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Krājuma 14. laidienu ievada raksts, kas veltīts ievē-

rojamā latviešu valodnieka Jāņa Mīlenbaha 125. gada-
dienai. Nodaļā «Vispārīgas problēmas» aplūkota mūs-

dienu latviešu valodas attīstība un faktori, kas to

ietekmē. Pārējās nodaļās iztirzātas_ vairākas parādības
leksikā un jaunu vārdu darināšanā. Sniegta arī infor-

mācija par jaunajiem terminiem, kas apstiprināti LPSR

ZA Terminoloģijas komisijā. Laidiena nobeigumā ievie-

tota hronika, padomju valodniecības darbu apskats,

bibliogrāfija.



Atsauksmes par šo krājumu un ierosinājumus lūdzam

adresēt Žurnālistu savienības Valodas kultūras sekcijai

(Rīgā, Padomju bulv. 24, izdevniecībā «Liesma») vai

ZA Valodas un literatūras institūta Terminoloģijas un

latviešu valodas kultūras grupai (Rīgā, Turgeņeva
ielā 19).
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JĀŅA MĪLENВАНА 125. GADADIENAI

J. KARKLIŅS

PIRMAIS CELMLAUZIS LATVIEŠU VALODNIECĪBĀ

Šis celmlauzis ir Kārlis Mīlenbahs. 1978. gada 18. jan-

vārī apritēja 125 gadi kopš viņa dzimšanas. Virsrak-

stā ietverto raksturojumu Kārlim Mīlenbaham viņa
simtās dzimšanas dienas atcerē devis Jānis Endzelīns.

Ar šo trāpīgo vērtējumu sasaucas pirms vairāk neka

pusgadsimta teiktie valodnieka Alvila Augstkalna vardi:

«Kārlis Mīlenbahs ir viens no modernās zinātnes laik-

meta aizsācējiem latviešu valodniecībā» («Mūsu valoda,

viņas vēsture un pētītāji»). Abu valodnieku izteikumi

labi papildina viens otru un ir izturējuši laika pār-
baudi.

Jau gandrīz vesels gadsimts apritējis no tā laika,
kad parādījās K. Mīlenbaha pirmais publicējums —

«Latviešu valoda no Līgciemnieka» (Pagalms, 1881,
№ 2). Sešdesmit trīs dzīves gados (1853—1916) K. Mī-

lenbahs uzrakstījis ap 100 darbu — gan nelielu rakstu

un recenziju, gan plašāku apcerējumu un grāmatu par

dažādiem latviešu valodas jautājumiem, īpaši gramati-
kas (morfoloģijas un sintakses) un leksikas novadā.

K. Mīlenbaha darbu bibliogrāfija atrodama krājumā
«Filoloģijas materiāli» (R., 1933, 18.—23. lpp.).

K. Mīlenbaha pirmie apcerējumi par valodu nāca

klajā 19. gadsimta astoņdesmitajos gados, t. i., jau pēc
studijām Tērbatā. Labā filoloģiskā sagatavotība, plašās
zināšanas vispārīgajā valodniecībā, valodniecības vēs-

turē un arī tā laika valodniecības jaunākajos sasniegu-
mos X- Mīlenbaham dod iespēju valodas parādības
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skatīt un vērtēt no profesionāla viedokļa — kopsakarā,

sistēmā, vēsturiskā attīstībā, sastatījumā ar citu valodu

dotumiem. Tas ir svarīgs pavērsiens latviešu valodnie-

cībā, jo 19. gadsimta otrajā pusē parādijās pirmie pašu
latviešu sarakstītie darbi par latviešu valodu. Tie bija

galvenokārt praktiska rakstura mācību līdzekji skolu

vajadzībām — F. Mēkona (1874), G. Tauriņa (1877),
Stērstu Andreja (1879, 1880), J. Spīsa (1881) un citu

autoru mācību grāmatas gada skolām, tautskolām, paš-
mācībai. Tādēļ jo pareizs ir iepriekš minētais A. Augst-
kalna vērtējums par K. Mīlenbahu — modernās zi-

nātnes laikmeta aizsācēju latviešu valodniecībā.

Sajā ziņā vispirms ir pieminams 1891. gadā Jelgavā
izdotais K. Mīlenbaha apcerējums «Par valodas dabu

un sākumu». Tas ir saturā bagāts, populārs ievadījums
valodniecības zinātnē un ar interesi lasāms vēl tagad.
Jaunāko valodniecības atziņu apzināta popularizē-
šana — tā ir viena no raksturīgākām K. Mīlenbaha va-

lodnieciskās darbības iezīmēm. Pats X- Mīlenbahs šo

savu vēlēšanos — valodniecības sasniegumus darīt pie-
ejamus visiem interesentiem — skaidri izteicis 1898.

gadā izdotā «Teikuma» ievadā: «Mūsu laikos nav vairs

neparasta lieta zinātnes ieskatus par dažādiem priekš-
metiem pasniegt viegli saprotama valodā plašākām
ļaužu aprindām.»

K. Mīlenbaha devums latviešu valodniecībai gan teo-

rijas, gan prakses jomā ir bagāts un daudzpusīgs.
Aktīvi darbodamies Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijā, viņš bijis kūmās latviešu valodas mūsdienu

ortogrāfijas izveidei.

Izcila nozīme ir kopā ar J. Fndzelīnu sarakstītajai
«Latviešu gramatikai» un «Latviešu valodas mācībai»

(pirmizdevumi 1907. gada), šajās grāmatās K. Mīlen-

bahs ir sintakses daļas autors. Ar 1898. gadā izdoto
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darbu «Teikums» un sintakses daļu iepriekš minētajos
izdevumos K. Mīlenbahs ir licis drošus pamatus zināt-

niskai latviešu valodas sintakses izpētei. Kopā ar J. En-

dzelīnu sarakstītās latviešu valodas gramatikas ir arī

bagātīgs avots, no kura latviešu valodas zināšanas

smēlušās vairākas paaudzes. Gandrīz gadsimta pusi
abi darbi ievērojami ietekmējuši daudzas šajā laika

posmā sarakstītās latviešu valodas mācību grāmatas.
levērības cienīgi latviešu valodniecības vēsturē ir

K. Mīlenbaha izdotie «Daži jautājumi par latviešu
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valodu» četrās brošūrās (1891 — 1909). Rakstos par lek-

sikas, morfoloģijas, vārddarināšanas un sintakses jau-

tājumiem apcerēti un skaidroti latviešu valodas leksis-

kās un gramatiskās sistēmas izpratnei ļoti būtiski jau-

tājumi. Šis krājums reizē ir arī drošu, pārdomātu, lie-

lākoties pietiekami argumentētu pamatu sagatavojums
un izvirzījums latviešu valodas kultūras kopšanai un

literārās valodas normu apzināšanai. Cīnīdamies pret
«nezālēm» latviešu valodā, Ķ. Mīlenbahs rāda, kā no

tām atbrīvoties. Viņš apzinās, ka šis darbalauks nepa-

visam nav no vieglajiem. X- Mīlenbahs salīdzina rakst-

nieku ar zemnieku. Zemniekam ir tikai savs stūrītis,

savs kaktiņš, ko iespējams labi pārredzēt un pārzināt,

un tāpēc samērā šaurajās robežās viņš var ar labām

sekmēm rīkoties kā nezāļu ienaidnieks. Citādi tas ir

rakstniekam, kura priekšā ir visa valodas daudzvei-

dība. «. . latviešu valodas druva ir plaša jo plaša, ap-

tverdama visu Latviju. Šo plašo valodas druvu pār-
redzēt un pārzināt nav nebūt viegla lieta» (Daži jau-

tājumi par latviešu valodu. 4. burtnīca. R., 1909,
70. lpp.). To, ko X- Mīlenbahs saka par rakstnieku, var

attiecināt arī uz valodas pētītāju, ikvienu valodas ko-

pēju, tātad — arī uz pašu K. Mīlenbahu, it īpaši tāpēc,
ka K. Mīlenbaha latviešu valodas pētītāja un kopēja,
valodas «nezāļu» tīrītāja darbs ir skatāms un vērtējams
ciešā kopsakarā ar laika posmu, kad X- Mīlenbahs iz-

gāja vēl pavisam maz apgūtajā latviešu valodas

tīrumā.

K. Mīlenbahs latviešu valodniecībā īsteni ir pirmais,
kas meklē arī teorētisku pamatojumu, principus, lai iz-

šķirtu, kas valodā ir pareizs, vēlams, saudzējams, attīs-

tāms, kas savukārt skaužams, atmetams. Šāda teorē-

tiska pamatojuma meklējumos nozīmīgs ir raksts «Par

valodas pareizību», ar kuru aizsākas 4. burtnīca sērijā



9

«Daži jautājumi par latviešu valodu». Raksturojis tā-

dus virzienus valodas pareizības noteikšanā kā

priekšzīmju virzienu, dabiskās valodas virzienu un liet-

derības virzienu, X- Mīlenbahs pamatoti norāda, ka

priekšzīmju jeb literatūrvēsturiskais virziens «mūsu va-

lodā neiedomājams», jo «latviešu tauta savā rakstnie-

cībā nav aplaimota klasisku rakstnieku darbiem» (K. Mī-

lenbahs ar to domājis iepriekšējo gadsimtu latviešu

rakstu valodas devumu. — /. X.). X- Mīlenbahs ievēro-

jis, ka «tagadējā latviešu rakstniecībā vispār valda da-

biskais virziens», t. i., «īstā valoda, no kuras mums būs

valodas pareizību smelt, ir ikdienišķā runā lietojamā
valoda». Tomēr X- Mīlenbahs ne bez pamata brīdina

(šis brīdinājums ir vajadzīgs laika posmā, kad latviešu

literārās valodas konsolidēšanās vēl nav pilnīgi pa-

beigta un jo spēcīga ir izlokšņu ietekme): «.. ikdienišķā
valoda daudzkārt palaidnīga, grumbuļaina. [..] Bez tam

vienā apgabalā runā tā, citā atkal citādi. Vai tad va-

ram ieteikt, lai ikviens raksta, kā viņa apgabalā runā?

