņemt savā pārziņā, rīcībā, ziņā': p. veikalā

preces
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* 'akceptēt (parasti balsojot)': p. likumu, lēmumu,

rezolūciju, projektu
*

sar. 'atzīt, uzskatīt': šo tēzi es pieņemu par pareizu
(labāk: šo tēzi es atzīstu par pareizu); es pieņemu, ka

viņš ir kļūdījies (labāk: manuprāt, viņš ir kļūdījies)
piestādīt — 'stādot piepildīt': p. visu dobi ar puķēm
* nevēl, 'iesniegt': p. rēķinu (literāri: iesniegt rēķinu;

piesūtīt rēķinu); izmeklēšanas komisijai piestādīja vaja-
dzīgos dokumentus (literāri: .. iesniedza ..); apliecību
piestādīja pie lietas (literāri: apliecību pievienoja lietai)

pildīt — p. trauku; p. kasti ar āboliem; p. līdz malām,
līdz pusei

* 'sagatavot, ierakstot vajadzīgās ziņas': p. anketi,

aptaujas lapu; viņš rūpīgi pildīja katru aili pēc kār-

tas
* 'realizēt': p. pienākumu, uzdevumu; viņš centās

p. savu solījumu
Sal. izpildīt (14. laidiena 199. lpp.)
sastādīt — 'iestādīt (daudzus, vairākus)': s. kokus,

kartupeļus
* 'nostādīt': zēnus sastādīja divās rindās
* 'salikt': s. izjaukto aparātu
* 'kārtot un izveidot': s. rakstu krājumu, darbu iz-

lasi; vārdnīcu sastādīja autoru kolektīvs (= sarak-

stīja .. (ja vārdnīcas teksts pamatos ir oriģināls);
.. sagatavoja ..)

*
sar. 'izveidot': brigādi sastādīja no pieredzējušiem

celtniekiem (=
.. izveidoja ..; .. noorganizēja ..), sa-

stādītā futbolkomanda
* 'sagatavot': pārskatu sastādīja nodaļas vadītājs

( =
.. uzrakstīja ..)

* nevēl, -'būt': ekspluatācijas izdevumi sastādīja pie-
cus procentus no ienākumiem (literāri: ekspluatācijas
izdevumi bija pieci procenti ..); cukurs sastāda gandrīz
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pusi no ievārījuma svara (literāri: .. ir gandrīz puse ..;
cukura ir gandrīz puse ..) | mašīnparku sastāda div-

desmit traktori un pieci kombaini (literāri: mašīnparkā

ir..; mašīnparku veido ..)
skaitīt — 'nosaukt skaitļus pēc kārtas': s. no viena

līdz desmit

* 'noteikt skaitu (apzinot katru vienību)': s. iedzīvo-

tājus
*

sar. '(no)runāt, deklamēt': s. dzejoli, tekstu (labāk:
runāt ..; deklamēt ..)

* nevēl, 'uzskatīt, atzīt': s. pacientu par izveseļoju-
šos (literāri: atkarībā no satura: uzskatīt ..; atzīt ..);

s. grāmatu par iznākušu tikai pēc visa metiena saņem-
šanas (literāri: uzskatīt ..) |s. par pieņemtu darbā no

šā gada 1. februāra (literāri: uzskatīt par ..; (pavēlē
par darbinieka pieņemšanu:) pieņemt darbā ar šā

gada ..)

sniegt — 'dot' (šaja nozīme sniegt izsaka to pašu

jēdzienu kā dot, bet atšķirība bieži ir nodomā, runātāja
vai rakstītāja tieksmē izsacīt šo jēdzienu mazliet izjus-
tāk un parādīt, ka došana nav tikai kāda priekšmeta
pārvietošana no vienām rokām citās, bet tā ir saistīta

ar sirsnību, tuvību vai vismaz ar uzmanību)
s. dāvanu, ziedus, balvu | s. roku sveicienam, at-

vadām

s. skūpstu | s. vaigu skūpstam
* 'izteikt, uzrakstīt' (= dot): s. paskaidrojumu

( = paskaidrot); s. atbildi (= atbildēt); s. pamācības
X= izteikt pamācības, pamācīt); s. padomu

s. liecību (= liecināt); s. pārskatu
*

'sagādāt, nodrošināt' (= dot): s. jaunas atziņas;
s. dziļāku ieskatu problēmas izpratnē (= ļaut dziļāk
ieskatīties ..); s. atrisinājumu; šie pasākumi snie-

dza sarežģītās ūdensrežīma problēmas atrisinājumu
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(labāk: šie pasākumi atrisināja sarežģīto ūdensrežīma

problēmu)
* 'realizēt' (gadījumos, kad šajos piemēros lietojams

arī dot, vārds sniegt izsaka lielāku labvēlību, ieintere-

sētību) :

s. atbalstu, pabalstu; s. palīdzību (= palīdzēt)
cietušajam sniedza pirmo palīdzību
*

sar. 'rīkot; izpildīt, uzstāties' ( = dot): sniegt kon-

certu, izrādi (labāk: rīkot
. .) ansamblis sniedza priekš-

nesumus (labāk: ansamblis uzstājās ar priekšnesu-
miem; ansamblis izpildīja priekšnesumus)

* 'minēt, ievietot' (labāk: dot): s. piemērus (= minēt

piemērus); s. citātus ( =citēt); s. piezīmes (= izteikt

piezīmes; minēt piezīmes; pievienot piezīmes); s. tabu-

las, ilustrācijas (= ievietot ..; pievienot ..)
*

'sasniegt, aizsniegt, skart': kāpnes sniedza pašu
galotni; ķēde nesniedza akai dibenu ļ «Mēs sniegsim

tāles, Kur saule aust» (Rainis)
'sniegties (līdz)': roka sniedz līdz plauktam; aizkari

sniedza līdz zemei

stādīt — 'dēstīt': s. kokus, krūmus, kartupeļus; s. ar

rokām, s. mehanizēti; s. rindās; s. dārzā, tīrumā
* 'likt nostāties': zēnus stādīja rindās

stādīt priekšā ('oficiāli iepazīstināt')
*

sar. 'noteikt; izvēlēties': s. sev augstu mērķi (labāk:
noteikt sev augstu mērķi; izvirzīt . .; izvēlēties . .; iz-

raudzīties ..); viņš stādīja sev par uzdevumu izstrādāt

jaunu darba metodiku (labāk: viņš izvirzīja sev uzde-

vumu ..; viņš noteica sev uzdevumu ..) | skolotājs viņu
stādīja par paraugu citiem (labāk: skolotājs viņu ieteica

par paraugu citiem; skolotājs viņu minēja ..)
stādīties — s. priekšā '(oficiāli) iepazīstināt ar sevi':

viesis stādījās priekšā
* nevēl, (pārn.) 'iztēloties': viņš stādījās priekšā,
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kāds izskatīsies jaunais nams (literāri: viņš iztēlojās,

iedomājās, iztēloja, izfantazēja ..; viņam bija priekš-
stats ..); viņš nestādījās priekšā, kāda būs viņa loma

šajā pasākumā (literāri: viņš nevarēja iedomāties ..;

viņam nebija priekšstata ..)

uzstādīt — 'iestādīt (uz kā, kam virsū)': v. puķes uz

kapa
* 'novietot darba kārtībā; samontēt un novietot':

v. mašīnu, agregātu
*

sar. 'izvirzīt': v. prasības (labāk: izvirzīt ..; iz-

teikt ..); v. noteikumus (labāk: minēt ..; izvirzīt ..; iz-

teikt ..; deklarēt ..); v. par mērķi (labāk: izvirzīt ..;

noteikt ..; deklarēt ..); v. par kandidātu (labāk: izvir-

zīt ..)

uzvedums — bagātīgs kūdras uzvedums smilšaina-

jiem laukiem; aprēķināt uzveduma apjomu
* 'uzvadījums': pateikties pavadonim par kalnā uz-

vedumu
*

'inscenējums, izrāde': operas, teātra, baleta v.

(=
..

inscenējums;
..

izrāde); novērtēt, kritizēt uzve-

dumu; uzvedumā piedalās viss teātra kolektīvs

uzvest — v. tīrumam

kūdru (= v. uz tīruma ..)
* 'uzvadīt': pavadonis

uzveda tūristus līdz torņa
platformai; taciņa uzveda

pašā kalna galā | v. uz

ceļa (arī pārn.)
sar.: v. uz pareizām do-

mām (labāk: uzvadīt ..;
uzvirzīt ..)

*
'inscenēt; izrādīt': v.

iugu, operu (inscenēt ..;



iestudēt ..; izrādīt
.
.); v. pantomīmu uz operas ska-

tuves (= inscenēt ..; iestudēt ..; izrādīt ..); v. operu

jaunā režijā (= inscenēt ..; iestudēt ..; izrādīt . .;)
vest — v. kokus, pasažierus; v. ar zirgu, ar auto-

mašīnu; v. ratos, automašīnā; v. pa ceļu, pa šoseju
* 'vadīt': v. zēnu aiz rokas; v. pa taciņu, pa ežma-

lām; māte veda meitenes uz labākajām sēņu vietām

* 'risināt, kārtot': v. sarunas (= risināt sarunas);

delegāti veda pamiera sarunas (= apspriedās par

pamieru; .. apspriedās par pamiera noslēgšanu)
novec: v. dzīvi (= dzīvot); «Ved dzīvi tā, ka pēc

nav jāteic: «vīla!»» (Rainis)

jur.: v. lietu

novest — n. baļķus mašīnās līdz upei
* 'novadīt': n. pa taciņu gravā; pa trepēm meitenīti

noveda aiz rokas ļ pārn.: nelaime viņu noveda izmi-

sumā (sar.: . . pie izmisuma)
sar. (pārn): n. lietu līdz galam (labāk: novadīt ..);

n. pētījumus pie rezultāta (labāk: novadīt pētījumus
līdz rezultātam)

pievest — p. malku, ogles
*

'pievadīt': ejot pa grāvmalu, tēvs mani pieveda līdz

pašam ezeram (= .. pie paša ezera)
mat.: p. pie kopēja saucēja
sar. (pārn.): p. elektrības līniju līdz mājām (labāk:

pievadīt ..); ūdensvadu pieveda līdz lopu dzirdīšanas

silēm (labāk: .. pievadīja ..; .. iekārtoja ..)
nevēl.: p. piemēru, citātu, skaitļus (literāri, minēt

..; pievienot ..; citēt ..); runātājs pieveda datus (lite-
rāri:

.. minēja ..; .. pateica ..; .. nolasīja ..)

Redakcijas piezīme. K. Karuļa rakstā «Vārdi un to

saistījumi» LVKJ 14. laidiena (1978) 203. lpp. dotā vārdkopa
tekošais rēķins valodā gan ir plaši izplatīta, taču pareizais termins

ir tekošais konts.
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TERMINOLOĢIJA

V. SKUJIŅA

JAUNĀKAIS TERMINOLOĢIJĀ

Jaunumu klāstā ievietoti dažu mākslas nozaru (kino,
mūzikas, scenogrāfijas), ekonomiskās ģeogrāfijas, ģe-

nētikas, tekstilrūpniecības un kriminālistikas termini,

kā arī atsevišķi profesiju nosaukumi, kurus 1978. gadā

un 1979. gada sākumā apstiprinājusi LPSR ZA Termi-

noloģijas komisija vai ieteikuši praksei konsultācijās

LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta va-

lodnieki un kuri var interesēt plašāku sabiedrību. Sa-

rakstā ietilpināti arī vārdi, kuri apstiprināti valodas

prakses sēdēs un kuru pareizrakstība atšķiras no jau-
nākajā Svešvārdu vārdnīcā (R., 1978) publicētajām
formām.