Tāds pārliecīgs valodas raibums nekādā ziņā nebūtu

derīgs, bet gan kaitīgs.» X- Mīlenbahs ir pareizi apzi-

nājies, ka literārās valodas attīstības pamatā liekama

viena no izloksnēm (resp. dialektiem). Latviešu valodā

tāda ir «vidējā» izloksne (vidusdialekts). Visumā pozi-
tīvi K. Mīlenbahs vērtē arī lietderības virzienu.

Nav šaubu — K. Mīlenbahs darījis daudz, lai pareizi
virzītu latviešu literārās valodas attīstību. Sīs pūles
reizē vērtējamas arī kā cenšanās teorētiski un praktiski
apzināt latviešu valodas kultūras pamatus, formulēt gal-
venos principus un pamatot to lietojumu ar konkrētiem

tā laika latviešu valodas piemēriem. Tas, ka X- Mīlen-

bahs vērsies pret nevajadzīgi lietotiem apvidvārdiem,
neveikli darinātiem jaunvārdiem, dažādām atkāpēm no

tajā laikā topošās latviešu literārās valodas normas
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morfoloģisko formu veidošanā un vārddarināšanas mo-

dēju izmantošanā, pamatu pamatos, skatoties šodienas

acīm uz latviešu literārās valodas tapšanas procesu,

vērtējams atzinīgi. Ir saprotams arī X- Mīlenbaha sa-

šutums par tā laika latviešu dzejas valodas negludu-
miem un neskaidrībām, īpaši dekadentiskā virziena pār-
stāvju (V. Eglīša v. c.) darbos. K. Mīlenbaha pārdo-
mas viskoncentrētāk formulētas rakstā «īss apcerējums
par latviešu dzejas valodu» (Daži jautājumi par lat-

viešu valodu. 4. burtnīca, 72.—105. lpp.). Nebūtu jā-
brīnās, ka dažu valodas negludumu K. Mīlenbahs sa-

skatījis arī Raiņa valodā, īpaši V. Gētes «Fausta» tul-

kojumā. Diezin vai kāds aizstāvis arī šobaltdien at-

rastos tādiem Raiņa lietotiem vārdiem kā brlnus (brī-

nums), sakas (pasakas, teikas), tādām vārdu formām

kā sapinis (sapnis), kasdienas (ikdienas) v. c. Arī ģe-
niālajam Rainim (un vēl tik plašā, grūti tulkojamā
darbā) dažs vārds vai vārda forma iespraukušies tā

paša atskaņu spaida dēj (sal., piemēram, K. Mīlenbaha

minētās dzejas rindas «Vēl kalns iekš sava tumša

klēpja Daudz neizkalta zelta slēp ja» vai «Kad
kalnu krauj urnu še redzam sienam, Tūlit ar rau-

jumu Lai augšā lienam»). Tiesa, X- Mīlenbahs nav sa-

skatījis Raiņa valodā iedīgļus dažai latviešu literārās

valodas attīstības tendencei, piemēram, vārdu strupi-
nājumiem — uztice, brīve v. c. Tomēr no tā saucamās

K. Mīlenbaha polemikas ar Raini un citiem nebūtu pa-
reizi vispārināt (kā tas darīts «Latviešu mazajā encik-

lopēdijā» rakstā par K. Mīlenbahu), ka X- Mīlenbahs

«apkarojis jaunas tendences valodā (M. polemikā ar

Raini v. c. par V. Gētes «Fausta» tulkojumu)». Iv .Mī-

lenbaha devums latviešu literārās valodas attīstības

pamattendenču apzināšanā un literārās valodas normu

un pareizuma principu formulēšanā vēl nav pietiekami
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novērtēts, it īpaši no pašas literārās valodas izveides

vēstures viedokļa. Te jāatgādina, cik pozitīvi K. Mīlen-

bahs kopumā izteicies par Raiņa devumu latviešu va-

lodas kuplināšanā: «Rainis ar savu Fausta tulkojumu

pierādījis, ka tāds grūts sacerējums kā Fausts nav par

grūtu latviešu valodai. Viņš vietām tik jauki tulkojis,
ka nevaram diezgan nopriecāties. Šo jauko jo jauko
vietu nav mazums Raiņa tulkojumā. Šis jaukumu dau-

dzums pierāda, ka Rainim spējas papilnam ar viscaur

jaukiem tulkojumiem latviešu rakstniecību apbalvot»
(Daži jautājumi par latviešu valodu. 4. burtnīca,

91. lpp.). Raiņa valodas jaunrades cildinājums vēstu-

riski ir ļoti nozīmīgs. Tas atsver vienu otru X- Mīlen-

baha kļūmi un pārspīlējumu attiecībā uz Raiņa valodu

un latviešu literārās valodas attīstības iedīgļiem. Katrā

ziņā no K. Mīlenbaha arī mūsdienās varam mācīties,
kā valodas normu jautājums risināms valodas sis-

tēmas kopsakarā.
K. Mīlenbaha mūža darbs ir viņa «Latviešu valodas

vārdnīca». Šī latviešu valodniecībā vienreizīgā darba

manuskriptu pats autors paguva sagatavot līdz vār-

dam «patumšs». Materiāls šim kapitālajam darbam tika

vākts, krāts un sistematizēts daudzus gadus gan paša
K. Mīlenbaha un viņa radinieku (īpaši dēlu) spēkiem,
gan aicinot talkā arī sabiedrību (sk., piemēram, rakstu

«Lūgums latviešu vārdnīcas lietā». — Latvija, 1910,
№ 54; arī «Par latviešu valodas materiālu krāšanu». —

Dzimtenes Vēstnesis, 1911, № 302). Daudz raižu tolaik

sagādāja arī meklējumi pēc lielā darba izdevēja. Kā lie-

cina K. Mīlenbaha sarakste, jau 1907. gadā darba izdo-
šanas grūto ceļu centušies līdzināt ievērojamie krievu

valodnieki A. Šahmatovs un F. Fortunatovs. lepriekš
neparedzētus sarežģījumus radīja arī bēgļu gaitas pir-
majā pasaules karā. Vārdnīcas manuskripts ceļojis gan
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uz tālo Pēterpili, gan Tērbatu, gan uz K. Mīlenbaha

pēdējo apmešanās vietu Veravā Igaunijā. Tuvi-

nieki atceras, ka pat pēdējās dienās pirms nāves K. Mī-

lenbahs vēl cītīgi strādājis pie sava mūža darba. J. En-

dzelīna papildināta un rediģēta, lielā vārdnīca iznāca

4 pamatsējumos (1923—1932) un divos papildsējumos
(1938; 1946). No šīs pirmās latviešu valodas skaidro-

jošās vārdnīcas valodas leksikas bagātības smēlušies

vairāku paaudžu latviešu rakstnieki, bet zinātniskai iz-

pētei materiālus guvuši un gūst vēl arī mūsdien dau-

dzi jo daudzi valodas pētītāji. K. Mīlenbaha unikāla

darba izdevums jau sen kļuvis par bibliogrāfisku re-

tumu. Tas savu nozīmi nav zaudējis arī tagad, kad ceļu
pie lasītājiem sākusi astoņu sējumu «Latviešu literārās

valodas vārdnīca».

K. Mīlenbahs latviešu valodniecības vēsturē ir ievē-

rojams arī ar to, ka viņa vārds pārskanējis Latvijas
robežas. Vairākus gadus X- Mīlenbaham bijusi auglīga
sarakste ar izcilo Prāgas valodnieku J. Zubatiju un

somu profesoru J. Mikolu. Par cienījamu līdzstrād-

nieku X- Mīlenbahu uzskatījis Pēterburgas Zinātņu
akadēmijas «Ziņojumu» izdevējs pazīstamais krievu va-

lodnieks A. Sahmatovs. No X- Mīlenbaha arhīva ma-

teriāliem zināms, ka viņš korespondējis vēl arī ar va-

lodniekiem E. Volteru (Pēterpilī, pēc tam Kaunā) un

A. Pogodinu (Varšavā). Būdams labs salīdzināmās

valodniecības zinātājs, K. Mīlenbahs publicējies Pēter-

burgas Zinātņu akadēmijas izdevumā «Известия отде-

ления русского языка и словесности» (1899 —1907)
un vācu valodnieku žurnālos, piemēram, «Indogerma-
nische Forschungen» (1902 —1905) un «Bcitrāge zur

Kunde der indogermanischen Sprachen» (1905). Tādē-

jādi K. Mīlenbaha darbi par latviešu valodu un salīdzi-

nāmo valodniecību aizsnieguši arī citas zemes. K. Mī-
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lenbahs (tāpat kā J. Endzelīns) ir to nedaudzo latviešu

valodnieku vidū, kuri latviešu valodas dotumiem un lat-

viešu valodniecībai pievērsuši filologu uzmanību visā

pasaulē.
Atskatoties uz X- Mīlenbaha devumu latviešu valo-

das izpētē un godinot viņu 125. dzimšanas dienā kā

latviešu zinātniskās valodniecības aizsācēju, reizē jāat-
ceras, ka viņa zinātnieka mūžs nav bijis no vieglajiem.
Dažas ziemas Kandavas pagastskolā, tad Tukuma ap-

riņķa skola, beidzot Jelgavas ģimnāzijas kvarta —

tāds ir mežsarga dēla ceļa sākums zinību apguvē. Jel-

gavas ģimnāzijā K. Mīlenbaham rodas pirmā apzinātā
interese par valodām. Sevišķi labi viņam veicies veca-

jās valodās. Ar literatūrvēsturisku apcerējumu par Ho-

mēru latīņu valodā viņš izpelnās pat zelta medaļu. Jau

Jelgavas ģimnāzijā K. Mīlenbahs izraugās savas dzī-

ves pamatmērķi — darbošanos latviešu valodas bagā-
tību un citu latviešu garamantu apgūšanā un pētīšanā.

Skolas gadiem seko četru gadu klasiskās filoloģijas
studijas Tērbatā (1876 —1880). Te nostiprinās interese

par salīdzināmo valodniecību. Tomēr K. Mīlenbaham

nav vajadzīgo līdzekļu, lai gatavotos tālāk akadēmis-

kajam darbam, uz kuru apdāvināto audzēkni rosina

universitātes profesori. Arī vēlāk tie paši materiālie

apstākļi ir par šķērsli tam, kāpēc neizdodas īstenot ieceri

par doktora disertāciju, lai gan temats — «Pa neutruma

pēdām latviešu valodā» — jau ir padomā. Tā K. Mī-

lenbaham jāapmierinās ar klasiskās filoloģijas kandi-

dāta grādu, kas tiek iegūts, universitāti beidzot.

K. Mīlenbaha dzīvē maizes darbs ir saistīts ar sko-

lotāja gaitām. Viņš māca klasiskās valodas Talsu ap-

riņķa skolā. No 1881. līdz 1889. gadam būdams arī

šīs skolas pārzinis, X- Mīlenbahs to no panīkušas triju
klašu zēnu skolas izveido par labu piecklasīgu proģim-
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nāziju. 1889.—1895. gads tiek aizvadīts Jelgavas ģim-

nāzijā. Pēc tam (līdz mūža beigām) X- Mīlenbahs

strādā par vācu valodas skolotāju Aleksandra ģimnā-
zijā Rīgā. Lai gan skolotāja pienākumi paņem ļoii

daudz laika un latviešu valodas studijām atliek tikai

īsās vakara stundas, jau strādādams Jelgavas ģimnā-
zijā, X- Mīlenbahs publicē vairākus darbus. Klasisko
valodu zināšanas viņš licis lietā, pārtulkojot Homēra

«Odisejas» pirmos astoņus dziedājumus (tie iznākuši

piecās burtnīcās no 1890. līdz 1895. gadam). Skolas

vasaras brīvdienās, sākot ar 1900. gadu, X- Mīlenbahs

gan kopā ar J. Endzelīnu, gan viens pats apceļo dažā-

dus Latvijas novadus. Tieši no tautas mutes ceļojumu
laikā, kā arī kopā ar ģimeni vasarās atpūšoties dažādos

Latvijas nostūros, savākti bagātīgie materiāli, kas iz-

mantoti X- Mīlenbaha rakstos, kopā ar J. Endzelīnu sa-

rakstītajā «Latviešu gramatikā», «Latviešu valodas

mācībā» un jo sevišķi «Latviešu valodas vārdnīcā».

K. Mīlenbahs savus ceļojuma iespaidus ir arī aprak-
stījis. «Baltijas Vēstneša» 1900. gada numuros publi-
cēta rakstu sērija «Ceļojumi pa Vidzemes rietumu

daļu», bet «Baltijas Vēstneša» 1901. un 1902. gada nu-

muros — «Ceļojums pa Kurzemi».

K._ Mīlenbahs rakstījis arī par folkloras un literatūras

jautājumiem. Viņa darbu vairums (raksti, apcerējumi,
recenzijas) ievietoti dažādos tā laika izdevumos — «Pa-

galmā», «Austrumā», «Tēvijā», «Baltijas Vēstnesī»,

«Latvijā», «Druvā», «Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijas Rakstu krājumos» (to pēdējie pieci izde-

vumi — XIII— XVII — iznākuši K. Mīlenbaha redakcijā),
ka arī krievu un vācu valodnieciskajos žurnālos. Mūs-

dienu lasītājam tie grūti sameklējami un tikpat kā nav

pieejami. Arī K. Mīlenbaha lielākie darbi — «Par valo-
das dabu un sākumu», «Teikums», «Daži jautājumi par



latviešu valodu» un citi — jau sen kļuvuši par biblio-

grāfisku retumu. Ir pienācis laiks sagatavot K. Mīlen-

baha darbu kopojumu vai vismaz izlasi. Tā būtu vis-

labākā velte viņa piemiņai un jo vērtīgs ieguvums
latviešu valodas izpētes attīstības labākai apzināšanai,
katrā ziņā arī latviešu literārās valodas kultūras kop-
šanas un normu sistēmas izveides izpratnei.

K. Mīlenbahs nesavtīgi un bagātīgi gatavojis ceļu
latviešu valodas vispusīgai zinātniskai izpētei gan teo-

rijas, gan prakses novadā. Viņa devums ir viens no

tiem drošajiem stūrakmeņiem, uz kuriem balstās, tālāk

veidojas un sazarojas mūsdienu latviešu padomju va-

lodniecība.
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VISPĀRĪGAS PROBLĒMAS

L. CEPLĪTIS

LATVIEŠU VALODAS STĀVOKLIS UN ATTĪSTĪBA

MŪSDIENĀS

Valodas attīstības, tās likteņu, nākotnes perspektīvu

jautājumi bieži ir iztirzāti gan valodnieku darbos, gan

ari ikdienas pārrunās. Taču ne vienmēr tiek pietiekami
ņemts vērā, ka valoda ir ļoti sarežģīta parādība, ka tā

ir sistēma ar daudzām sastāvdaļām, starp kurām pa-

stāv daudzveidīgi saistījumi, noris daudzveidīga mij-
iedarbība.

Šajā rakstā, aplūkojot latviešu valodas stāvokli un

attīstības tendences mūsdienās, mēģināsim iezīmēt to

jēdzienu kopumu, kas nepieciešams, lai atspoguļotu da-

žādās, brīžiem pat pretrunīgās attieksmes un norises

valodā. Vispirms noskaidrosim valodas attīstības jē-

dzienu, bet pēc tam pievērsīsimies trim parādībām, kas,

domājams, visvairāk nosaka latviešu valodas pašrei-

zējo stāvokli, t. i., literārajai valodai, daiļliteratūras va-

lodai un divvalodībai.

Pētījot valodas attīstību un apgalvojot, ka «va-

loda attīstās un pilnveidojas», dažkārt aizmirst, ka šis

process risinās cilvēku psihē, nevis kaut kur ārpus tās.

Valodas eksistences materiālās formas ir norises nervu

sistēmā un šo norišu izraisītie redzamie vai dzirda-

mie teksti. Ārpus šīm norisēm un tekstiem valoda ne-

pastāv.
Pārmaiņas valodā noris nemitīgi. Ik dienas katrs va-

lodas lietotājs izmanto to par sazināšanās un domāša-

nas līdzekli dažādās situācijās un dažādiem nolūkiem.



Jebkurš izteikums ir valodas lietotāja jaunrades rezul-

tāts.

Kā zināms, latviešu valodā raksta un runā aptuveni
pusotra miljona cilvēku. Ikviens no tiem kaut poten-
ciāli var ietekmēt valodas stāvokli, var atstāt tajā sa-

vas valodiskās darbības pēdas. Protams, valodas

lietotājiem ir valodas sociālā izjūta: lai sazināšanās no-

risinātos normāli, jāpakļaujas likumiem un modeļiem,
kas izstrādāti attiecīgajā cilvēku kolektīvā. Tomēr

likumi un modeļi pieļauj jaunveidojumus, kas sazinā-

šanos neaizkavē. Nevar patvarīgi aizstāt vārdu galds
ar citu skaņu kombināciju, piemēram, lagds, — tad ru-

nātāju nesapratīs. Bet ekskursants var noklāt zālienā

segu, uzlikt uz tās azaidu un teikt galdiska sega, jo

viņa jaunrade ir saskaņota ar īpašības vārdu darināša-

nas modeli.

Ikvienu latviešu valodas vārdu, vārdu savienojumu,
ko tagad lieto visi, kāds ir izrunājis vai uzrakstījis
pirmo reizi. Ja jaunveidojums valodas lietotāju kolek-

tīvam bijis vajadzīgs, tad tas ir izplatījies. Bet daudzi

individuāli darinājumi parādās vienu reizi un tūlīt arī

pazūd. Nesen kāds mans paziņa teica: Esmu tik izsal-

cis, ka varētu apēst sakņu dārzu! Vai latviešu valodā

parādīsies frazeoloģisms apēst dārzu? Kādu likteni pie-
dzīvos O. Vācieša hirosimēties, I. Ziedoņa kumodigs,
A. Skalbes atpakaļuguns un citi daiļliteratūras jaun-
vārdi? Uz šādiem jautājumiem noteikti atbildēt varēs

tikai pēc vairākiem gadiem.
Valodas masveida lietojums rada ne mazumu grū-

tību tās izpētē, it īpaši pašreizējo attīstības norišu uz-

tverē, to turpmākās gaitas noteikšanā.