Publicēšanai atlasīti ne vien plašāk izmantojamie

vārdi, bet arī tādi, kas var noderēt par paraugu citiem

darinājumiem. Terminiem pievienotie orientējošie skaid-

rojumi nepretendē uz pilnīgu nozīmes izklāstu. Nozī-

mes ilustrēšanai pievienoti piemēri.
afēra (nevis afēra) — афера
afērists (nevis afērists) — аферист
aparātists — аппаратчик — aparātu uzraugs; mež-

ķimiskās iekārtas a.

apdarnieks — отделочник — strādnieks, kas veic ap-
dares darbus

aprīkojums — оснастка; оборудование — tehniskais

iekārtojums; tehniskā iekārta, ierīces (komplekts);
ceļa a.; skatuves a.
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atpazīts (nevis uzzīmēts) — опознанный — pēc no-

teiktām pazīmēm no jauna pazīts kādreiz redzētais;

a. līķis, noziedznieks

atslēdznieks-mehāniķis — слесарь-механик — at-

slēdznieks, kas nodarbojas ar īpaši sarežģītu mehā-

nismu apkopi un remontu

atsukas — очёс — sukāšanas atkritumi, nosukājumi;
atsuku noņemšanas ķemme

augšupējs — восходящий — tāds (virziens, kustība),
kas vērsts uz augšu; augšupēja kustība; augšupējie ra-

dinieki (bērni, mazbērni utt.)

bezpersoniskais fonds — безлюдный фонд — fonds,
kura naudas līdzekļu izlietošanai nav paredzētas kon-

krētas cilvēkvienības

biheiviorisms (nevis biheviorisms) — бихевиоризм —

populārs amerikāņu psiholoģijas virziens, mācība par
uzvešanos

brieduma vecums — зрелый возраст — vecums, kad

cilvēks ir brieduma gados
brigadieris-mehāniķis — бригадир-механик — bri-

gadieris, kas izpilda mehāniķa pienākumus
cirpnis — руно — pēc cirpšanas neizjaukta vienlaidu

aitas vilna, neizjaukts cirpums; aitas, auna, jēra c.;

cirpņa malas

dabas-ekonomiskais rajons — природно-экономичес-

кий район — rajons, ko apvieno noteiktas dabas un

ekonomiskās īpatnības

darbneietilpīgs — нетрудоёмкий — tāds (process),
kura veikšanai jāpatērē maz darba; darbneietilpīgā ra-

žošana

dublikāts sk. dubls

dubls, dublikāts — дубль — atkārtoti uzņemts kadrs

лг minimālām uzņemšanas, kompozīcijas un tehnisko

apstākļu atšķirībām
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dzimumgrupējums — группировка по полу — grupē-
jums pēc dzimuma; iedzīvotāju dz.

dzimumvecumgrupējums — группировка по поло-

возрастному признаку — grupējums pēc dzimuma un

vecuma; iedzīvotāju dz.

džinsa audums sk. džinss

džinsi (ari: džinsa bikses) — джинсы — no džinsa

auduma pēc īpaša modeļa šūtas bikses; kokvilnas, vil-

nas dž.; džinsu nošuves

džinss, džinsa audums
— джине, джинсовая ткань —

stingrs, izturīgs noteikta (parasti sarža) pinuma
audums (sākotnēji kokvilnas), kas labi piemērots darba

apģērbiem; kokvilnas, vilnas dž.; jaka, bikses,

mētelis, kleita

galazīme — хаз — iezīme auduma gabala galā
kārtnība — кратность — atkārtojumu (reižu, kārtu)

piemitība; atkārtojumu daudzums; sasmalcināšanas, iz-

tvaicēšanas, cirkulācijas k.; gaismas filtra k.

kopdzimtņi — близнецы — bērni (neatkarīgi no to

skaita), kas reizē piedzimuši vienai mātei

kvalitativitāte — доброкачественность — labas kva-

litātes (šķiras) piemitība; preces, darba k.; kvalitativi-

tātes priekšnoteikumi
laulātība — брачность — atrašanās laulībā; laulātī-

bas indekss; laulātības stāvoklis; iedzīvotāju laulātības

raksturojums republikā
lejupējs — нисходящий — tāds (virziens, kustība),

kas vērsts uz leju; lejupēja kustība; lejupējie radinieki

(vecāki, vecvecāki utt.)

metālmazietilpīgs — неметаллоёмкий — tāds, kurā

izmanto maz metāla; tāds, kurā ir maz metāla; metāl-

mazietilpīgā mašīnbūvniecība (mašīnbūve)

modeļnieks — модельщик — strādnieks, kas izga-
tavo modeļus
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mūķis — отмычка — rīks, ko izmanto atslēgas vietā

•durvju slēdzenes atvēršanai

mūzikls (nevis mjūzikls) — мюзикл — muzikāls ska-

tuvisks darbs, kura pamatā ir literārs darbs un kurā

izmantoti operetes, baleta, operas un estrādes elementi

negatavība — незрелость — attīstības nepilnība; stā-

voklis, kad vēl nav sasniegta gatavība, briedums;

šķiedru n.

nekvalitativitāte — недоброкачественность — labas

.kvalitātes (šķiras) nepiemitība; preces, darba n.

nenobriedums — недозрелость — nepilns (daļējs)
nobriedums, nepilna (daļēja) gatavība; šķiedras n.

pilnpārstrāde — глубокая переработка — pilnīga

pārstrāde; koksnes p.

pirmcirpuma vilna — шерсть молодняка — pirmo
reizi cirpta jēra vilna

platjosta — кушак — plata josta (parasti no

.auduma)

plaukšķis — хлопушка — priekšmets, ar kura palī-
dzību iegūst plaukšķienu

plūksnainums — ворсистость — īpašība būt plūksno-
tam; auduma р.; segas plūksnainuma raksturojums

plūksniņa — ворсинка — plūksnojuma vienība — pa-

vediens, matiņš; samta р.; plūksniņu garums

plūksnojums — ворс — īss, biezs bārkšojums (pūko-

jums) auduma labajā pusē; samta р.; grīdsegas р.;

cepures р.; vienmērīgs, garcilpu, grieztais р.; audums

ar plūksnojumu
plūksnots (sk. arī uzkārsts) — ворсовой — tāds,

kam ir plūksnojums; plūksnotie audumi, grīdsegas
profesijgrupējums — группировка по профессии —

grupējums pēc profesijas; iedzīvotāju p.

pūls (nevis puls) — пул — kapitālistiskā monopola
forma
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serialitāte — сериальность — īpašība būt veidotam

no sērijām; skaņdarba s.; poliserialitāte
seriāls — сериальный, серийный — tāds, kur iz-

mantotas sērijas, ko veido sērijas; seriālā mūzika —

mūzika, kuras sacerēšanā izmantotas atsevišķu mūzi-

kas elementu (skaņas augstuma, garuma, stipruma

v. c.) sēriju princips; seriālā tehnika; seriālā mēģinā-

šana; poliseriāls
sezonēšana — летование — izturēšana noteiktu gada-

laiku, sezonu; mālu s.

stīvaudumi — бортовые ткани — ar stīvmateriālu

(astriem) izstrādāti vai ar speciālu apretūru pārklāti
stingri audumi

šķirība — сортность — noteiktas šķiras, labuma pie-
mitība (bet raksturošanai pēc šķirnes — šķirnība); tek-

stilizstrādājumu š.

transportējamība — транспортабельность — piemē-
rotība transportēšanai; kravas, produkcijas t.

uzkārsējs — ворсильщик — strādnieks, kurš izdara

uzkāršanu, kurš strādā pie uzkāršanas mašīnām

uzkārsts (sk. arī plūksnots) — ворсовой — tāds,
kam uzkāršot izveidots uzkārsums, plūksnojums; uz-

kārsta mēteldrāna, jaka, cepure

uzkārsums — ворс, начёс — uzkāršanas rezultātā iz-

veidots plūksnojums; pūkains, vienmērīgs v.

uzkāršana — ворсование, ворсовка — uzkārsuma

veidošana; auduma, adijuma v.; uzkāršanas mašīna;

adatu uzkāršanas mašīna; čiekuru uzkāršanas mašīna

uzvārdisks — пофамильный — ar uzvārdu saistīts,
uz uzvārdu attiecīgs; uzvārdiskā reģistrācija

vairākkārtnība — неоднократность— vairāku atkār-

tojumu (reižu, kārtu) piemitība; kāršanas, ķemmēša-

nas v.
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vecumgadu vecums — старческий возраст — vecums,

kad cilvēku uzskata par vecu

vecumgrupējums — возрастная группировка — gru-

pējums pēc vecuma; iedzīvotāju v.

zemšķirība — низкосортность — zemas šķiras (slik-
tas kvalitātes) piemitība; kokvilnas, preces z.

zonālās cenas — поясные цены — cenas, kas ir spēkā
noteiktā kādas valsts teritorijas daļā (zonā)

TERMINI KRIEVU UN LATVIEŠU VALODĀ

аппаратчик sk. aparātists
афера sk. afēra

аферист sk. afērists

безлюдный фонд sk. bezpersoniskais fonds

бихевиоризм sk. biheiviorisms

близнецы sk. kopdzimtņi

бортовые ткани sk. stīvaudumi

брачность sk. laulātība

бригадир-механик sk. brigadieris-mehāniķis
возрастная группировка sk. vecumgrupējums

ворс sk. plūksnojums; uzkārsums

ворсильщик sk. uzkārsējs
ворсинка sk. plūksniņa
ворсистость s&. plūksnainums
ворсование sk. uzkāršana

ворсовка sk. uzkāršana

ворсовой sk. plūksnots; uzkārsts

восходящий sk. augšupējs

глубокая переработка sk. pilnpārstrāde
группировка по половозрастному признаку sk. dzi-

mumvecumgrupējums

группировка по полу sk. dzimumgrupējums
группировка по профессии sk. profesijgrupējums
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джине sk. džinss

джинсовая ткань sk. džinss

джинсы sk. džinsi

доброкачественность sk. kvalitativitāte

дубль sk. dubls

зрелый возраст sk. brieduma vecums

кратность sk. kārtnība

кушак sk. platjosta
летование sk. sezonēšana

модельщик sk. modeļnieks
мюзикл sk. mūzikls

начёс sk. uzkārsums

недоброкачественность sk. nekvalitativitāte

недозрелость sk. nenobriedums

незрелость sk. negatavība
неметаллоёмкий sk. metālmazietilpīgs
неоднократность sk. vairākkārtnība

нетрудоёмкий sk. darbneietilplgs
низкосортность sk. zemšķirlba
нисходящий sk. lejupējs
оборудование sk. aprīkojums
•опознанный sk. atpazīts

оснастка sk. aprīkojums
отделочник sk. apdarnieks
•отмычка sk. mūķis
очёс sk. atsukas

пофамильный sk. uzvārdisks

поясные цены sk. zonālās cenas

природно-экономический район sk. dabas-ekonomiskais

rajons

пул sk. pūls
руно sk. cirpnis

сериальность sk. serialitāte

•сериальнный sk. seriāls
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серийный sk. seriāls

слесарь-механик sk. atslēdznieks-mehāniķis
сортность sk. šķirība
старческий возраст sk. vecumgadu vecums

транспортабельность sk. transportējamība
хаз sk. galazīme
хлопушка sk. plaukšķis
шерсть молодняка sk. pirmcirpuma vilna

E. TĒRAUDS

MĒRVIENĪBU NOSAUKUMIEM UN APZĪMĒJUMIEM

JĀBŪT PAREIZIEM

Sākot ar 1961. gadu, ir ieviesta vienota starptautiskā
mērvienību sistēma (SI — Svsteme International

d'Unites), un kopš 1970. gada ir saskaņoti un precizēti
arī visi vēl lietojamo sistēmu, kā arī ārpussistēmu mēr-

vienību apzīmējumi ar latīņu un krievu burtiem. Gal-

venais normatīvais dokuments, kas regulē mērvienību

nosaukumus un apzīmējumus mūsu valstī, ir SEP stan-

darts 1052-78 «Metroloģija. Fizikālo lielumu vienības».

Padomju Savienībā šo standartu ievieš no 1978. gada
decembra. Tomēr mūsu grāmatās un periodikā (kā lat-

viešu, tā krievu valodā) joprojām ir vērojamas nevē-

lamas atkāpes no noteiktajiem apzīmējumiem (sk. ta-

bulu 217. lpp.).
Gadās arī nepareizi un novecojušies mērvienību no-

saukumi: mikrons, Kelvīna grāds, apgriezienu skaits

(minūtē). Pareizie nosaukumi ir: mikrometrs, kelvīns,

rotācijas frekvence.

Autoriem un redaktoriem biežāk vajadzētu ieskatīties

izziņu literatūrā. Pašlaik visieteicamākā grāmata ir:

Бурдун Г. Д. Справочник по Международной системе

единиц. Изд. 2-ое, доп. М., Издательство стандартов;
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1977. 232 с. Ērti informācija iegūstama no raksta: Стой-

кий Л. Р. Использование единиц физических величин

в средних специальных учебных заведениях. — «Сред-
нее специальное образование», № 3, 1979, с. 34—40.

Tālāk tabulā minēsim mērvienības un to apzīmēju-
mus, kuru lietošanā bieži ir vērojamas kļūdas. (Lat-
viešu valodā ir izmantojami starptautiskie apzīmējumi.)
Ja mērvienības apzīmējums kādu iemeslu dēļ nav izde-

vīgs tekstā, ieteicams lietot pilnu tā nosaukumu (h —

stunda, q — centners), neieviešot patvaļīgus saīsinā-

jumus.