Samērā viegli ir novērtēt apzināti, ar noteiktu mērķi
veidotus jaundarinājumus, piemēram, terminoloģijā.
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Tomēr lielākoties valodas lietotāji valodu ietekmē neap-

zināti. Piemēram, kādreiz nav bijis apzināta mērķa pa-

nākt, lai darbības vārdam 3. personas formas būtu vie-

nādas vienskaitlī un daudzskaitlī ( viņš lasa — viņi
lasa). Mūsdienās vērojama vājināta vārdu galazilbju
izruna. Tas varbūt izraisīs galotņu zudumu, kaut gan

neviens latviešu valodas lietotājs pašlaik nevēlas pār-
vērst morfoloģisko sistēmu par analītisku (kā, piemē-

ram, angļu valodā). Konstatēt un prognozēt neapzināti
radītās parādības, kuru iedīgļi rodas pašlaik, ir grūtāk
nekā analizēt apzinātas valodiskās jaunrades rezul-

tātus.

Valodas pārmaiņu raksturojumā līdzās pretstatīju-
mam «apzināts — neapzināts» ļoti nozīmīgs ir to šķī-
rums likumiskajās un nelikumiskajās pārmaiņās. Ja in-

divīdi sava valodiskajā jaunradē neievērotu noteiktus

likumus, tad valoda zaudētu spēju būt par sazināšanās

līdzekli. Kolektīvs, kas lieto valodu, cenšas saglabāt
tās komunikatīvo derīgumu, jo bez sazināšanās līdzekļa
kolektīvam nav iespējams pastāvēt. Komunikatīvā de-

rīguma saglabāšana noder par mērauklu, lai vērtētu

pārmaiņas un faktorus, kas šīs pārmaiņas nosaka. Neli-

kumiskas ir pārmaiņas un faktori, kas neveicina komu-

nikatīvo derīgumu (nav vajadzības optisko lēcu pārdē-
vēt par linzu). Tomēr ir pārmaiņas un faktori, kas uz-

labo, pilnveido valodas komunikatīvās iespējas. Vienīgi
tie ietekmē valodas attīstību.

Lai valoda būtu komunikatīvi derīga, tai jābūt vien-

laikus gan stabilai, gan arī jāattīstās, jāpilnveidojas.
Valodas stabilitāte vajadzīga, lai sazināšanās līdzek-

lis nebūtu laiku pa laikam jāapgūst no jauna. Valodas

attīstība nepieciešama tāpēc, ka attīstās sabiedrība un

tajā rodas aizvien jaunas komunikatīvas vajadzības.
Tātad par valodas attīstību sauksim tādu pārmaiņu
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kopumu, kuras atbilst noteiktiem valodas likumiem, kas

nodrošina valodas komunikatīvo derīgumu.
No šādas valodas attīstības izpratnes viedokļa aplū-

kosim pārmaiņas mūsdienu latviešu literārajā valodā.

Literārās valodas raksturojumos bieži ir uz-

svērta tās starpdialektālā sazināšanās funkcija. Mazāk

runāts par tās otro funkciju — kultūras funkciju, t. i.,

par to, ka literārā valoda ir nacionālās valodas forma

(«apakšvaloda»), ar kuras līdzekļiem fiksē un pārraida

informāciju par kultūras dzīves parādībām. Mūsdienās,
kad izloksnes nivelējas un zūd, šī funkcija kļūst par

galveno vai pat par vienīgo.
No literārās valodas kultūras funkcijas izriet divas

nozīmīgas prasības. Pirmkārt, literārajā valodā jābūt
izteiksmes līdzekļiem kultūras funkcijas realizēšanā (ja
šādu līdzekļu, piemēram, terminu, nav, tie jārada). Otr-

kārt, palielinās rakstītāju un runātāju atbildība par
teksta uztveramību (nosacījums, ko līdz šim pārāk maz

skārusi valodas kultūra). Teksta autoram jāgādā par

to, lai teksts būtu viegli uztverams, jānovērš pārpro-
tami, grūti saprotami vai gluži nesaprotami izteikumi.

Sāda prasība īpaši attiecas uz masveida komunikācijas
tekstiem (grāmatās, periodiskajos izdevumos, radio un

televīzijas raidījumos utt.).
Racionāla tekstveide jānodrošina ar mērķtiecīgi iz-

raudzītiem valodas līdzekļiem: vārdiem, teikuma kon-

strukcijām, teikumu apvienojumiem plašākās teksta vie-

nībās. Literārās valodas izteiksmes līdzekļu krājums
tiek vērtēts no sazināšanās mērķtiecīguma viedokļa, at-

lasot un par normatīviem uzskatot visizdevīgākos
līdzekļus.

Literārās valodas normēšana mūsdienās sastopas ar

vairāk vai mazāk pretdarbīgu spēku — ar literārās va-

lodas praksi. Literāro valodu izmanto aizvien vairāk
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cilvēku, un viņu valodiskā darbība rada spēcīgu
ietekmi — gan pozitīvu, gan negatīvu. Tādējādi sazi-

nāšanās sfērās, kur mūsdienās pieņemts runāt un rak-

stīt literāri (masveida komunikācijā, pedagoģiskajā
darbā, mutvārdu propagandā utt.), parādās novirzes

no normas, pārmaiņas, kas dažkārt iezīmē kādas at-

tīstības tendences, bet dažkārt rada nevajadzīgas, ne-

mērķtiecīgas valodas vienības.

Valodas praksē vērojams, ka pārmaiņas valodā iz-

raisa dažādi faktori. Aplūkosim galvenos no tiem. 1

Pirmkārt, viens no spēcīgākajiem faktoriem ir pārvēr-
tības reālajā īstenībā vai valodas kolektīva skatījumā
uz tām. Šis faktors visjūtamāk ietekmē vārdu krā-

jumu — jaunu nosaukumu vai jaunu vārdu nozīmju
veidošanu.

Visvairāk pazīstami gadījumi, kad radusies vai ir

atklāta jauna parādība, kam nepieciešams jauns no-

saukums (darbaudzināšana, jaunattīstības valstis и.о.).
Mazāk valodniecības literatūrā aplūkota nosaukumu

maiņa gadījumos, kad parādība ir jau zināma un tai

bijis arī nosaukums. Šādai maiņai ir vairāki iemesli:

1) cenšanās pēc nosaukuma precizitātes (vārda lietis-

kās nozīmes tuvināšana priekšmeta vai parādības būtī-

bai, vairīšanās no daudznozīmības v. tml.) — iestrāde,
ražotne, darbmašina (sal. senāko darbgalds), skaitļo-

tājs, pārskats (nevis atskaite), kopne, 2) izteiksmes ēr-

tuma ievērošana, piemēram, reizumis saliktenis šķiet
ērtāks par vārdkopu — stādāmlaiks, 3) internacionā-

lisma aizstāšana ar latviešu valodas vārdu (šis iemesls

mūsdienās iedarbojas vairs samērā reti) — balstenis,
nevis kronsteins, loclkla, nevis šarnlrs, 4) izteiksmes

1
Plašāk par valodas attīstības faktoriem sk.: Общее языко-

знание, формы существования, функции, история языка. М., 1970.
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ekspresivitātes palielināšana, kam parasti izmanto vār-

dus ar emocionālām vai stilistiskām nokrāsām —

dāsns, augsme, čučēt, bode, čaol, kā arī (gan retumis)
vārdu kropļošana — dabistisks, kondizeris 'kondensa-

tors' v. tml.

Nosaukuma maiņa literārajā valodā ir pieņemama,

ja tai ir kāds semantisks vai stilistisks efekts un ja tā

nav pretrunā ar stabilu valodas tradīciju. No šī viedokļa,

piemēram, vārdu ceļazīme nevar aizstāt ar putjovka.
Pareizi kritizēta arī pārlieku krasa tradīcijas laušana,

piemēram, vārdu kadiķis un paeglis lietošanā.2

Otrkārt, no cita pārmaiņu faktora izriet tieksme pa-

nākt, lai atšķirīgas nozīmes tiktu izteiktas ar atšķirī-
gām formām. Latviešu valodā, piemēram, konstatējama
tendence novērst vienādas tagadnes un pagātnes for-

mas tādiem darbības vārdiem kā pētīt, veltīt: tagadne
pētu, nevis pētīju, kas saskan ar pagātnes formu.

Ar šī faktora virzību ir pretrunā, piemēram, ka aiz-

stāšana ar kad, 3 kā arī darbības vārdu īstenības un

pavēles izteiksmes formu nenošķiršana — piemēram,

gan dziedat, gan dziediet iegūst abu izteiksmju nozīmi.

Šais gadījumos nozīmju nošķīrumu izjauc formu vie-

nādums.

lespējams, ka ar tendenci atšķirīgām nozīmēm vei-

dot atšķirīgas formas saistāma analītiskuma izplatī-
šanās, piemēram, atļaut — dot atļauju, vērtēt — dot

vērtējumu, revidēt — izdarīt revīziju, sēšana — sēša-

nas darbi. Vārdu savienojumi šais gadījumos, šķiet,
labāk nekā vārds viens pats atspoguļo norises struk-

2 Edelmane J. Kadiķis vai paeglis? — Latviešu valodas kultū-

ras jautājumi, 13. laid. R., 1977, 41.—46. lpp.
3

Miķelsone A. Saiklis ka un apstākļa vārds kad. — Latviešu

valodas kultūras jautājumi, 5. laid. R., 1969, 70.—72. lpp.
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tūru, piešķir izteikumam noteiktākas, arī oficiālākas

izteiksmes nokrāsu. Tomēr analītiska izteiksme vienlai-

kus sarežģī formulējumus, rada liekvārdību. Katrā ziņā
analītiskums būtu īpaši pētījams, lai tā vērtējumu va-

rētu pamatot no dažādiem viedokļiem.
Šī paša faktora ietekmē valodā var zust formālās at-

šķirības, ja tās nebalsta nozīmes starpība. Piemēram,

verbu tagadnes formās vairs stingri nenorobežo galot-
nes ar -a- un -Ü-: paralēli normatīvajiem rakstām, rak-

stāt lieto rakstam, rakstāt, līdztekus ticam, ticat arī

ticām, iicāt v. c.

Treškārt, daudzās valodās darbojas faktors, kas iz-

raisa gramatisko formu vienkāršošanu. Latviešu va-

lodā pašlaik vērojama tendence standartizēt pēc ana-

loģijas dažas locījumu formu vai vārdu savienojumu

grupas. Tā darbības vārdiem ar -rt tagadnē parādās

platais § pēc šīs skaņas lietošanas pamatlikumiem, sal.

es dzeru — es nesu, tu dzer — tu nes, viņš dzer —

viņš nes, mēs dzeram — mēs nesam utt. Vārdkopās
ar verbu vajadzības izteiksmē normatīvo nominatīvu

(jālasa grāmata) aizstāj akuzatīvs (jālasa grāmatu),
domājams, pēc vārdkopu lasit grāmatu, es lasu grā-
matu parauga. Nenormatīvā pavēles izteiksmes forma

glābjiet (normatīvā glābiet vietā) pauž analoģiju ar

citām personu formām — glābju, glābj, glābjam, glāb-
jat. Piezīmēsim, ka literārajā valodā ir jau pieņemtas
nomenu formas skapji, skapjiem, slapji, slapjiem, ku-

rās / skaņai i, ie priekšā vajadzētu zust.

Ceturtkārt, no kultūras dzīves attīstības izriet fak-

tors, kas izraisa valodas sadalījumu stilos. Valodas

izteiksmes līdzekļi ir jāpielāgo atšķirīgām sazinā-

šanās situācijām un mērķiem. Mūsdienu valodniecībā

sadalījums funkcionālajos stilos tikai ļoti vispārīgi at-

spoguļo literārās valodas stilu sistēmu. Piemēram, zi-
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nätniskäs valodas stils diterencējas sīkākās «apakšva-
lodās» pa zinātņu nozarēm. Apakšvalodu atšķirības iz-

paužas ne tikai specifisku terminu lietojumā, bet ari

sintaktisko konstrukciju un neterminoloģisko vārdu iz-

vēlē. Piemēram, juridiskajos tekstos ir plaši, sarežģīti
veidoti teikumi un līdz ar to zināma izteiksmes smag-
nējība. Medicīnas teksti ir pārblīvēti ar internacionālis-

miem, kas nodrošina terminoloģisku standartu un vien-

laikus arī saglabā informāciju pašaurā speciālistu
lokā.

Šķiet, ka tuvākajā laikā zinātniskās valodas stila

likumībās gaidāmas ievērojamas pārvērtības. Aizvien

biežāk izskan doma par to, ka zinātniskos tekstus vaja-
dzētu humanizēt, t. i., panākt, lai tie būtu vieglāk uz-

tverami ārpus attiecīgās specialitātes, ieviest tēlainas,
emocionālas epizodes, atklāt autora subjektīvos pārdzī-

vojumus, meklējumus, šaubas, rast domām vienkāršu

izteiksmi.

Tātad literārās valodas praksē mūsdienās vērojama
dažādu faktoru iedarbība, kas izraisa pārmaiņas. Tā-

pēc laiku pa laikam ir jāpārskata literārās normas. Pro-

tams, tās nav vēlams atraut no prakses, bet nav arī

lietderīgi nekavējoties reaģēt uz norisēm praksē, pirms
to stabilums un komunikatīvā nozīmība nav skaidri

parādījusies. Lai saglabātos literārās valodas komuni-

katīvais derīgums, tās normām jābūt zināmā mērā

konservatīvām, nodrošinot izteiksmes līdzekļu standar-

tizāciju, it īpaši fonētikā un gramatikā.
Pēdējā laikā ir samērā daudz diskutēts par daiļ-

literatūras valodas vietu latviešu valodas sis-

tēmā, par tās attieksmēm ar daiļliteratūras valodas

stilu un ar literāro valodu. Ir divi viedokļi: 1) daiļ-
literatūras valoda iekļaujama literārajā valodā kā viens

no funkcionālajiem stiliem, un 2) daiļliteratūras
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valoda uzlūkojama par relatīvi patstāvīgu veidojumu

(«apakšvalodu») nacionālās valodas sistēmā. levērojot

daiļliteratūras valodas specifiku, kas atklājusies pēdējo
gadu pētījumos,4 pareizāks šķiet otrais viedoklis. Tomēr

jāatzīmē, ka daiļliteratūras valodas savdabības un re-

latīvās patstāvības atzīšana nepavisam nepieļauj pat-

vaļu tekstveidē. To ierobežo gan laikmeta estētiskās

normas, gan arī autora atbildība par teksta uztveri.

Turklāt rakstnieka valodisko darbību regulē tā nacio-

nālās valodas forma, kuras līdzekļi tiek izmantoti daiļ-
darba teksta veidošanai. Kā zināms, latviešu daiļlite-
ratūra parasti ir izmantojusi literārās valodas resursus,

daudz mazāk daiļdarbu sarakstīti augšzemnieku izlok-

snēs vai lībiskajā dialektā.

Aplūkojot latviešu valodas stāvokli un attīstību, sva-

rīgi pievērst uzmanību īpatnējai nozīmei, ko ieguvusi
daiļliteratūras valoda. Tā aizvien plašāk izmanto daudz-

veidīgus valodas materiālus (dažādu slāņu leksiku, ne-

parastas gramatiskās konstrukcijas, nozīmes pārnesu-

mus, individuālus jaundarinājumus utt.), lai sasniegtu
savus specifiskos mākslinieciskos mērķus. Turklāt daiļ-

darbu, it īpaši dzejoļu uztvere ir sarežģīts process: lasī-

tājam nepieciešams uzmanīgi iedziļināties ne tikai sa-

turā, bet arī tā valodiskās izteiksmes savdabībā. Šai

sakarā daiļliteratūras valoda noder par izteiksmes

līdzekļu avotu, par paraugu, kā izmantot valodas līdzek-

ļus citās sazināšanās sfērās, un līdz ar to stimulē va-

lodas attīstību un pilnveidošanos vispār.
Mūsdienu latviešu valodai divvalodības apstāk-

ļos izveidojies ciešs kontakts ar krievu valodu — brīv-

prātīgi pieņemtu starpnacionālās sazināšanās līdzekli. 5

4 Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. R., 1977, 37.—40. lpp.
5 Divvalodibas jautājumiem veltīts ari A. Blinkenas raksts

«Interference un norma» šā laidiena 27.-39. lpp.
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(Vienlaikus pastāv arī kontakts ar angļu valodu; par to

liecina aizguvumi, kas latviešu valodā ienākuši tieši vai

ar krievu valodas starpniecību: mūzikls, poparts, smogs,
emerdžents v. c).

Valodu kontakti, tāpat kā valodas attīstība, realizē-

jas cilvēku psihē (termins valodu kontakti ietver meta-

foru). Ja atmiņā ir fiksētas divu valodu sistēmas, vie-

nas valodas materiāls var pāriet uz otru. Ja šī pāreja
īstenojas daudzu indivīdu psihē, mēs sakām, ka vienā

vai otrā valodā ir radušies aizguvumi. Pārejas cēlonis,

jādomā, ir tas, ka, aktīvi lietodami abas valodas, indi-

vīdi zaudē valodu nošķiršanas spējas, vismaz dažos

gadījumos. Rodas ilūzija: ja tā saka vienā valodā, tā-

pat var teikt arī otrā valodā (piemēram, принимать ле-

карство — pieņemt zāles). Tādējādi izveidojas labvē-

līgi apstākļi aizgūšanas procesiem, kuriem ir gan pozi-
tīva, gan arī negatīva nozīme abu valodu attīstībā. 6

Kontakts ar citu valodu bieži bagātina valodas iz-

teiksmes līdzekļus: norāda uz trūkstošiem, bet noderī-

giem izteiksmes līdzekļiem, sniedz paraugus to veido-

šana (сознание — apziņa, колхоз — kolhozs, kolektīvā

saimniecība, жирномолочность — treknpienīgums v. c).
Dažkārt kļūmes vienā valodā mudina meklēt precīzāku
izpausmi otrā valodā (мягкая посадка — lēna nolaiša-

nās, nevis mīksta nolaišanās).

Negatīva nozīme aizgūšanai vai citvalodas modeļu
izmantošanai ir tad, kad līdzās esošam valodas līdzek-

lim parādās aizgūtais līdzeklis bez semantiskām vai sti-

listiskām īpatnībām. Galvenais cēlonis šādai aizgūša-
nai (modeļu pārņemšanai), jādomā, ir vai nu jau mi-

nētā valodu atšķirību nenošķiršana, vai arī atbilstoša

tulkojuma nezināšana (it īpaši terminoloģijā), dažreiz

6
Par to runāts arī A. Blinkenas rakstā, 31.—39. lpp.
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nevēlēšanās apgrūtināt sevi, lai to atcerētos. Tā rodas

nevajadzīgi aizguvumi narjads, gruzčiks, kapols, stauka,

sprauka, atremontēt, slimot par futbolkomandu, maisīt

strādāt, laiva stūrējas, būt pie sevis v. tml. Parasti tie

vērojami runas valodā kancelejas vai ražošanas sfērās.

lespējams, ka stihiski veidojas kādas arodžargona veida

apakšvalodas, kurās «ērtības labad» tiek pieļauti neva-

jadzīgi aizguvumi, kaut gan paši valodas lietotāji ne-

reti atzīst, ka «labi jau nu gan nav tā runāt».