Mērvienība
Pareizais

apzīmējums
Nepareizais
apzīmējums

grams
centners

spēka grams

spēka tonna

mikrometrs

g

c, ct, cnt

G

q

gf
tf T

kelvlns

kilovatstunda

kilometrs stundā

К

kWh, kW-st, kW/s

km/st

kw- h

km/h
hstunda st

sekunde

.ērvieni

Fizikā-
lais

lielums

apzīmējums

nosau' ums

starptautiskais I kriev

ttalums,

arums

mikrometrs

nanometrs

pikometrs

ļim

nm

pm

MKM

hM

nM
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lērvicnī

Fizikā-

lais

lielums

apzīmējums

nosaukums

starptautiskais I krievu

Ātrums metrs sekunde

metrs minūtē

m/s

m/min

м/с

м/мин

Laiks

kilometrs stundā

sekunde

stunda

diennakts

km/h км/ч

s

h

с

ч

d сут

Masa grams

kilograms
megagrams

(tonna)

miligrams
karāts

centners

6
kg

Mg (t)

г

кг

Мг(т)

mg мг

k кар

q Ц

Paātri- metrs sekundē

kvadrātā

m/s2 м/с 2

nājums

Н

кН

МН

Spēks ņūtons
kiloņūtons

megaņūtons

miliņūtons

N

kN

MN

mN

gf
kgf
ii

мН

spēka grams

spēka kilograms

spēka tonna

гс

кгс

Magnē-
tiskā

indukcija
Indukti-

tesla T

тс

т

henrijs Гн

vitāte
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lērvienī Ija

Fizikā-

lais

lielums

apzīmējums
nosaukums

starptautiskais I kricvu

Speķa
moments

ņutonmetrs

spēka kilogram-

N-m H-m

kgf-m КГС • M

Leņķiskais
ātrums

Rotāci-

jas frek-

metrs

spēka gramcenti-
metrs

radiāns sekundē

gf-cm ГС-СМ

rad/s рад/с

vence

apgrieziens
sekundē

(sekunde mīnus

pirmajā pakāpē)
apgrieziens minūtē

(minūte mīnus pir-

apgr./s

(s-1 )

об/с

(с- 1 )

Darbs,

enerģija

apgr./min
(min -1 )

об/мин

(мин-1 )

majā pakāpē)
džouls

spēka kilogram-
metrs

kalorija
kilovatstunda

kilokalorija

J

kgf-m

Дж

КГС- м

калcal

kW-h

Jauda

кВт-ч

vats

kilovats

kcal

W

kW

ккал

Вт

кВт

МВт

Spie-
diens,
mehānis-

megavats
milivats

paskāls (ņūtons uz

kvadrātmetru)
megapaskāls
spēka kilograms
uz kvadrātcenti-

MW

mW

Pa

(N/m 2)
MPa

kgf/cm2

мВт

Па

(Н/м2 )
МПа

кгс/см 2kais

spriegums
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E. TĒRAUDS

NEAIZMIRSĪSIM PAREIZOS TERMINUS!

Valodas praksē — ne vien sarunvalodā, bet arī rak-

stos — nereti gadās atkāpes no latviešu valodā parastā
vai ieteicamā terminu lietojuma. Daži piemēri (nepa-
reizā forma dota pirmajā vietā):

aizmugures durvis, aizmugurējās durvis (transport-
līdzekļa pakaļējās daļas sānos) — pakaļējās durvis,

azotēt — nitrēt,
azots — slāpeklis,
bāka (automobiļiem, motocikliem) — tvertne,
banka (konservu) — (konservu) kārba, (konservu)

burka,

darbgalds (iekārta ar kustības pievadu) — darb-

mašīna,
izlice (celtnim) — strēle,
suriks — mīnijs,

ērvienī а

Fizikā-

lais
lielums nosaukums

apzīmējums

starptautiskais I krievu

metru

spēka kilograms
uz kvadrātmili-

kgf/mm2 кгс/мм 2

metru

bars bar

К
бар

empe- kelvīns

Celsija grāds

К

°Сatura



šķīvis (dzensiksnai) — (siksnas) skriemelis.

Jau šie piemēri rāda, ka nepieciešams pievērst vairāk:

uzmanības vārdu izvēlei.

LPSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAREIZRAKSTĪBAS

KOMISIJAS ATZINUMI

Atzinums jautājumā par spāņu valodas //, h atveidi

latviešu valodā

(1979. gada 28. februārī)

Citvalodu īpašvārdu rakstībā spāņu valodas //, n

līdzšinējā latviešu valodas praksē tiek atveidots trejādi:
//» / (Sevilja, Seviļja, Seviļa) ; nj, ņj, ņ (Logronjo,

Logroņjo, Logroņo). Par pareizo rakstības variantu ir

atzīstams rakstījums Iļ, nj. Sim rakstības variantam

salīdzinājumā ar pārējiem pašreizējā rakstībā ir lielāks

lietojuma biežums un samērā ilga un stabila tradīcija.
Rakstījums //, nj atbilst arī spāņu valodas īpašvārdu



222

rakstības biļetena «Norādījumi par citvalodu īpašvārdu
pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā»

ieteikumam (VII, 1961).

Atkāpes no pieņemtā rakstības varianta ir pieļauja-
mas tikai dažos tradicionālajos rakstījumos, piemēram,
Antiļu salas, vaniļa, mantiļa.

Atzinums par citvalodu ģeogrāfisko
nosaukumu lokāmību latviešu valodas

atdarinājumos (1979. gada februārī — maijā)

Latviešu valodā nelokāmi ir atdarinātie ģeogrāfiskie
nosaukumi, kas oriģinālvalodā beidzas: 1) ar patskani,
izņemot īsu neuzsvērtu -a, -c, vai 2) ar divskani vai

kādu patskaņu savienojumu.
Izņēmumi no šā pamatnosacījuma ir dažas vārdu

grupas, kā arī nedaudz atsevišķu vārdu.

Vārdu grupas.

1. Krievu, poļu, čehu, bulgāru, slovaku ģeogrāfiskie
nosaukumi ar neuzsvērtu -i (resp. -и, -ы) latviešu va-

lodā lokāmi kā 1. deklinācijas daudzskaitlinieki, ja at-

darinājumam ir vīriešu dzimte: Sokoļņiki, Podebradi;

tāpat lokāmi ari atdarinātie lietuviešu ģeogrāfiskie no-

saukumi, kas oriģinālvalodā beidzas ar -ai: Šauļi.
2. Lietuviešu ģeogrāfiskie nosaukumi ar -c latviešu

valodā lokāmi pēc 5. deklinācijas parauga: Silule.

3. Krievu, bulgāru ģeogrāfiskie nosaukumi ar -oeo,

-eeo, -uho, -ыно, bulgāru nosaukumi ar -ско latviešu va-

lodā atdarināmi attiecīgi ar -ova, -eva, -ina, -ska un

lokāmi pēc 4. deklinācijas parauga: Seremetjeva, Ķru-

ševa, Boļarina, Ķozarska (izņemot vārdus, kas «Norā-

dījumu par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pa-
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reizrunu latviešu literārajā valodā» 11. un 14. laid. fik-

sēti kā izņēmumi).
4. Itāliešu ģeogrāfiskie nosaukumi ar -poli latviešu

valodā atdarināmi ar -pole un lokāmi pēc 5. deklināci-

jas parauga: Neapole.
5. Angļu valodas ģeogrāfiskie nosaukumi ar -city

latviešu valodā atdarināmi ar -sitija un lokāmi pēc
4. deklinācijas parauga: Mičigansitija.

6. Ģeogrāfiskie nosaukumi ar -ia latviešu valodā pa-

rasti atdarināmi ar -ija (sieviešu dzimtē) un lokāmi

pēc 4. deklinācijas parauga: Venēcija, Valensija.
7. Ja oriģinālvalodā ģeogrāfiskais nosaukums bei-

dzas ar patskaņu savienojumu (divskani), kurā pēdē-
jais komponents ir īss neuzsvērts -a vai -c, tad latviešu

valodā atdarinātais vārds (sieviešu dzimtē) parasti
lokāms attiecīgi pēc 4. vai 5. deklinācijas parauga.

8. Vācu ģeogrāfiskie nosaukumi ar -ai, -ci, -oi, -au

latviešu valodā atdarināmi attiecīgi ar -aja, -eja, -oja
y

-ava sieviešu dzimtē vai ar -ajs, -ejs, -ojs, -avs vīriešu

dzimtē un lokāmi attiecīgi pēc 4. vai 1. deklinācijas pa-

rauga: Alceja, Grinava.

9. Ja franču ģeogrāfiskie nosaukumi beidzas ar na-

zālu patskani, tad latviešu valodas atdarinājumā ir at-

bilstošais mutes (orālais) patskanis kopā ar n, m (pēc
franču rakstījuma) un attiecīgo lokāmo galotni: Sua-

sona, Ama.

10. Lokāmi ir tādi tradicionāli ģeogrāfisko nosau-

kumu atdarinājumi, kuru skaņu sastāvs krasi atšķiras
no to skaņu sastāva oriģinālvalodā: Maskava, Parīze

r

Meksika (valsts) v. tml.

Atsevišķi vārdi:

Apenini, Aragvi (nelok.) vai Aragva, Asīze, Batumi

(nelok. vai lok.), Berklija, Borodina, Čikāga, Dušanbe,
Egadu salas, Elizejas lauki, Elzasa, Havaja, Helsinki,
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Lipāru salas, Livorna, Maroka, Milāna, Munameģis,

Normandija, Ņūmeksika, Pelagu salas, Pikardija, Pire-

neji, Saima, Savoja, Soči, Sudeti, Suhumi (nelok. vai

lok.), Tempe, Tirēnu jūra, Tokija, Turīna, Vatikāns,

Veļma, Vezuvs, Vilande, Vuoksa.

Nav lietojamas atdarināto ģeogrāfisko nosaukumu

lokāmās formas gadījumos, kas nav paredzētas šajā pa-

pildinājumā minētajos gadījumos, jo tādas formas ir

•pretrunā ar stabilām latviešu valodas (un arī daudzu

citu valodu) tendencēm iespējami saglabāt atdarinātā

īpašvārda skanisko tuvību oriģinālam un attiecīgajos

gadījumos neveidot lokāmas formas.

Atzinums par dažu ģeogrāfisko nosaukumu

rakstību (1979. gada aprīlī, maijā)

Dažu ģeogrāfisko nosaukumu rakstībā izveidojušies
•divi vai vairāki varianti. Lai novērstu nevajadzīgas
svārstības valodas praksē, par literāriem uzskatāmi

šādi rakstījumi: Ālandu salas, Alma-Ata, Ammāna, An-

damanu salas, Andizana, Angara, Aragvi (nelok.) vai

Aragva, Bagdāde, Bermudu salas, Botsvāna, Buhara,

Burundi, Burundi Republika, Čada ezers, Čadas Repub-

lika, Dienvidu Setlendas salas, Dolomītalpi, Dzaipūra

(un visi pārējie Indijas vietvārdi ar -pūra), Džibuti,

JDžibuti Republika, Elbe vai Elba, Ēresuns, Fergana,
Fidži, Glāzgova, Grenoble, Haiti, Haiti Republika, Ha-

vana, Honolulu, Isikula apgabals, īsikuls, Jeruzaleme,

Johannesburga, Jukona, Južnosahalinska, Ķameņeca-

Podoļska, Ķarlovi Vari, Ķatmandu, Kefalinija, Kili-

mandžāro, Kluža-Napoka, Lielais Lāču ezers vai Greit-

.bērleiks, Lielais Sālsezers vai Greitsoltleiks, Lielais



Vergu ezers vai Greitsleivleiks, Lielie ezeri vai Greit-

leiki, Lipāru salas, Lokāmo, Malāvi, Malāvi Republika,

Mali, Mali Republika, Maputu, Marianas salas, Misi-

sipi, Misūri, Ohaio, Ontārio, Orinoko, Pernambuku,

Portlui, Sanhosē, Santafē, Sāremā (nelok.) vai Sām-

sala, Siāma, Sjerraleone, Sjerranevada (un citi nosau-

kumi ar Sjerra-), Solsberi, Strasbūra, Svazilenda, Set-

lendas salas, Valparaiso, Vana ezers.

Atzinums par salikteņu pazīmēm un rakstību

(1979. gada 3. aprīlī)'

Lai konstatētu gadījumus, kad jāveido saliktenis vai

kad izmantojams attiecīgs vārdu savienojums (trans-

portlīdzeklis vai transporta līdzeklis), jāievēro vairākas

salikteņu pazīmes. Galvenās no tām ir fonētiskā pazīme

(salikteni izrunā kā vienu vārdu) un semantiskā pa-

zīme (salīdzinājumā ar attiecīgā vārda savienojuma
nozīmi salikteņa nozīme ir pārveidota). Bez tam salik-

teņiem ir morfoloģiskās pazīmes (celma forma pirma-
jam komponentam — godalga, pirmā komponenta
galotnes funkciju zudums — sirdsdraugs v. c), sintak-

tiskā pazīme (saliktenim ir viena vārda funkcija tei-

kumā), vārddarināšanas pazīme (salikteņus parasti
veido no noteiktiem pirmajiem vai otrajiem komponen-
tiem — kop-, pamat-, -veida, -skābe v. c.) 1

.