Parasti nevajadzīgo aizguvumu cilmi valodas lietotāji

apzinās. Dažos gadījumos, šķiet, tie nenojauš, ka vārds

ir aizgūts, proti, tad, kad vārda skaņu sastāvs atgā-
dina latviešu vārdus (linza, aiva, aira v. tml.).

Tomēr dažkārt aizgūšanu vai vārdu un to savieno-

jumu citēšanu no krievu valodas izraisa likumiska tiek-

sme palielināt ekspresivitāti, aizstāt pierastus, «apniku-
šus» valodas līdzekļus ar «svaigākiem», neparastākiem,
izteiksmīgākiem. Reizēm gadās, ka sarunbiedrs, par
kura latviešu valodas izjūtu nevar būt nekādu šaubu,
saka: Tad jau jāstrādā kruglosutočno! Laikam runātā-

jam krievu vārds liekas spilgtāks par augu dienu vai

augu diennakti. Dažkārt krasākas negācijas izpausmei
it kā labāk noder ņe (vai ņi) pri ēom. Šādiem ekspre-
sīviem barbarismiem, protams, vieta ir tikai ikdienas

runas valodā, bet arī tur tie liecina, ka runātājs nav

papūlējies atrast vajadzīgo izteiksmi latviešu valodā.

Pārrunās par latviešu valodas stāvokli reizumis pār-
spīlētu nozīmi piedēvē tam, ka nereti krievu valodu

lieto arī sazināšanās sfērās, kas attiecas vienīgi uz mūsu

republiku: iekšējā administratīvi saimnieciskajā doku-

mentācijā, nelielās sanāksmēs, apspriedēs v. tml. Kaut

gan šādu komunikāciju biežums ir liels, tomēr tās lat-

viešu valodu nespēj kaut cik jūtami ietekmēt savas fun-

kcionālās šaurības dēļ. Latviešu valodas dzīvīgumu no-
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saka tās plašais lietojums kultūras funkcijā: grāmatās,
periodikā, izglītības sistēmā utt. Mūsdienās latviešu

valoda attīstās un pilnveidojas, būdama kultūras va-

loda, kuras bagātīgie izteiksmes līdzekļi, ja vien tos

prasmīgi izmanto, nodrošina komunikācijas iespējas
jebkurā cilvēku darbības jomā.

A. BLINKENA

INTERFERENCE UN NORMA

Mūsu republikā izveidojusies aktīvas latviešu—krievu

divvalodības situācija. Vairums iedzīvotāju, kuru dzimtā

valoda ir latviešu valoda, prot arī krievu valodu un

lieto to kā starpnacionālās saziņas līdzekli ne tikai sa-

ziņā ar krievu tautības cilvēkiem, bet arī saziņā ar mūsu

daudznacionālās valsts citu nāciju locekļiem.

Tomēr mūsu republikā nevar runāt par absolūto div-

valodību — dažos valodas funkcionēšanas novados div-

valodība izpaužas spilgtāk, citos mazāk spilgti. Divvalo-

dībai iespējamas dažādas pakāpes atkarībā no tā, cik

bieži vienas valodas lietotājiem jāizmanto otra valoda,
lai panāktu sabiedrībā nepieciešamo sazināšanos. Te

svarīgi ir ne tikai lingvistiskie, bet galvenokārt sociolo-

ģiskie faktori, piemēram, runātāja vecumgrupa, profe-

sija, sabiedriskā aktivitāte, nacionālais sastāvs un at-

tiecības ģimenē, dzīvesvieta uz laukiem vai pilsētā.

Neatkarīgi no abu valodu lietojuma intensitātes un

apjoma divvalodības apstākļos valodas pastāvīgi viena

otru ietekmē.

Katrā valodā ir sava noteikta sistēma, savi pieņē-
mumi formu un nozīmju lietojumā, savas normas. Taču,

saskaroties ar citu valodu, mēs kaut ko no šīs valodas
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apzināti vai neapzināti (lielākoties gan neapzināti)
pielāgojam arī savai valodai, pārņemam to un izman-

tojam savas valodas lietojumā. Tādējādi rodas atkāpes

no savas valodas normām, veidojas tā saucamā inter-

ference, ko mēdz formulēt kā «tādas atkāpes no va-

lodas normas, kas radušās divu valodu runātājiem divu

vai vairāku valodu pazīšanas rezultātā» 1. Nereti inter-

ferenci skaidro arī vienpusīgi — kā dzimtās valodas

īpašību pārnešanu uz to valodu, kuru mācās.2

Pēc E. Haugena domām, lingvista pirmais uzdevums

valodas kontaktu izpētē ir interferenču atklāšana. 3 Arī

padomju valodniecībā par divvalodības zinātniskās iz-

pētes pamatkritērijiem atzīst abu valodu noteiktās ek-

sistences formas un interferences.4

Raugoties uz latviešu—krievu divvalodības problē-
mām no latviešu valodas kultūras un valodas attīstī-

bas viedokļa, svarīgākas ir tieši tās ietekmes, kuras

latviešu valodā atstāj krievu valoda. Par šo jautājumu
jau vairākkārt rakstīts 5

,
taču tas mūsu valodā pašreiz

ir tik aktuāls un nozīmīgs, ka nepieciešams pie tā at-

griezties vēl un vēlreiz.

1 Новое в лингвистике, 6. М., 1972, с. 62.
2 Розснталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лин-

гвистических терминов. М.. 1976, с. 132.
3 Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976, с. 11.
* Sk.: Новое в лингвистике. 6. М., 1972, с. 68.
5 Blinkena А. Valodas kultūra divvalodības apstākļos. — Krāj.:

Latviešu valodas kultūras jautājumi, 9. laid. 1973, 91.—99. lpp.;
Blinkena A. Valodas situācija un valodas kultūra. — LPSR ZA

Vēstis, 1975, № 8; Вейдемане Р. Некоторые факты влияния рус-
ского языка на латышский письменный язык во второй половине

XIX века. — В кн.: Контакты латышского языка. Р., 1977, с. 239—

251; Нитиня Д. К вопросу о влиянии русского языка на латыш-

ские предложные конструкции. — В кн.: Контакты латышского

языка. Р., 1977, с. 127—149.
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Krievu valodas ietekmes latviešu valodā izpaužas da-

žādos līmeņos — leksikā un vārddarināšanā, fonētikā,

morfoloģijā un sintaksē. Sākumā šīm ietekmēm ir oka-

zionāls raksturs, tās parādās atsevišķos gadījumos at-

sevišķu cilvēku runā. Taču valoda ir sabiedriska, ru-

nātāji savstarpēji ietekmē cits citu, tāpēc atsevišķie ga-

dījumi var kļūt par plaši izplatītu parādību un ar laiku

pat par valodas normu.

Ka pareizi atzīst E. Soida, «Mūsu dienās latviešu

valoda attīstās kā normēta sociālistiskās nācijas va-

loda. Jauninājumi tiek vērtēti kā normai atbilstoši vai

neatbilstoši. Pareizi tos pieņemot, tiek precizēta vai

lauzta līdz tam pastāvējusī valodas norma.»
6

Tāpat kā pati divvalodības pastāvēšana, arī krievu

valodas ietekme latviešu valodā ir dažāda gan no so-

cioloģiskā, gan funkcionālā viedokļa — interferenču rak-

sturs un biežums izpaužas dažādi dažādās sociālajās

grupās un funkcionālajos stilos. Sarunvalodā, tāpat
mazāk izglītotu runātāju valodā ir vairāk nejaušu in-

terferenču, un parasti tās paliek ārpus literārās valodas

ietvariem. Tomēr daļa interferenču atspoguļo apzinātus

un mērķtiecīgus vārdlietojumus un gramatiskos pieņē-
mumus. Tā kā vairākas lietderīgās interferences kļūst

par normu, ļoti svarīgs valodnieku uzdevums ir ne vien

visas ietekmes konstatēt un aprakstīt, bet arī vērtēt to

funkcionālo mērķtiecību un pozitīvo normatīvi adaptēt,

proti, atzīt par normu. Literārajām normām ir arī so-

ciāls pamats, tāpēc mūsdienās sakarā ar tautas kultū-

ras attīstību arvien aktuālāks kļūst normu kodifikāci-

jas jautājums, bet tas var veiksmīgi tikt atrisināts vie-

nīgi tad, ja normai ir stingrs teorētisks un faktogrā-

6 Soida E. Inovacijas un valodas attīstība musu dienas.

Krāj.: Inovācijas dažādos valodas līmeņos. R., 1975, 139. lpp.
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fisks pamatojums — gan ņemot vērā pašreizējo valo-

das stāvokli, gan kādas parādības vēsturi, gan saziņas
izvirzītās prasības, gan attīstības tendences ne tikai

vienas valodas robežās vien. īpaši tas attiecināms uz

interferenču normatīvo adaptāciju, kur pareizi izrau-

dzīti principi ir būtiski svarīgi atsevišķo gadījumu nor-

mēšanā.

Vērtējot interferences un izlemjot to normatīvas adap-
tācijas jautājumus, svarīgi ievērot vairākus faktorus —

kontaktvalodu attīstības pakāpi un to radniecības pa-

kāpi, kā arī jaunās parādības funkcionālo mērķtiecību.
Jo vairāk attīstīta ir adaptējošā valoda jeb ņēmēj-

valoda, jo uzmanīgāka un piesardzīgāka tā ir pret citas

valodas ietekmēm, tāpēc ka valodas tradīcija ir ļoti no-

zīmīgs faktors jebkura jauninājuma sociālajā vērtē-

jumā. Latviešu valodā ir izveidojies bagāts leksikas

fonds un plaša, samērā stabila vārddarināšanas, grama-
tiskā un fonētiskā sistēma, tomēr pašreizējā divvalodī-

bas situācijā krievu valodas ietekmē veidojas jauni ele-

menti un to varianti, kas vai nu ir pieņemami par

normu, vai arī atzīstami par neliterāriem un tātad

skaužami.