1 Sīkāk šī problēma iztirzāta Л. Ahero rakstā «Salikteņu pazī-
mes un rakstība» šajā LVKJ laidienā no 174. līdz 179. lpp.
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RECENZIJAS

M. ŠŪMANE

PĀRDOMAS PAR ĢEOGRĀFISKO NOSAUKUMU RAKSTĪBU

Iznākusi ir nozīmīga un vajadzīga grāmata — «Pa-

saules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca» (Zvaig-
zne, 1978).

Neņemos apcerēt visu Ģeogrāfijas vārdnīcu (turpmāk
saīsināti Ģ. v.), un vienā recenzijā diezin vai tas maz

iespējams. Gribu pakavēties pie arābu zemju vietvārdu

rakstības, dajeji skarot Irānas un Mongolijas Tautas

Republikas vietvārdus, un izteikt dažas piezīmes par

citu zemju vietvārdu rakstību.

Sestajā lappusē paskaidrojumos teikts, ka vietvārdu
rakstībā izmantots fonētiskais princips un «citvalodu

īpašvārdi pamatos rakstīti tā, kā tos attiecīgās zemes

iedzīvotāji izrunā», ka «vietvārdu oriģinālnosaukumi
doti iekavās aiz virsraksta».

Angļu, vācu, franču, spāņu un citu Eiropas tautu

valodu īpašvārdi, kam latīņu alfabēts, tā arī rakstīti un

iekavās doti nosaukumi attiecīgās zemes valodā.

Par zemēm, kur nav latīņu alfabēta, teikts, ka redak-

cija īpašvārdu rakstībai lietojusi «rakstības variantu

latīņalfabētiskā formā». Šis rakstības variants, ar kuru

Ģ. v. doti arābu un persiešu vietvārdi, ir izstrādāts pēc
angļu vai franču valodas tradīcijas un pieskaņots šo

valodu prasībām. Kā jau katrai transkripcijai, šim rak-

stības variantam ir trūkumi, starp kuriem minams tas,
ka variants pazaudējis visus garos arābu un persiešu
valodas patskaņus. Angļu un franču grafikā nav hori-
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zontālās svītriņas, ar ko apzīmēt arābu garos patska-
ņus. Turpretī, transkribējot īpašvārdus no arābu šrifta
latviešu :valodas alfabētā, oriģināla garie ptatskaņi ne-

pazūd, pēc fonētikas principa atveidotais vārds grafiski
ir daudz vienkāršāks, nekā to rāda vārdnīcā lietotais

rakstības variants. Arābu valodas emfātiskos līdzskaņus
nespēj atveidot nevienas Eiropas valodas rakstība, tā-

pēc par tiem šeit nerunāšu.

Ģ. v. lasām nosaukumu Ķhartoum [sk. Ziemeļhartuma
(Khartoum North)], kas dots pieņemtajā rakstības va-

riantā. Nosaukumu atveidojot no arābu šrifta, latviešu

valodā būtu Ziemeļhartūma (al-Hartūm al-Bahrīja).
Tātad oriģinālā vārdu Hartūma raksta ar garo patskani
un angļu North vietā ir pilsētas arābiskais nosaukums.

Ģ. v. lietotajā rakstības variantā lasām arī Jumhu-

riya, citā vietā J'umhouriya. Šis vārds bieži atkārtojas
arābu zemju nosaukumos un tulkojumā nozīmē «repub-
lika» (sk. Libāna, Mauritānija, Sīrija v. c). Pēc fonē-

tikas principa atveidojot tieši no arābu irifta, vārds

iekavās jāraksta Džumhūrīja — tā, kā to jzrunā arābi.

Pēc angļu parauga vārdnīcā ir rakstīti Hijaz, Jadid un

daudzi citi arābu vietvārdi. Rodas jautājums, kā tos iz-

runāt. Ģ. v. par to nekas nav teikts. Transkribējot no

arābu šrifta, tos raksta Hidžāz (latviskojumā — Hid-

žāza), Džadid (latviskojumā — Džadīda).
Horizontālā svītriņa garo patskaņu apzīmēšanai ir

latviešu valodas grafikas liela priekšrocība salīdzinā-

jumā ar citām Eiropas valodu grafikām. Šī priekšrocība
Ģ. v. izmantota angļu, franču, vācu īpašvārdu latviska-

jos atveidojumos. Turpretī tādi arābu zemju vietvārdi

kā Beirūta, Bagdāde, Irāka un daudzi citi, kuros oriģi-
nālā ir garais patskanis un latviskajā izrunā tāpat pra-

sīt prasās garais patskanis, Ģ. v. joprojām palikuši bez

garumzīmēm. Lietotais rakstības variants tās neuzrāda.
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Periodiskajā presē gan var vērot, ka Bagdādi raksta

(un pareizi dara!) ar garo patskani otrajā zilbe.

Ģeogrāfijas vārdnīcā pārsteidz angļu valodas klāt-

būtne vai visos arābu zemju vietvārdos. Gadās arī

arābu vietvārdu rakstījumi franču valodā. Jāšaubās,
vai «attiecīgās zemes iedzīvotāji», šajā gadījumā arābi,
savas valstis, jūras, līčus un āres nosauc angļu vai

franču valodā. Lūk, daži piemēri:
Adenas līcis (Gulf of Aden). Līča nosaukums ieka-

vās dots angļu valodā, kaut gan pēc redakcijas norā-

dījuma tam vajadzēja būt atveidotam no arābu valo-

das, tātad Halīdž Adan.

Akabas līcis (Gulf of Aqaba). Šeit tāpat līča nosau-

kums dots angļu valodā. Atveidojot no arābu šrifta,
iekavās vajadzēja dot Halidž al-Akaba.

Suecas kanāls (Suez Canal). lekavās vajadzēja dot

Ķanāt as-Suvais.

Omāna (Oman), Omānas sultanāts (The Sultanate

of Oman). lekavās vajadzēja dot Umān, Saltanat Umān.

Apvienotie Arābu Emirāti (United Arab Emirates).

Atveidojot no arābu šrifta, — Davlat al-Imārāt al-Ara-

bija al-Muttahida.

Alžīra (Alger). Te iekavās nosaukums dots franču

valodā. Tāpat franču valodā dots Alžīrijas TDR nosau-

kums. Atveidojot no arābu šrifta, Alžīras pilsētas no-

saukums iekavās būtu rakstāms Al-Džazāir, bet repub-
likas nosaukums arābu valodā — Aļ-Džumhūrīja al-

Džazāirlja ad-Ditnākratija aš-Ša'bija.
Neatbilstoši oriģinālam ir atveidoti arābu vietvārdi,

kuros ir divi vārdi ar artikulu vidū. Apskatāmajos pie-
mēros tie ir asimilētie artikuli es-, eš-, ez-. Ģ. v. arti-

kuls vai nu pavisam izmests no vārdkopas, vai tam

vienā vārdā atšķelts nost patskanis, citā — līdzskanis,

piemēram, Badijet-ešama (sk. Sīrijas tuksnesis). Pa-
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reizi būtu Bādijet eš-Šāma. Tāpat arī nevis Deirezora

(Deir ez Zor), bet Deir ez-Zora, nevis Daresalama (Dar
es Salaam), bet Dār es-Salāma. Varbūt iespējams vēl
kāds cits rakstības variants. Tiek gatavoti [Norādījumi
par arābu zemju ģeogrāfisko nosaukumu pareizrakstību
un pareizrunu latviešu literārajā valodā, kuriem jāat-
risina arī jautājums par to, kā saglabāt asimilētos arti-

kulus es-, eš-, ez- morfēmu sadurā, jo, vārdu izrunājot,
vienmēr skaidri dzirdams dubultotais līdzskanis. Ja

vārds koprakstā pārsniedz piecas zilbes, tad nosaukuma

sastāvdaļas labāk būtu rakstīt šķirti. Oriģinālā artikuls

vienmēr tiek rakstīts kopā ar vārdu, krievu transkripcijā
artikulu pievieno pie vārda ar defisi, lai to par daudz

neatrautu no vārda, uz kuru tas attiecas. Nav pamata
artikulu saskaldīt vai atmest, kā darīts Ģ. v.

Citēsim šādu vietu no Ģ. v.: «Persijas līcis (angl.
Persian Gulf, arāb. Khalij-e Fars)». Taču Khalij-e Fars

ir nevis arābu, bet gan persiešu valoda. To norada

izāfets -c. Transkribējot no oriģināla, būtu Uālldze

Fārs. Izāfetu -c vārdam var pievienot bez defises.

lekavās dotie Irānas vietvārdi tāpat atveidoti ar

starpniekrakstījuma palīdzību un zaudējuši garos pat-

skaņus. Dažuviet šje veidojumi latviešu valoda iznākuši

ļoti gari, piemēram, Mesdžedesoleimana (Masdjid-i-Su-

laiman), ko ieteicams rakstīt Mesdžede Soleimana

(Māsdžed(c) Soleimān).

Ģ. v. blakus veiksmīgi atveidotiem vietvārdiem, kas

nepārsniedz piecas vai sešas zilbes, gadās grūti sala-

sāmi milzeņi, kuri neiekļaujas latviešu valodas tekstā.

Astoņas zilbes garš ir iznācis tagadējais Brunejas

nosaukums, proti: Bandarseribegavana Seri

Begavan). Nosaukumu varēja rakstīt Bandar Seri Be-

gavana.
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Ģ. v. sastopami vēl garāki vārdi, piemēram, George-
georgiudeža (Gheorghe-Gheorghiu-Dcj). Labāk būtu

George Georgiu-Deža, pēc analoģijas ar vārdu Milici

Chakaja (sk. Ģ. v.).

Veiksmīgi veidoti ir spāņu valodas vietvārdi, kam

vidū dc, la, piemēram, Heresa dc la Frontera, tāpat Itā-

lijas vietvārds Redžo Nell'Emilija. Patīkami skatīt tā-

dus kopā nesavilktus vārdus kā Veliko Temoua, Veliki

Mosti, Stara Zagora un citus tādus pašus. Un pēkšņi:

Staraplanina (Stara Planina); arī šo vārdu varēja rak-

stīt šķirti, tā kā oriģinālā. Vērojot šādu dažādību, ro-

das iespaids, ka transkribētājiem nav bijis vienota prin-

cipa. Vieni par labākiem atzinuši īsus vārdus, citi vei-

dojuši milzeņus. Gribētos atgādināt, ka pret aizrauša-

nos ar pārgaru ģeogrāfisko nosaukumu veidošanu

iebildumi izteikti jau sešdesmito gadu vidū literatūrā,
kurā apskatīta citvalodu īpašvārdu ortogrāfija.

Nav veicies ar Mongolijas Tautas Republikas viet-

vārdu atveidi. Piemēram: Hanhuhijnula kalnu grēda

(Chaan Chochej). Kas ir Hanhuhijnula? Oriģinālā
krievu šriftā, kas pieņemts MTR, šā vārda sastāvdaļa
ir uiil (kalns). Pieņemsim, ka ntil ir iespiedkļūda. Tātad

atbilstoši oriģinālam būtu jāraksta 4āna Huheja kalnu

grēda. Mongoļu valodā garos patskaņus apzīmē ar at-

tiecīgo burtu dubultojumu, tas redzams arī pēc iekavās

dotās vārdkopas. Taču Ģ. v. tas nav ievērots, otrs pat-
skanis izmests un garums nav atzīmēts. Arī nosaukumu

Harhiraulas grēda (Charchiraa Uul) vajadzēja rakstīt

vismaz ar vienu garo patskani, proti: Harhiraulas

grēda. Tas pats ir ar nosaukumu Haranurs (Char Nuur)

un citiem Mongolijas vietvārdiem, kuru latviskajā at-

veidojumā nav atzīmēti patskaņu garumi. Minētais

vārds pareizi rakstāms Harnūrs.



231

Ģ. v. lasām Isikuls. Vārdā palicis tikai viens k, kaut

gan te ir divi vārdi — viens beidzas ar k un otrs ar to

pašu burtu sākas. Toties kādā no iepriekšējām lappu-
sēm redzam veidojumu Dahlakkcbira (sk. Dahlakas sa-

las). Tulkojumā būtu Lielā Dahlaka (kebīr — liels).
Sastopam arī veidojumus Porltolbota (Port Talbot),
Tilovvelesa (Titov Velēs). Pret koprakstījumu iebilst

nevar, — te ir morfēmu sadura, tāpēc radušies dubultie

līdzskaņi. Taču arābu vietvārdos, kas veidoti no līdzī-

giem vārdu sastatījumiem un kur ir morfēmu sadura,
kā redzējām iepriekšējos piemēros, līdzskaņu dubulto-

jums nav pieļauts (Deirezora, Daresalama). Jāsecina,
ka transkribētājiem nav bijis vienota principa. Vieni

morfēmu sadurā paturējuši dubultos līdzskaņus, citi

atmetuši.

Vērojot tādus koprakstījumus kā Porttolbota, Tilov-

velesa, kā arī arābu artikulu rakstījumus bez pievieno-
tājas defises, var domāt, ka Ģ. v. tikpat kā nav defis-

rakstījumu. Taču patiesībā ir gluži otrādi — vietām

vārdnīcā pārsteidz daudzie defisrakstījumi. Nerunāsim

par tādiem nosaukumiem kā Talsu-Tukuma pauguraine,

Culimas-Jeņisejas ieplaka v. tml., kur defise skaitās

likumīga. Taču vārdnīcā ir arī apšaubāmi defisrakstī-

jumi. Visi franču, vācu, čehu, poļu, krievu, ungāru pil-
sētu nosaukumi, kuri oriģinālā rakstīti ar defisi, Ģ. v.

tāpat rakstīti ar defisi. Šķiet, Polijas vietvārdu Belsko-

Bjala (Bielsko-Biala) var rakstīt kā ar defisi, tā bez

tās. Ģ. v. ir Ostrova Velikopolska, kuru var rakstīt ka

vienādi, tā otrādi. Visi vācu dubultie pilsētu nosaukumi

rakstīti ar defisēm (Annaberga-Buholca, Darsa-Cing-

ste). To netrūkst pat angļu pilsētu nosaukumos (He-

vanta-Vaterlo). Pēc tradīcijas iegājies dubultos krievu

pilsētu nosaukumus rakstīt ar defisi (Spaska-Dalnija,

Kameņeca-Podoļska), kaut gan nosaukumu Spaska
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Daļnija var arī rakstīt bez defises. Ģ. v. ar defisi rak-

stīts Japānas nacionālā parka nosaukums Cubu-San-
gaku, kuru iekavas redzam bez defises.

Nepiederu pie defises skaudējiem. Bieži vien gadās
tadi vietvārdi, kurus bez defises uzrakstīt nav iespē-

Ģ. v. ir Ozera-Učuma. Oriģināls nav uzrādīts.
Varbūt krievu valodā ir Озеро-Учум? Latviskais atvei-

dojums diezgan dīvains, taču var jau ari tā. Nosauku-

mus Porttolbota un Titovvelesa labāk būtu rakstīt ar

defisi: Port-Tolbota, Titov-Velesa.

О. BUŠS

GRĀMATA PAR KRIEVU VALODAS KULTORU

DIVVALODĪBAS APSTĀKĻOS

Latvijas PSR Žurnālistu savienība un Latvijas Pa-

domju rakstnieku savienība ir stāvējušas kūmās jau-
nam izdevumam — «Слово в нашей речи»

1 («Vārds
mūsu runā»), kurš veltīts krievu valodas kultūras jau-
tājumiem, īpaši tām problēmām, kas saistītas ar

krievu —latviešu divvalodību. Sā rakstu krājuma pir-
mais laidiens nāca klajā 1978. g. nogalē (to sastādījusi
V. Dorošenko).

Izdevumu ievada emocionāls publicistisks A. Jurjcva
raksts «Vārds bez saimnieka». Tas krājumā aizņem
vairāk nekā trešdaļu un var tikt uzlūkots par daļēji

programmatisku. Šajā rakstā visai ekspresīvā izklāsta

1 Слово в нашей речи. 1-й выпуск. Р., 1978.
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manierē aplūkotas vairākas tipiskas atkāpes no normas,
kuras krievu valodā rodas divvalodības apstākļos (ne-
literāras kalkas, neadekvāti tulkojumi, nepareizas gra-
matiskas formas v. c.). Visvairāk vietas rakstā atvēlēts

kritizējamām valodas parādībām Rīgā krievu valodā

iznākošajos periodiskajos izdevumos.

M. Semjonovas raksts veltīts dažāda rakstura valo-

das kļūdām un neprecizitātēm, kas sastopamas tulko-

jumos no latviešu valodas. Raksturīgākās no tām: jē-
dzieniskas kļūdas, stilistiska neatbilstība, frazeoloģismu
burtiski tulkojumi, nepamatots ģenitīva lietojums, lat-

viešu vokatīva forma krieviskā tekstā.

Rakstā «Galvenais varonis nodeva šo ideju jau

pirms lugas sākuma ...» V. Dorošenko analizē krievu

valodā izdotajos Rīgas laikrakstos publicētās recenzi-

jas. Autore norāda uz satura kļūdām, kas dažreiz ro-

bežojas ar absurdu («domādams neizdomāsi» garā), uz

valodas nabadzību un dažu vārdu pārāk intensīvu

ekspluatāciju, uz nepareizu vārdu izvēli un atgādina,
ka recenzija, kurā ir jēdzieniskas un stilistiskas kļūdas,

neizpilda savu vistiešāko uzdevumu — nepalīdz lasītā-

jam orientēties mākslas pasaulē.
Latviešu literatūras tulkotāja L. Lubēja savam rak-

stam «Kur skatījās redaktors?» ir devusi apakšvirsrak-
stu «Pārdomas par vēstures terminoloģiju». Šajā rak-

stā analizētas ar Latvijas (daļēji arī visas Baltijas)

apstākļiem saistīto historismu un etnogrāfismu (saim-
nieks, zemnieks, vagars, vaļinieks, pelēkais barons, ma-

gazīna, veļi, Jāņi, Jurģi v. c.) tulkošanas problēmas.
Autore dod konkrētus ierosinājumus (piemēram, netul-

kot saimnieks 'viensētas īpašnieks' ar vārdu хозяин),
vēršas pret transliterāciju nevietā (veļi — вели), iz-

saka savas pārdomas par gatavojamās vēstures terminu

vārdnīcas optimālo struktūru.
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Visvairāk teorijas ir N. Razdorovas rakstā par zirgu
krāsu nosaukumiem latviešu un krievu valodā. Autore

sastata un salīdzina 18 krieviskus un 27 latviskus zirgu
krāsu apzīmējumus, doti arī iespējamie tulkojumi no

vienas valodas otrā. Autore pievērš uzmanību krievisko

nosaukumu izteiksmībai un lakonismam, kā arī dažu

latvisko nosaukumu tēlainībai un pat dzejiskumam.

Krājuma beigās ievietotas V. Sergejeva sagatavotās

anotācijas par jaunākajiem nozīmīgākajiem izdevumiem

krievu valodas kultūrā.

Latviešu valodas kultūras kopēju pārdomām vissva-

rīgākie šķiet tie impulsi, kurus varam gūt no krājumam
raksturīgās izklāsta formas. Tā lielākoties ir emocio-

nāli ekspresīva, rakstu valoda dzīva, kompozīcija in-

triģējoša (L. Lubēja sāk pat ar beletrizētu tēlojumu —

divu tulkotāju sarunu izdevniecības priekštelpās). Do-

mājams, ka ari nespeciālists, iesācis šo grāmatu lasīt,
malā to vairs nenoliks, pirms nebūs nonācis līdz pēdē-
jai lappusei.

Valodas kultūras kopēju pienākums ir ne tikai norā-

dīt un pierādīt, bet arī aģitēt. Lai šī aģitācija atrastu

dzirdīgas ausis un redzīgas acis, lai tā vispār nonāktu

līdz adresātam, tai ir jābūt gudrai un jāprot ieintriģēt.
Piemēru rāda recenzējamais krājums; tajā redzam arī,

kā starp publicistiskiem rakstiem var iekomponēt teorē-

tiskāku, lai lasītājs to «aprītu», pat nepamanīdams
«blēdību».

Runājot par krājuma saturu kopumā, gribas izteikt

ierosinājumu, lai turpmākajos laidienos latviešu litera-

tūras krievisko tulkojumu analīzē piedalītos arī «pre-

tējā puse», t. i., latviešu valodnieki un literatūras vēr-

tētāji, kam vieglāk pamanīt tās oriģināla nianses,

kuras tulkotāja uzmanībai paslīdējušas garām.
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M. SEMJONOVA

NORĀDĪJUMI PAR BULGĀRU VALODAS ĪPAŠVĀRDU

PAREIZRAKSTĪBU UN PAREIZRUNU

1978. gadā iznācis kārtējais, XIV Norādījumu par cit-

valodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu

literārajā valodā laidiens, kas veltīts bulgāru īpašvārdu
latviskai atveidei (sastādījusi E. Tjarve).

Tajā ir vispārīgi teorētiski norādījumi par pieņemta-
jiem atveides principiem, noteikumi par akcentu, pat-
skaņu un līdzskaņu atveidošanu rakstībā un izrunā, kā

arī īpašvārdu gramatizāciju — dzimti un deklināciju.
Tālāk seko norādījumi par vārdkopu īpašvārdu rakstību

šķirti, ar defisi vai koprakstījumā un par ģeogrāfisko
nosaukumu iespējamo tulkošanu, par apgabalu vai ra-

jonu nosaukumu atdarināšanu. Pēdējā nodalījuma
74. paragrāfs īsti neiederas šajos norādījumos, jo tas

vairāk saistās ar bulgāru vārddarināšanas problēmu
nekā ar šo vārdu latvisko atveidi.

Tālāk dots ģeogrāfisko nosaukumu saraksts bulgāru
un latviešu valodā, kurš aptver 80 lpp., un personvārdu
saraksts: vīriešu vārdi — 54 lpp., sieviešu vārdi —

36 lpp., uzvārdi — 44 lpp. Pie vīriešu un sieviešu vārdu

sarakstiem derētu paskaidrojums, vai šeit doti tikai

vārdi vai arī to deminutīvi. Uzvārdu sarakstā ir tikai

vīriešu dzimtes formas.

Grāmatas beigās ir nomenklatūras un citi vārdi, kas

bieži sastopami bulgāru īpašvārdos. Pielikumā norādīti

izmantotie avoti un literatūra bulgāru un krievu valodā.

Sie Norādījumi ir pirmais darbs, kur latviešu valodā

kaut nelielā mērā apkopoti bulgāru valodas materiāli,

jo nekādu citu pētījumu par bulgāru valodu latviešu

valodā līdz šim vēl nav bijis. Tādēj šis izdevums ir jo

vērtīgāks.
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Izmantojot plašus bulgāru īpašvārdu avotus — kar-

tes, atlantus, īpašvārdu sarakstus, pareizrakstības un

pareizrunas vārdnīcas un citus Bulgārijā izdotos mate-

riālus, autore sīki un pārdomāti izstrādājusi bulgāru

skaņu atveidošanas sistēmu, kuras rezumējums pārska-
tāmi parādīts bulgāru skaņu atdarināšanas tabulā

20.—21. lpp. levēroti arī tradicionālās atveides gadī-

jumi un labskaņas moments. Ļoti noderīgs ir aizrādī-

jums 71. paragrāfā par atveides īpatnībām, kas pieļau-
jamas daiļliteratūrā, periodikā un skatuves mākslā.

Pozitīvi vērtējama arī īpatnējā bulgāru patskaņa ъ

atveide latviešu valodā ar patskani a, jo šie abi pat-

skaņi ir ļoti tuvi pēc savas artikulācijas. Tikai viens ir

reducēts patskanis un otrs pilns. Līdz ar to ieviesta

pamatota vienveidība un novērsta nekonsekvence, kas

pastāvējusi līdz šim.

Dažos gadījumos gan izteikti pārāk kategoriski aiz-

rādījumi, diemžēl bez kāda sīkāka pamatojuma, piemē-

ram, par izskaņas -škis lietošanu uzvārdos, par krievu

valodas starpniecības vajadzību, par garumzīmes ne-

pieciešamību, par svārstībām vārdkopveida ģeogrāfisko
nosaukumu latviskajos atdarinājumos. Jāpiebilst, ka

jautājums par internacionālo personvārdu bulgāru va-

rianta aizstāšanu ar latvisko būtu sīkāk pamatojams,
piemēram: Александър, Анатоли, Перикъл, Еделвапс,

Юдита vietā atveidoti ar Aleksandrs, Anatolijs, Perikls,
Ēdelveiss (siev. dz. Ēdelveisa), Judīte. Tie varētu būt

tikai iespējami sekundāri varianti, jo citādi tiktu trau-

cēta nacionālās specifikas uztvere.