Viens no drošākajiem interferenču normatīvās adap-

tācijas kritērijiem ir to strukturālā un seman-

tiskā atbilstība latviešu valodas modeļiem. To

mēs redzam no savas valodas prakses, un to teorētiski

atzinuši arī daudzi citu valodu pētnieki — G. Havrā-

neks, V. Tauli, U. Veinreihs, E. Koseriu v. с. E. Kose-

riu, piemēram, saka, ka «jebkura pārmaiņa normā pa-

rādās vienīgi kā noteiktas, jau valodas sistēmā eksis-

tējošas iespējamības vēsturiska konkretizācija» 7.

7 Ķocepuu Э. Синхрония, диахрония и история. Новое в линг-

вистике. 3. М., 1963, с. 229.
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No šī viedokļa leksikas un vārddarināšanas līmenī

par pozitīvām un tātad par normatīvi akceptējamām at-

zīstamas dažādas krievu valodas ietekmē veidotas kal-

kas — gan salikteņi, gan vārdu savienojumi, kas jaunu

jēdzienu nosaukšanai darināti pēc krievu valodas pa-

rauga ar latviešu valodā iespējamiem semantiski at-

bilstošiem vārddarināšanas un vārdu savienošanas

līdzekļiem (krievu valodā te lieto terminu переводные

заимствования, angļu valodā — creative borrowings,
vācu valodā — Lehnschöpfungen) .

Šādi radoši tulkoti aizguvumi veido vairākas grupas.

1. Lielākā daļa šā tipa aizguvumu ir nosacītas no-

zīmes nedalāmas vārdkopas, kas atbilst attiecī-

gajām krievu valodas vārdkopām un ir to atsevišķo
elementu tradicionāls tiešs tulkojums, piemēram,
sarkanais stūrītis — красный уголок, vietējā komi-

teja — местный комитет, ražošanas apvienība —

производственное объединение, Tautas deputātu

padome — Совет народных депутатов, Augstākā Pa-

dome — Верховный Совет. Pie šīs grupas pieskaitāmi
arī adekvāti internacionālismu lietojumi, piemēram,

pionieru līnija — пионерская линия, sporta meistars —

мастер спорта, rotācijas kultivators — ротационный

культиватор, fiziskā kultūra — физическая культура.

2. Ļoti daudz, īpaši terminoloģijā, ir salikteņu,
kas radušies kā krievu valodas salikteņu atsevišķo kom-

ponentu tulkojumi, piemēram, piecgade — пятилетка,

ledstāve — ледостав, energopiesātinājums — энерго-

насыщенность, pašdarbība — самодеятельность, pašiz-

gāzējs — самосвал, pašuzllesmošanās — самовоспла-

менение, lakstgrlezis — ботворез, dziļirdinātājs — глу-

бокорыхлитель.
3. Latviešu valodas leksiku bagātina un tās izteik-

smes iespējas paplašina atvasinājumi, kas ar



dažādiem afiksiem veidoti tādu jaunu jēdzienu izteikša-

nai, kuri krievu valodā ir atvasināti ar līdzīgiem afik-

siem: neizkūlums — недомолот, bezceļš — бездорожье,
uzkare — навеска, applūstamiba — обтекаемость и. с.

Izmantojot kaļķošanu, latviešu valoda kļuvusi ba-

gātāka ar daudziem saimnieciskajā, politiskajā un kul-

tūras dzīvē nepieciešamiem vārdiem. Šis ir viens no

produktīvākajiem un aktīvākajiem vārdu veidošanas pa-

ņēmieniem mūsdienu latviešu literārajā valodā, īpaši

zinātniskajā terminoloģijā, kur arvien nepieciešams
rast adekvātu izteiksmes līdzekli krievu valodas ter-

mina nosauktā jēdziena izteikšanai, bet ne vienmēr der

tiešs tradicionāls tulkojums.
Nepieciešamība atrast adekvātu terminu aktivizē lat-

viešu valodas vārddarināšanas līdzekļu fonda iespē-
jami bagātīgu izmantošanu. Tā, piemēram, augsnes

zinātnē krievu valodā ir daudzi termini jēdzieniski tuvu

augšņu tipu nosaukšanai. Lai izveidotu adekvātu ter-

minu grupu latviešu valodā, ir radīti vairāki jauni at-

vasinājumi, kas nosacīti izsaka šīs atšķirīgās nianses:

velēnaina augsne — дернинная почва, velēnota а. —

дернистая п., velēnīga а. — дерноватая п., velēnas а. —

дерновая п., pārvelēnota а. — одернованная п. Tieši

šis rosinājuma moments ir viens no visnozīmīgākajiem
valodu kontaktu pozitīvās ietekmes faktoriem.

Tādējādi, meklējot līdzvērtīgus līdzekļus jēdzienu iz-

teikšanai, tiek veidoti jauni vārdkoptermini vai salik-

teņi, atdzīvināti vecvārdi vai apvidvārdi. Piemēram mi-

nami hidrometeoroloģijas termini zemteka — дюкер,

lejupvējš — нисходящий ветер, sniegvilksnis — по-

земок, piekrasta vaļumjosla — закраина, ripsna, vē-

rags — ряб, valks — балка.

Taču jābūt labai valodas izjūtai un rūpīgai attiek-

smei pret savu valodu, lai nepārņemtu tulkotus seman-
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tiskus aizguvumus, kas ir pretrunā ar latviešu va-

lodas vārddarināšanas likumībām un vārdu nozīmēm.

Šai ziņā gan pozitīva, gan negatīva nozīme var būt abu

valodu radniecības faktoram.

Kā zināms, latviešu valoda un krievu valoda ir ģe-
nētiski visai tuvu radnieciskas un arī tipoloģiskā ziņā
līdzīgas, tāpēc daudz kas tām abām ir kopīgs vai vis-

maz līdzīgs. Krievu valodas ietekmes var būt jo lie-

lākas tieši tāpēc, ka latviešu valodas runātāji, kuri jūt
daudzas abu valodu līdzības, var neuztvert atšķirīgo
tajās un jebkuru krievu valodas konstrukciju vai vārd-

formu pielīdzināt latviešu valodas formām un nozīmēm.

Pazīstamais valodu kontaktu pētnieks U. Veinreihs rak-

sta: «Kontaktējoties valodām, kam ir liela līdzība vai

nu ģenētiskās cilmes ziņā, vai ari sakarā ar ļoti dau-

dziem aizguvumiem, bilingvi bieži kļūdās alomorfu iz-

vēlē, neņemot vērā to atšķirības un sadalījumu.» 8

Līdzīgi ir, piemēram, krievu un latviešu valodas

vārdi мешать un maisit, partikulas еле-еле un jel, ого-

ворить un aprunāt, отменять un atmainīt, taču katrā

valodā šiem vārdiem ir izveidojušās atšķirīgas nozīmes

un latviešu valodā šos vārdus nedrīkst lietot ar tām

nozīmēm, kādas tiem ir krievu valodā, tātad nepareizi
ir teikt nemaisi klausīties ar nozīmi 'netraucē klausī-

ties', jele, jele kustas — 'tikko kustas', atmainīt lē-

mumu — 'atcelt lēmumu', aprunāt šo tēzi — 'paskaid-
rot šo tēzi', 'runāt par šo tēzi' v. tml.

Vārdu nozīmju neatbilsme un lietojuma tradīcijas
dažādās valodās ir ļoti svarīgs faktors, kas arvien jā-
patur prātā, lai iespējami saglabātu komunikācijas pre-
cizitāti. Tā, piemēram, krievu valodas vārds горошек

8 Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. — В сб.: Новое в

лингвистике. 6. М., 1972, с. 39.
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savā tiešajā nozīmē latviski ir zirnītis, bet vārdu savie-

nojumam ткань с горошком latviešu valodā atbilst

punktots vai punktains (nevis zirnīšu) audums. Iztei-

kums meitenīte zirnīšu kleitiņā (presē) skan ļoti sveši.

Vārdu пускать varam tulkot ar laist, taču ir pavisam

nepareizi teikt nolaisties pa trepēm (спускаться no

лестнице), ja domāts ir 'nokāpt pa trepēm. Burtisks

«pārcēlums» ir arī adverbs izsenis 'sen, kopš senatnes'

(издавна), piemēram: Dažās no apkārtējām sādžām

izsenis dzīvo krievu tautības iedzīvotāji (presē).

īpaši svarīgi ir ievērot valodas tradīcijas grama-

tisko formu un nozīmju lietošanā. Kaut arī parasti
uzskata, ka gramatiskā struktūra ir samērā inerta pret
dažādām ietekmēm, vērojams, ka dažas gramatiskās
kategorijas pakļaujas ietekmēm itin viegli, jo sevišķi
dzimšu formas un atsevišķi afiksi, kā arī teikuma uz-

būve un vārdu savienojumi teikumā, turpretī locīšanas

paradigmas pakļaujas vismazāk.