Atsevišķās vietvārdu grupas visumā ir plašas un pil-

nīgas, tikai šur tur vērojamas nepamanītas iespiedkļū-
das, piemēram, vietvārdā Богъовци ъ iespiests ь vietā

(latviski tas atveidots kā Bogjovci). Dažās vietās (47.,
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59., 94., 95., 109. lpp.) divi dažādu objektu nosaukumi

transliterēti vienādi — Veneca, Dobrina, Presjaka, Pče-

lina, Trana. Rodas jautājums, vai tas neradīs pārpra-
tumus vietas noteikšanā kartē. Līdzīgs dubultojums
137. lpp. ir arī vīriešu personvārdā Kraļo, bet šajā ga-

dījumā tas tik daudz netraucē kā vietvārdos. Nekonsek-

vence dažkārt vērojama bulgāru līdzskaņa b aizstāšanā

ar latviešu и kā vienīgi iespējamo atveidojumu —

Augustīns, Laurentijevs, Laurjanovs, kas varētu būt

tikai sekundārs variants, kā tas pareizi norādīts sie-

viešu vārdā — Avgustina, Augustina. Šur tur latvis-

kajā atveidojumā pievienots nomenklatūras vārds

,ciems', kas nav norādīts oriģinālā. Līdz ar to viet-

vārda — piederības īpašības vārda nominatīva forma

pārveidojas par lietvārdu — uzvārdu ģenitīvā. Sevišķi
tas duras acīs tajos gadījumos, kad minēta kāda ievē-

rojama persona, piemēram: Ekzarha Antlmova ciems,

Patriarha Evtimova ciems, Cara Petrova ciems, jo, kā

zināms, augstākiem garīdzniekiem un cariem nemēdza

būt uzvārdi, bet gan tikai personvārdi. Varētu rasties

pārpratums tādos gadījumos, kad tulkojama nomenkla-

tūras vārda ,upe' vietā šī objekta apzīmēšanai sagla-
bāts netulkotais bulgāru vārds Reka — Goļama Reka

(53. lpp.), Suha Reka (107. lpp.). Tas pats sakāms ari

par nomenklatūras vārdu ,kalns' — Planlna, piemē-

ram, Llsa Planlna (79. lpp.). Par šo problēmu autore

runā ievada 67. paragrāfā, bet diemžēl neilustrē minē-

tos gadījumus ar piemēriem.
Visumā jāteic, ka šie Norādījumi lieti noderēs redak-

ciju darbiniekiem, daiļliteratūras tulkotājiem un citiem,

kam rodas saskare ar bulgāru valodu. Minētie aizrādī-

jumi, kas galvenokārt ir redakcionālas dabas un var

tikt novērsti, sagatavojot otru izdevumu, nemazina šī

darba vērtību.



Tagad ir Norādījumi jau gandrīz par visu galveno
slavu valodu īpašvārdu latvisko rakstību un izrunu.

Trūkst tikai vēl Norādījumu par serbu īpašvārdu at-

veidi, bet arī šis trūkums ir novēršams, jo republikā ir

arī šīs valodas speciālisti.
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IESKATS PADOMJU VALODNIECĪBAS

LITERATŪRĀ

MONOGRĀFIJA PAR VALODAS KULTŪRAS JAUTĀJUMIEM

1978. g. jūnijā PSRS ZA Krievu valodas institūta

specializētās padomes sēdē L. Skvorcovs aizstāvēja dok-

tora disertāciju par tematu «Valodas kultūras teorētis-

kie pamati». L. Skvorcova pētījumā valodas kultūra ap-
lūkota kā speciāla valodniecības disciplīna, disertācijā
iztirzātas aktuālas valodas kultūras problēmas. Pēc

autora ieskatiem, pašlaik arvien vairāk nostiprinās at-

ziņa, ka krievu valodas kultūra ir būtisks padomju so-

ciālistiskās kultūras elements. Disertācijā aplūkoti va-

lodas kultūras pamatjēdzieni un termini: literāro normu

struktūra, to attīstības un funkcionēšanas dinamika,
jautājumi par aizguvumiem no citām valodām; termi-

noloģija un jaunu terminu veidošana; daiļliteratūras
valodas nozīme literāro valodas normu stabilizēšanā,
attīstīšanā un izplatīšanā, nacionālā un internacionālā

elementa attieksmes literārajā valodā; leksikogrāfiskais
aspekts valodas kultūras jautājumos un citas problē-
mas. Šāda plaša, vispārinoša pētījuma par valodas

kultūras svarīgākajām teorētiskajām problēmām un

normēšanas praktiskajiem jautājumiem, par nacionālās

valodas kultūras jautājumiem un literārās valodas

funkcionēšanu līdz šim nav bijis. Disertācijā izvirzītās

tēzes, autora izdarītie vispārinājumi un secinājumi sek-

mēs perspektīvās normēšanas zinātnisko pamatu piln-
veidošanu, nostiprinās mācību grāmatās un mācību

līdzekļos doto normatīvo rekomendāciju teorētisko bāzi,
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palīdzēs praktiskajā leksikogrāfiskajā darbā un krievu

valodas kultūras attīstīšanā, valodniecības atziņu pro-

pagandā. Pētījuma materiāli var noderēt augstskolu
pasniedzējiem lekcijās par valodas kultūru, stilistiku,
krievu literārās valodas vēsturi. L. Skvorcova mono-

grāfiju «Valodas kultūras teorētiskie pamati» izdos

Maskavas izdevniecība «Наука».

Горбачевич К. С. Нормы современного русского ли-

тературного языка. Пособие для

учителей. М., Просвещение, 1978.

К. Gorbačevičs savā grāmatā aplūko krievu mūsdienu

literārās valodas ortoepiskās, vārdu lietošanas, morfo-

loģiskās un sintaktiskās normas. īpaša uzmanība pie-
vērsta atkāpēm no normas. Autors savu pētījumu balsta

uz mūsdienu dzīvās valodas un normatīvo vārdnīcu ma-

teriāliem. Grāmatā dota plaša bibliogrāfija par valo-

das normēšanas jautājumiem. Šis izdevums domāts

galvenokārt skolotājiem, taču tas var būt noderīgs arī

valodniekiem un žurnālistiem.

Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая

норма. Л., Наука, 1978.

Izmantojot plašus un daudzpusīgus valodas materiā-

lus, kas iegūti no mūsdienu krievu rakstnieku darbiem

un socioloģiskajos pētījumos, K. Gorbačevičs izdara

krievu valodas vārdu akcentoloģisko, fonemātisko un

morfoloģisko variantu funkcionāli vēsturisku analīzi,
kā arī nosaka šo vārdu normatīvās un stilistiskās īpat-
nības. Pēc grāmatas autora domām, vārdu variantu



konkurenci nepieciešams pētīt, lai varētu noteikt lite-

rārās valodas attīstības pamatprocesus un izveidot di-

namisku normas teoriju. Šim nolūkam viņš izvēlējies
tādas pētīšanas metodes kā funkcionāli dinamiskais

apraksts, strukturāli salīdzinošā analīze un skaitlisko

raksturojumu salīdzināšana. Grāmatā plaši izmantoti

dažādos laikposmos izdotu krievu valodas skaidrojošo
vārdnīcu, pareizrakstības vārdnīcu v. c. vārdnīcu ma-

teriāli, kā arī krievu valodas gramatikas mācību grā-

matas, monogrāfijas, zinātniski raksti, populārzināt-
niskā literatūra par valodas kultūras jautājumiem v. c.

V. Sergejevs

No krievu valodas tulkojusi A. Plēsuma

16 - 1778
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HRONIKA

JĀŅA ENDZELĪNA DIENA

Šā gada 22. februārī ZA A. Upīša Valodas un litera-

tūras institūta rīkotajā svinīgajā sanāksmē, kas bija
veltīta Jāņa Endzelīna 106. dzimšanas dienai, tikās va-

lodnieki, zinātnieka skolnieki un citi interesenti.

levadvārdos A. Blinkena, kā aizvien, raksturoja
iepriekšējā gada veikumu latviešu valodniecībā — ap
12 grāmatu un brošūru un ap 40 rakstu.

Emocionālu un patīkamu iespaidu atstāja sanāksmes

ievadījumā L. Greidānes un I. Villerušas atskaņotā lie-

tuviešu tautasdziesma, kuras tekstu latviski atdzejojis
Jānis Endzelīns, bet mūzikas autors ir Alfrēds Kalniņš.
A. Blinkena nolasīja arī M. Sаules- Slc ine s at-

sūtīto atmiņu stāstījumu par prof. J. Endzelīna attiek-

smi pret mūziku.

E. Daugats (Liepāja) referātā «Latviešu teorētis-

kās valodniecības tuvākie uzdevumi» norādīja, ka mums

maz publikāciju par valodniecības teorētiskajiem un

ideoloģiskajiem jautājumiem, tāpat maz skarti semanti-

kas jautājumi. Nopietni jādomā par attiecīgu kadru

sagatavošanu Latvijas Valsts universitātē un Liepājas
pedagoģiskajā institūtā.

M. Beitiņa (Liepāja) savā referātā «Ģenitīva vai

nominatīva lietojums eksistenciālos nolieguma teikumos

(ar verbu nebūt)» skāra visai interesantu ar valodas

praksi saistītu jautājumu. Referente parādīja svārstības

šo konstrukciju lietošanā mūsdienu valodā (par to
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sk. ari Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika,
2. sēj.) un ieteica revidēt līdzšinējo normu par ģenitīva
lietojumu un legalizēt dažos gadījumos nominatīvu.

A. Gurtiņš (Liepāja) referātā «Transitīvo verbu

semantiskā lauka paplašināšanās latviešu valodā» no-

rādīja, ka transitīvo verbu skaits pieaug visās valodās,
arī latviešu valodā. Mūsdienu valodā vārdi daudzās no-

zīmēs var piesaistīt akuzatīvā arī dzīvas būtnes (cil-
vēku). Daži valodnieki pat runā par t. s. cilvēku akuza-

tivizāciju, kas ir zinātniski tehniskās revolūcijas rezul-

tāts.

J. Baldunčiks (VLI) referātā «Valodu kontaktu

atspoguļojums jūrniecības leksikā» runāja par visai in-

teresanto, bet mazpētīto latviešu valodas jūrniecības
leksiku un terminoloģiju, ko ietekmējuši vairāki ekstra-

lingvistiski faktori. Lai noteiktu internacionālismu

cilmi, pēc referenta domām, bieži vien nepietiek noteikt

tikai oriģinālvalodu un starpniekvalodu, bet jāšķir vēl

arī tuvākā kontaktvaloda, aizguvuma cilme un aizgū-
šanas avots. Tā bieži vien izveidojas vairāku valodu

ķēde, piem., vārds dreifs latviešu valodā aizgūts no

krievu valodas vārda дрейф, kas tur izveidojies no dar-

bības vārda дрейфовать, kurš savukārt aizgūts no ho-

landiešu valodas darbības vārda drijven 'dzīt. Tātad

dreifs latviešu valodā jāuzlūko par aizguvumu no krievu

valodas un tomēr nebūtu klasificējams par rusismu.

J. Baldunčiks konstatējis, ka latviešu valodas jūrniecī-
bas leksikā ir ap 700 aizguvumu, kuru cilme ir da-

žāda — aizguvumi no vācu, angļu, somu un krievu va-

lodas. Netieši — ar starpniekvalodu palīdzību — atse-

višķi vārdi ienākuši arī no franču, holandiešu, itāliešu

un spāņu valodas.

V. Drīzule (VLI) referātā «Latviešu valodas īso

vārdu struktūra» aplūkoja šo vārdu grafēmisko
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mašīntulkošanas v. c. ar mašīnu un vārdu saistītām

operācijām.
I. Edelmane (VLI) referātā «Pēc asociatīvas

līdzības veidoti augu nosaukumi latviešu valodā» no-

rādīja, ka augu nosaukumi saista valodnieku interesi

vispirms ar savu daudzveidīgo semantiku, lingvoģeo-

grāfisko izplatību, ar valodu kontaktu v. c. problēmām.
Asociācijas ar kādu reāliju visbiežāk izraisa auga vai

tā daļas forma, kas līdzīga nosaukumā ietvertajai reā-

lijai. Analizējot šādus augu nosaukumus, atklājas seno

cilvēku labās novērošanas spējas un ciešās saites ar

dabu. Augu nosaukumi veidoti trāpīgi, bieži vien tie ir

poētiski (biškrēsliņi, saules svece, sviesta pogas), bet

indīgo augu un nezāļu nosaukumi nereti saistīti ar

suņa, vilka, velna vārdu (velnābols, vilkābele).
B. Reidzāne (VLI) referātā «Valodu kontaktu iz-

pausmes veidi augu nosaukumos» īsumā raksturoja
vēsturiskos apstākļus, kas Daugavas kreisā krasta teri-

torijas iedzīvotājus nošķīra no pārējiem Latvijas iedzī-

votājiem, un parādīja, kā, kontaktējoties ar slāvu valo-

dām (krievu, baltkrievu, poļu), izloksnes daudzējādā
ziņā atšķiras no Daugavas labā krasta un pārējās Lat-

vijas teritorijas izloksnēm. Minēto valodu kontaktu iz-

pausmi uzskatāmi apliecināja referentes izvēlētais ma-

teriāls — daži augu nosaukumu kartografējumi.
O. Buša (VLI) referātā «Neliterārie ģermānismi

mutvārdu komunikācijā» tika vērtētas šo, pēc referenta

terminoloģijas, slengismu dažādās funkcijas mūsdienu

sarunvalodā. Nobeigumā O. Bušs ieteica radīt un at-

rast tādus latviskus izteiksmes līdzekļus, kas spētu se-

mantiski un funkcionāli līdzvērtīgi aizstāt pašreiz lie-

totos slengismus, bet dažiem slengismiem piešķirt lite-

rārās sarunvalodas elementu tiesības.
Dz. Barbare
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PROFESORA ARTURA OZOLA DIENA

Šogad, kad apritēja 15. gadskārta, kopš mūsu vidū

nav profesora Artura Ozola, tradicionālā zinātniskā

konference (1979. gada 24. martā), kuru ik gadu rīko

Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte,

pirmo reizi bija veltīta latviešu valodas mācīšanas me-

todikas jautājumiem.

Atmiņās par prof. Arturu Ozolu dalījās Rīgas Sko-

lotāju institūta 1950. gada absolvente L. Banka,
kura ar rakstu par profesoru A. Ozolu laikraksta «Pa-

domju Jaunatne» izsludinātajā konkursā «Mans cilvēks»

(1962. gadā) ieguva 1. vietu:

«Kas ir tas paliekošais, kas mūsos katrā ir saglabā-

jies no profesora? Lekcijās mēs izjutām vārda spēku,
vārda svaru, viņam nebija lieku vārdu. Profesors pats
toreiz mācījās, saprata, ka mums ir svarīgi izprast visu,
ko apgūsim. Mēs apbrīnojām viņa sistēmu strādājot un

mācot.

Kā pašu cildenāko gribas atzīmēt to, ka darbs viņam

nozīmēja visu, darbs bija viņa sūtība un būtība.»

Ped. zin. kand. L Freidenfelds savā referātā

skāra vairākus svarīgus valodas mācīšanas metodikas

jautājumus, uzsverot, ka mūsdienu skolā mācīšanas uz-

devums ir vispusīgi attīstītas personības veidošana.

Profesors -A. Ozols daudziem atraisīja personības lie-

lumu, un labi ir apzināties, ka latviešu valodas mācīša-

nas metodikai šūpuli ir kāris viņš. Šodien visu kopīgs
pienākums — jaunos apstākļos, kad ir obligāta vispā-

rējā vidējā izglītība, veidot to, ko bija iesācis profesors.
Mums jādomā par mācību procesa individualizāciju,
mūsdienu didaktikas principu pilnveidošanu.

Filol. zin. doktores A. Blinkenas referātā tika

aplūkots konkrēts problēmu loks — interpunkcijas
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mācīšana skolā, jautājumi, kā veidot valodas mācīšanas

programmu saistījumā ar interpunkcijas mācīšanu, jo

svarīga loma domas izteikšanā ir pieturzīmēm.

Tuvas skolotāju ikdienas darbam bija arī filol. zin.

kand. V. Skujiņas referātā aplūkotās problēmas
par valodas kopšanu, par to, cik liela loma ir paša sko-

lotāja valodas kultūrai. Referente analizēja arī trūku-

mus latviešu valodas mācību grāmatās.

Sintakses mācīšanas problēmām bija veltīts filol.

zin. kand. doc. M. Briģes referāts, par latviešu va-

lodas mācīšanas lingvistiku un didaktiku referēja filol.

zin. kand. E. Daugats.

Noslēgumā ped. zin. kand. A. Laure nolasīja
referātu par prof. A. Ozola ieguldījumu latviešu valo-

das mācīšanas metodikas attīstībā, uzsverot to, ka sko-

lotājiem ir jāpārzina jaunākie valodniecības pētījumi.
70. gadu mācību grāmatās ieviests viņa ieteiktais ter-

mins gramatiskais centrs. Tāpat prof. A. Ozols skolo-

tājiem izvirzīja uzdevumu — panākt, lai skolēni aktīvi

interesētos par valodniecības atziņām. Viņam piemita
brīnišķīga spēja uztvert jauno, piemēram, profesors at-

balstīja starppriekšmetu sakarus, teica «jā» valodas

stundās ienākošajai literatūrai.

Doc. A. Laure par lielāko profesora A. Ozola ieguldī-
jumu atzīmēja viņa devumu sintakses mācīšanas me-

todikā, kur viņš daudz darījis teikuma struktūras mācī-

šanas un interpunkcijas mācīšanas jautājumu risinā-

šanā.

Debatēs piedalījās LVU Filoloģijas fakultātes absol-

venti un republikas skolotāji.

A. Stafecka
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TEORĒTISKI METODISKS SEMINĀRS TALLINĀ

No š. g. 15. līdz 17. februārim Tallinā notika Igau-
nijas PSR ZA Valodas un literatūras institūta un Dzim-

tās valodas biedrības rīkotais teorētiski- metodiskais se-

minārs «Teorijas loma literāro valodu kārtošanas un

terminoloģijas praksē». Tajā uz kārtējo pieredzes ap-

maiņu terminoloģijas un valodas kultūras jautājumos
bija pulcējušies valodnieki no Igaunijas, Latvijas, Lie-

tuvas, Ukrainas, Maskavas un Ļeņingradas. Atklājot
semināru, Igaunijas PSR ZA Sabiedrisko zinātņu noda-

ļas zinātniskais sekretārs akadēmiķis J. Kahks no-

rādīja, ka līdz ar starpnacionālo sakaru nostiprināša-
nos uzmanības centrā izvirzās visām valodām kopīgas
problēmas, no kurām daudzas atrisināmas tikai kopē-

jiem spēkiem. Seminārā tika nolasīti 14 referāti, kā arī

sniegta informācija par nozīmīgākajiem valodnieciska-

jiem izdevumiem un valodas kultūras praksi seminārā

pārstāvētajās republikās.
Filol. zin. doktore V. Daņiļenko (Maskava) pie-

vērsās terminu lingvistiskā normatīvuma resp. terminu

pareizas veidošanas problēmai. Terminam jāatbilst ne

tikai valodas sistēmas un struktūras prasībām, t. i., vis-

pārīgajām valodas normām, bet arī savai specifiskajai

funkcijai — īpašajām terminu sistēmas prasībām jeb
«normas profesionālajam variantam». Par terminu vei-

došanas galvenajiem principiem referente izvirzīja ter-

minu aktuālumu (atbilstību prakses vajadzībām), opti-
mālumu (semantisko ietilpīgumu un valodas līdzekļu

ekonomiju) un analoģiskumu (vienas grupas parādībām
atbilstošo terminu veidošanu pēc viena modeļa vai ar

vienu formantu).
Filol. zin. kandidāta P. Kņūkštas (Viļņa) referāta

mērķis bija parādīt regularitātes un specializācijas
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dialektiku terminoloģiskajā vārddarināšanā. Regulā-

rajiem modeļiem un formantiem bieži ir pārāk vispā-
rīga, nenoteikta nozīme. Tādēļ regularitātes principa
absolutizācijas rezultātā nereti netiek ievērots cits ter-

minoloģijas pamatprincips — terminu nozīmes konkrē-

tība un specializācija. Nepieciešamo nozīmes konkrē-

tību un līdz ar to arī dzīvotspēju terminam var piešķirt
netipiski, retāk lietojami modeļi un formanti. Nobei-

gumā referents atgādināja, ka absolūta regularitāte
valodā nav iespējama un ka regularitāte vienā aspektā
var radīt neregularitāti citā aspektā, neatbilstību citām,

slēptākām valodas likumībām.

Otrs lietuviešu valodnieks filol. zin. kand. S. Kei-

nis savā referātā «Vārddarināšanā un terminoloģija»
norādīja, ka nacionālo terminoloģisko sistēmu veido-

šanas pamatā ir divi principi, no kuriem dominējošais
ir pirmais: savas valodas resursu un iespēju maksimāla

izmantošana un citu valodu vārdu un elementu aiz-

gūšana. Internacionālo vārdu aizgūšana ietekmē arī

terminu sistēmas tālāko attīstību; tie kļūst par paraugu

jaunu nacionālo terminu darināšanai, kā arī par bāzi

hibrīdterminu darināšanai. Šis process uzskatāms par
dabisku tendenci, kura veicina internacionālo terminu

iekļaušanu nacionālajās terminu sistēmās un atbilst

prasībai pēc terminoloģijas saskaņošanas starptautiskā
mērogā.

Maskavas valodnieces filol. zin. kand. T. Ka n dē-

la к i referāts bija veltīts PSRS ZA Zinātniski tehnis-

kās terminoloģijas komitejas darbam nacionālās termi-

noloģijas radīšanā un sistēmisko terminoloģijas vārd-

nīcu veidošanā. Terminu sistēmu praktiskā izstrāde

noris divos posmos: pirmais — sistēmas pamatstruktūras
izveidošana un tās robežu noteikšana, otrais — pamat-
saraksta papildināšana ar trūkstošajiem elementiem,
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atsevišķo elementu koriģēšana un to savstarpējo sakaru?

sistēmas izveide. Par galveno kritēriju pārējo termina

pazīmju vidū tiek izvirzīta termina spēja pareizi orien-

tēt uz tā nozīmes izpratni un atspoguļot sistēmiskos

sakarus.

Filol. zin. kand. T. Prokofjeva (Maskava) savā

referātā uzsvēra, ka katra terminoloģiskā sistēma ir

dinamiska. Tā kā jauniem terminiem jāiekļaujas eso-

šajās terminu sistēmās, pastāv nepieciešamība pētīt šo

sistēmu dinamiku arī satura aspektā, kurš līdz šim nav

pietiekoši ņemts vērā.

Filol. zin. kand. V. Skujiņa (Rīga) savā referātā

izvirzīja vienotas terminoloģiskā darba teorētisko prin-
cipu sistēmas projektu. Terminoloģiskā darba principus
atkarībā no to rakstura referente iedalīja trīs grupās
un pievērsās galvenajiem aspektiem šo grupu ietvaros.

Intralingvistisko principu pamatā ir terminu lingvis-
tiskā būtība: termini jāveido uz vispārlietojamās valo-

das bāzes, ievērojot tās likumības, normas un attīstības

tendences, kā arī terminu specifiku. Interlingvistiskos

principus nosaka valodu kontakti; īpaši svarīgi ir iz-

šķirt kontaktvalodas pozitīvās un nevēlamās ietekmes.

Ekstralingvistiskie principi ir termina atbilstība tā spe-

cifiskajām prasībām — sistēmiskumam, īsumam, preci-
zitātei, viennozīmībai, kā arī terminoloģijas saskaņo-
šana starp dažādām nozarēm, vienas valodas ietvaros

un pat starptautiskā mērogā, terminoloģiskā darba zi-

nātniska vadīšana v. tml.

Valodas kultūras teorētiskajām problēmām bija vel-

tīts filol. zin. doktora N. Piļinska (Kijeva) refe-

rāts «Valodas sistēmiskums un kodifikācija». Ukraiņu
valodnieks vērsās pret valodas sistēmiskuma vienkār-

šotu izpratni un tā identificēšanu ar regularitāti. Ana-

lizējot sistēmas un normas attieksmes, referents
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norādīja, ka literārās valodas norma vienmēr ir šaurāka

nekā «valodas norma», t. i., sistēmas potenciālās iespē-

jas. «Tukšās vietas» sistēmā parasti nav aizpildāmas,
to esamību un pārmaiņas, iespējams, arī nosaka no-

teikti likumi. Gramatiskās normas visumā balstās uz

modeļiem un paraugiem.

Igaunijas PSR Valodas un literatūras institūta vcc.

zin. līdzstrādnieks H. Sāri referātā «Literāro valodu

kārtošanas problēmas valodu attīstības vispārīgo liku-

mību gaismā» apskatīja dialektikas un kustības pro-
blēmu normēšanā. Ilgstošs miera stāvoklis valodā

uzskatāms nevis par sastingumu, bet par dinamisku

līdzsvaru. Normēšanā būtiski svarīgi ir arī dinamiskie

procesi šā līdzsvara ietvaros. Pareiza, adekvāta var būt

tikai zinātniski pamatota dinamiska norma. Šo normas

dialektiku atspoguļo H. Sāri piedāvātais «trīspakāpju
normas» jēdziens: fiksētā norma ir tuvošanās «reālis-

tiskajai normai», kura savukārt tuvojas objektīvai nor-

mai. Kodificēšanas darbībai jāizriet no «reālistiskās

normas», t. i., optimālā normas varianta konkrētos ap-

stākļos, un jāsaskan ar objektīvo normu.

Ar PSRS ZA Krievu valodas institūta Krievu valodas

kultūras sektora vadītāja filol. zin. doktora Ļ. Skvor-

■cova referātu seminārs ievirzījās terminoloģijas un

valodas kultūras prakses jautājumu gultnē. Runātājs

norādīja, ka ZTR izvirza jaunas problēmas un uzdevu-

mus arī valodniekiem, ietekmējot valodas funkcionēšanu

un sabiedrības valodisko apziņu, un vērsās pret valodas

parādību vērtēšanu tikai no formālās loģikas viedokļa.
Referāta turpinājumā tika apskatītas dažas problēmas,
kas saistās ar valodas vienību funkcionēšanas īpatnī-
bām terminoloģijas un vispārlietojamās valodas sfērā

(piemēram, terminu determinoloģizācija vispārlieto-
jamā valodā).
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Polemisku izklāsta veidu savam referātam bija izvēlē-

jies filol. zin. kand. V. Ickovičs (Maskava), lai

pierādītu, ka arī terminoloģijā jātiecas nevis pēc mak-

simālās precizitātes, kura var izrādīties lieka vai pat
traucējoša, bet pēc nepieciešamās un pietiekamās, t. i.,
optimālās precizitātes.

Izdevniecības «Valgus» vec. redaktors H. Otss

(Tallina) pastāstīja par igauņu terminoloģijas vārd-

nīcu tipiem un attīstību. Pašlaik tiek veidotas terminu

vārdnīcas, kuras apvieno skaidrojošās un vairākvalodu

tulkojošās vārdnīcas pazīmes. Igauņu zinātnieki uz-

skata, ka šāda tipa vārdnīcas vislabāk Jauj apgūt citās

valodās uzkrāto pieredzi un, to kritiski izmantojot, ra-

dīt savas valodas un domāšanas īpatnībām pieskaņotu
nacionālo terminu sistēmu.

LPSR ZA korespondētājlocekle, filol. zin. doktore

A. Blinkena referātā «Dažas valodas kultūras pro-

blēmas divvalodības situācijā» uzsvēra, ka sevišķi ak-

tuāla problēma ir īpašvārdu atveide no nacionālās va-

lodas krievu valodā un no krievu valodas nacionālajā
valodā. Optimālais risinājums būtu atveides principu

saskaņošana visas valsts mērogā, taču ir daudzi fak-

tori, kas rada problēmas vienotu atveides principu iz-

strādē: valodu tipoloģiskās īpatnības, svešu īpašvārdu
formālās adaptācijas iespējas, lietošanas biežums, lie-

tošanas sfēra, tradīcija utt. Mūsu republikā īpašvārdu
atveides principi pamatos ir izstrādāti, tomēr pat vie-

nas īpašvārdu kategoriālās grupas ietvaros dažkārt var

būt nepieciešama diferencēta pieeja atveides principu
izvēlei. Referente sīkāk aplūkoja problemātiskos gadī-

jumus latviešu īpašvārdu atveidē krievu valodā.

Kosmiskās terminoloģijas sistēmas veidošanos savā

referātā apskatīja filol. zin. kand. G. Miskeviča

(Maskava). Analizējot kosmisko terminu semantiku,.



•valodniece konstatējusi, ka kosmiskajai terminoloģijai
kopumā nepiemīt stingrs sistēmiskums, bet tā veidojas
un attīstās saskaņā ar vispārlietojamās valodas dabis-

kajām likumībām.

Par terminu iekļaušanos vispārlietojamā valodā refe-

Tēja filol. zin. kand. T. Kogotkova (Maskava)-
Daudzi termini kļūst par vispārlietojamās valodas ele-

mentiem, vispirms parādoties publicistikā. Tomēr, kā

norādīja runātāja, termini tiek radīti speciālistu vaja-

dzībām, un to iekļaušana vispārlietojamā valodā prasa

īpašus līdzekļus un paņēmienus (skaidrojumu, aprak-
stu, tulkojumu utt.), kas tos padarītu pieejamus plašām
sabiedrības masām. īpaša problēma ir daži nacionālie

termini, kas tuvi vispārlietojamās valodas vārdiem: sa-

vas «acīmredzamās saprotamības» dēļ tie rada pareizas
uztveres ilūziju un it kā neprasa skaidrojumu, taču to

terminoloģiskā nozīme nespeciālistam paliek neuz-

tverta.

Semināra noslēgumā pieņemtajā rezolūcijā tika uz-

svērts šādas pieredzes apmaiņas lietderīgums un ne-

pieciešamība paplašināt dažādu republiku valodnieku

sadarbību, lai panāktu terminoloģiskā un valodas kul-

tūras darba koordināciju visas Padomju Savienības

mērogā. Tika nolemts apkopot un publicēt semināra

materiālus.

S. Lagzdiņa
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ATVADU VĀRDI

LATVIEŠU LEKSIKOGRĀFIJAI UN VALODAS

KULTORAI VELTĪTS MŪŽS

Pagājušā gada 7. decembri atvadījāmies no darbīgā
latviešu valodas kultūras un terminoloģijas druvas ko-

pēja Ābrama Gūtmaņa. Būdams izdevniecības «Liesma»

Vārdnīcu redakcijas vadītājs, cilvēks ar lielu erudīciju
un organizatora talantu, Ābrams Gūtmanis savu pamat-
darbu prasmīgi apvienoja ar aktīvu sabiedrisko dar-

bību LPSR Žurnālistu savienības Valodas kultūras sek-

cijā, kuras vadītājs viņš bija, ar darbību Pareizrakstī-

bas komisijā un LPSR ZA Terminoloģijas komisijā.

Sevišķi daudz Ā. Gūtmanis devis latviešu valodas

kultūrai un valodas praksei. Pēc viņa iniciatīvas un ar

-viņa tiešu līdzdalību tika sagatavoti un ir iznākuši

14 «Latviešu valodas kultūras jautājumu» laidieni. Viņš

;bija iniciators lielam reģionālam triju Baltijas repub-
liku pasākumam — kopējam valodas kultūras problēmu

semināram, kas 1976. gadā notika Viļņā un 1979. gada
sākumā — Tallinā. Aizsākums tam bija izdevniecības

«Liesma» telpās organizētā starprepublikāniskā sanāk-

sme par valodas kultūras jautājumiem. Tātad aizsākta

laba tradīcija, mūsu pienākums — to turpināt.

Ļoti noderīgas valodas praksei ir dažādās tulkojošas
un terminu vārdnīcas, kas tapušas A. Gūtmaņa vadī-

tajā redakcijā. No daudzajām izdotajām vārdnīcām ka

ievērojamākās minamas dažāda tipa krievu-latviešu,

.angļu-latviešu un vācu-latviešu vārdnīcas, samēra plašā

•«Latviešu-angļu vārdnīca» (vairākos izdevumos) un
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«Latviešu-vācu vārdnīca», vēl arī lietuviešu-latviešu,

igauņu-latviešu, poļu-latviešu, spāņu-latviešu v. c. div-

valodu vārdnīcas. Sevišķi liels darbs ieguldīts latviešu-

krievu divsējumu vārdnīcas manuskripta un K. Rudzīša

plašās divsējumu medicīnas terminu vārdnīcas «Termi-

nologia medica» (1973 —1977) sagatavošanā. Ā. Gūt-

maņa vadībā tika aizsākts arī darbs pie viensējuma
«Latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas», kuras ma-

nuskripts tiek rediģēts. Ā. Gūtmanis ir vairāku vārdnīcu

autors un līdzautors. Vērtīgs ir viņa ieguldījums valod-

niecības un terminoloģijas problēmu popularizēšanā
visā mūsu republikā.

Kopš 1962. gada Ā. Gūtmanis rosīgi darbojies LPSR
ZA Terminoloģijas komisijā. Viņš bija aktīvs Termino-

loģijas komisijas plēnuma sēžu dalībnieks, daudzu vēr-

tīgu terminu ierosinātājs (viens no tādiem ir, piemē-

ram, tagad praksē jau plaši izplatītais luksofors).
Ārpus darba pienākumiem Ā. Gūtmanis bija labs ko-

lēģis un ar humora dzirksti apveltīts svētku brīžu dalīb-

nieks. Pat slimības gultā viņš turpināja rosīgi strādāt,

pieņemdams mājās apmeklētājus darba jautājumos,
telefoniskās sarunās klāstīdams savas bagātās ieceres

turpmākajam darbam.

Slimība nežēlīgi aprāva Ā. Gūtmaņa darbīgo mūžu

sešdesmit triju gadu vecumā.

ŠĶIROTIES NO VALDA VANAGA

1978. gada 25. decembrī pāragri miris žurnālists, bi-

jušais krājuma «Latviešu valodas kultūras jautājumi»
redakcijas kolēģijas loceklis Valdis Vanags.

Valdis Vanags dzimis 1927. gadā, studējis filoloģiju
Latvijas Valsts universitātē. Visu mūžu viņš interese-
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jās par pedagoģijas, literatūras, žurnālistikas un valo-

das kultūras jautājumiem. Pirmo savas darba dzīves

posmu V. Vanags aizvadīja pedagoģiskajā darbā,
otru — žurnālistikā. Viņš bija ilggadējs laikraksta

«Skolotāju Avīze» un žurnāla «Skola un Ģimene» re-

daktora vietnieks, no 1977. gada jūlija — žurnāla

«Skola un Ģimene» galvenais redaktors.

Būdams redakcijas kolēģijas loceklis, V. Vanags pie-
dalījās krājuma «Latviešu valodas kultūras jautājumi»

pirmo divu laidienu (1965. un 1966. g.) rakstu vērtē-

šanā. Darbīgo un iejūtīgo kolēģi gaišā piemiņā paturēs
visi valodnieki, kas ar viņu ir sadarbojušies.

HELGA GRASE

Uz mūžu no mums 1979. gada 23. maijā aizgājusi
Ilggadējā Latviešu valodas kultūras jautājumu redakci-

jas kolēģijas locekle Latvijas PSR Nopelniem bagātā

skolotāja Helga Grase — autoritatīva un čakla pedago-
ģijas un filoloģijas problēmu pētniece, iecienīta audzi-

nātāja un skolotāja, atsaucīgs un patiess cilvēks.

H. Grase dzimusi 1908. gada 21. augustā Vitrupē

jūrnieka ģimenē. Pirmā imperiālistiskā kara gados viņa

kopā ar vecākiem nokļuvusi Krievijā, uzsākusi tur sko-

las gaitas un iemācījusies krievu valodu. Atgriezusies
dzimtenē, H. Grase izglītību turpinājusi I Rīgas Valsts

vidusskolā un pēc tam studējusi Latvijas Universitātes

Filoloģijas un filozofijas fakultātē. 1936. gadā viņa

ļoti sekmīgi pabeigusi baltu valodu nodaļu un aizstā-

vējusi diplomdarbu par tematu «Raiņa leksika».

Tad sākas darba gadi. Jaunā filoloģe strādā
par

lat-

viešu valodas un literatūras skolotāju tai paša skola,

kuru absolvējusi. Pēc padomju varas atjaunošanas



Latvijā H. Grase 1940./1941. mācību gadā līdzās dar-

bam skolā piedalās jauno mācību programmu veidošanā

un ir arī lektore LVU sagatavošanas kursos, kuros strād-
nieku jaunieši gatavojas studijām padomju augstskolā.

Helgas Grases pedagoģiskā jaunrade jo spēcīgi at-

tīstījusies gados pēc Lielā Tēvijas kara. Paralēli skolo-

tājas darbam viņa darbojusies Skolotāju kvalifikācijas
celšanas institūtā, bet kopš 1953. gada par vienīga
darba vietu kļuvis Skolu (tagad — Pedagoģijas) zināt-

niskās pētniecības institūts. Tajā aizgājēja līdz pat pen-

sionēšanai strādājusi gan par vecāko zinātnisko līdz-

strādnieci, gan par valodu un literatūras sektora va-

dītāju. Tur kopā ar domubiedriem H. Grase izveidojusi
to latviešu valodas un literatūras mācību kursa saturu,
kas tagad kļuvis tradicionāls un daudzos aspektos ne-

apstrīdams. Zinātniece vadījusi mācībgrāmatu un mā-

cību palīglīdzekļu autoru kolektīvus, pati būdama vai-

rāk nekā 20 mācībgrāmatu autore vai līdzautore.

Viņas pārziņā sagatavoti zinātnisku rakstu krājumi lat-

viešu valodas un literatūras mācīšanas metodikas no-

vadā. Daudzi H. Grases raksti publicēti žurnālā «Pa-

domju Latvijas Skola» un laikrakstā «Skolotāju Avīze».

Rūpīgi un ar iniciatīvu viņa gadu pēc gada veikusi

mūsu izdevuma redakcijas kolēģijas locekļiem uzticētos

pienākumus.
Padomju valdība atzinīgi novērtējusi Helgas Grases

skolotājas un zinātnieces darbību, apbalvodama viņu ar

medaļu «Par izcilu darbu», ar Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija Goda rakstu, piešķirdama viņai re-

publikas Nopelniem bagātās skolotājas goda nosau-

kumu.

Talantīgo, principiālo un atsaucīgo latviešu tautas

kultūras kopēju vienmēr piemiņā paturēs viņas darba

biedri un turpinātāji.
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