Latviešu valodā krievu valodas ietekmē, piemēram,
ir mainījusies vai svārstās dzimtes resp. celma forma

dažos aizgūtos vārdos, kā procente/ļprocents, anekdote\l

anekdots, peizāža/ļpeizāžs v. tml. Dažkārt vērojamas
ietekmes skaitļu lietojumā. Latviešu valodā vairāku

augu (ari augļu, ogu) nosaukumus tradicionāli lieto

daudzskaitlī, piemēram, zemenes, mellenes, avenes, kar-

tupeļi, ozoli, ja par tiem runā vispārināti. Krievu valodā

turpretim šādos gadījumos lieto vienskaitļa formu, un

tāpēc nereti arī latviešu tekstos nevietā parādās šī

forma, piemēram: Rezervātā aug īve, skābardis, ozols

(mācību grāmatā); Kādu kartupeli stādīsim? (Presē.)
Tā kā šāds vienskaitļa lietojums nesaskan ar valodas

tradīciju, nepiešķir nekādu semantisku vai stilistisku

nokrāsu un tikai traucē izsakāmās domas pareizu uz-

tveri, tas nav atzīstams par pareizu un normatīvu.
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lespējams, ka tieši krievu valodas ietekmē tradicio-

nālais latviešu valodas daudzskaitlinieks rūpes pēdējā
laikā arvien biežāk tiek lietots vienskaitļa formā (sal.
krievu vai. забота): lielā rūpe par bērniem (presē). Šai

gadījumā izjūtama arī sava stilistiska nianse, tāpēc
šāds lietojums nebūtu skaužams.

Pašreiz aktivizējas abstraktas nozīmes internacionālo

lietvārdu daudzskaitļa formas lietojums: aktualitātes,

iniciatīvas, kvalitātes v. c. Šis lietojums ir attaisno-

jams un arī normatīvi atzīstams par pareizu, jo saskan

ar latviešu valodas skaitļu lietošanas īpatnībām (sal.

jaunums — jaunumi), turklāt piešķir vārdam jaunas
semantiskas nianses, konkrētuma nozīmi. Te parādās
otrs nozīmīgs interferences adaptācijas kritērijs —

funkcionālais mērķtiecīgums.
Interferences izpausmes ir normatīvi adaptējamas,

ja jaunā, t. i., citas valodas ietekmē ieviesusies forma

vai vārds 1) paplašina līdzšinējā izteiksmes līdzekļa
funkcionēšanas sfēru, 2) paplašina tā nozīmi vai arī to

precizē, 3) piešķir stilistisku niansi.

No šāda viedokļa par normatīvi pareizu var atzīt liet-

vārda daudzskaitļa formu, ja lietvārds ir saistīts ar

diviem dažādiem apzīmētājiem, kuri izteikti ar ģenitīvu
un nosauc vairākus objektus, piemēram: Latgales eko-

nomiskais rajons sadalāms Daugavpils un Rēzeknes

apakšrajonos (presē). Vienskaitļa forma, ko tradicio-

nāli lieto latviešu valodas sistēmā, šai gadījumā var

būt mazāk precīza, jo tā pieļauj iespēju šo savienojumu
uztvert kā viena objekta nosaukumu, kā tas ir, piemē-
ram, nosaukumā Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrija. Taču tas nenozīmē, ka līdzšinējā norma at-

tiecībā uz vienskaitļa formu būtu atzīstama par nepa-

reizu — ja nevar rasties pārpratumi, saglabājams arī

tradicionālais vārdu saskaņošanas pieņēmums.
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Turpretim nav pamata atzīt par normatīvi pareiziem
dažus krievu valodai raksturīgus teikumu pakārtojuma
veidus un līdzekļus, kas nesaskan ar normatīvo latviešu

valodas lietojumu un neizsaka arī jaunas nozīmju vai

stila nianses. Te minams par cik — par tik lietojums

pakārtojuma saikļu 'tā kā — tad' vietā, reiz lietojums

'ja' vietā un saikļu ja — tad lietojums bez nosacījuma
nozīmes salīdzinājuma izteikšanai, piemēram: Par cik

šeit biju pirmoreiz, tad mani pārsteidza dabas krāš-

ņums (radioraidījumā), Droši vien mani aicinās ari

vakariņās, reiz biju ievesta virtuvē (presē). Nevar

nekādi par lietderīgu attaisnot saikļa pirms un neno-

teiksmes saistījumu laika apstākļa palīgteikumā, pie-
mēram: Piesēst derētu, pirms runu sākt (presē);
Pirms steigties reklamēties, Bauskas piena kom-

binātam vajadzēja nopietni padomāt. Šāda konstrukcija
ir raksturīga krievu valodai, taču latviešu valodā te

normatīvi iespējams tikai palīgteikums ar finītu verba

formu (Pirms Bauskas piena kombināts steidzās

reklamēties, tam ..) vai arī nomināla konstrukcija bez

palīgteikuma (Pirms reklamēšanās . .).
Kā gramatikas, tā vārddarināšanas līmeņa interfe-

rence vērojama dažu prefiksālo verba formu veidošanā

un lietošanā. Atkal aktivizējas vairāku priedēkļu nepa-
matots lietojums, pret kuru jau 30. gados iebilda

J. Endzelīns, piemēram, piepacelt — piepaceltais
(кг. приподнятый) ,

no reālajiem apstākļiem atrautais

cilvēks, pie pа сeit a apkakle (presē). Pēc šā parauga

ieviesies arī piepaturēt: ..metode pie pat urama

ari šogad (radioraidījumā). Abās valodās ir atšķirības
darbības vārdu pabeigtības raksturošanā un attiecīgo

priedēkļu nozīmēs. Krievu valodas ietekmē dažkārt sāk

jaukt abu valodu līdzekļus, kas izmantojami pabeigtī-
bas izteikšanai: krievu priedēkli no- pielīdzina latviešu



37

pa-, krievu от- — latviešu priedēklim at- v. tml. Sa-

skaņā ar tradīciju latviešu valodā lietojama forma izre-

diģēt, nevis atrediģēt (кг. отредактировать), izremon-

tēt, nevis atremontēt (кг. отремонтировать), nodomāt,
nevis padomāt, piemēram, teikumā Es jau padomāju
(кг. подумала)

,
ka grāmata pazudusi. Daudzos gadī-

jumos vispār nav nepieciešams nekāds priedēklis — par
verba pabeigtību liecina paša verba semantika. Tātad

nav nepieciešams teikt noraksturoja, nopublicēja, no-

ritēja, bet tikai raksturoja, publicēja, citēja. Priedēkļa
no- nepareizs izmantojums nereti parādās pat bez tieša

sakara ar kontaktvalodu, piemēram: ..
zootehnike tikai

nosecināja, ka 16 lopi mēnesi nav auguši ne par

gramu (presē). Kaut arī te formas lietojumu varētu

skaidrot ar feļetonisko stilu, pareizāk tomēr būtu bijis
teikt secināja vai arī izsecināja.

Priedēklis no- krievu valodā ir lietojams biežāk un

ne vienmēr tais pašās nozīmēs kā latviešu priedēklis
pa-. Krievu valodas ietekme parādās latviešu priedēkļa
pa- pastiprinātā lietojumā. Sevišķi aktivizējies ir verbs

pabūt, ko lieto gan ar nozīmi 'īsu laiku kur atrasties',

gan arī vārdu ciemoties, viesoties, ceļot vietā; tikpat
iecienīts ir verbs paveikties (кг. повезло), piemēram:
Lai pietiek spēka un veselības, vārdu sakot — lai pa-

veicas! (Presē.) Te būtu bijis labāk teikt laimēties

vai veikties. Bieži nevietā sastopams verbs pastrādāt.
Šim verbam latviešu valodā ir īslaicīguma un nepilnī-
guma nozīme vai arī negatīvas darbības nianse (piemē-

ram, pastrādāt nedarbus); patlaban šo formu lieto, lai

izteiktu pilnīgu, ļoti labu un atzinīgi vērtējamu dar-

bību, piemēram: ..
šini uzvedumā dekorators bija pa-

strādājis vērienīgi un gaumīgi (presē).
Visos minētajos gadījumos krievu valodas ietekme,

šķiet, ir neapzināta, tai nav funkcionālas mērķtiecības.
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nozīmju potencēm, tāpēc nav atzīstama no normas vie-

dokļa.
Bez tiešajam jeb atklātajām interferences formām,

par kurām parasti tiek runāts, iespējamas arī tā sau-

camās slēptās interferences jeb slēptās ietekmes un

līdz ar to tradicionālo formu lietojuma samazināšanās

vai pat izzušana. Tā, piemēram, latviešu valodā vairs

tikpat kā nelieto vārdu jaunava, maz lieto arī jaunek-
lis, bet to vietā stājušies vārdi meitene un puisis
(кг. девушка un парень). Senākā nozīmē 'nelieli sausi,

plāni cepumi' vairs nelieto vārdu biskvīti («Latviešu
literārās valodas vārdnīcā» tada nozīme kvalificēta par
sarunvalodas elementu). Gandrīz vai aizmirsts ir lie-

lums, bet ļoti plaši lieto vārdu izmērs. Slēptā ietekme

var izpausties arī tādā veidā, ka no diviem vai vairā-

kiem sinonīmiskiem valodas līdzekļiem aktivizējas tas,
kuram ir tuvāks ekvivalents krievu valodā, piemēram,
no vārdiem atrast un uziet aktivizējas pēdējais (kr.

найти), tāpat no diviem sinonīmiskajiem saikļu pāriem
biežāku lietojumu iegūst saiklis ne tikai — bet arī (sal.
кг. не только — но и), turpretim saikļa ne vien — bet

ari lietojums pamazām sarūk. Tā kā krievu valodā nav

salikto laiku formu, arī daļa latviešu valodas runātāju
tās vairs neizmanto; piemēram: Es nekad nebiju Mas-

kavā 'es nekad neesmu bijis Maskavā.

Šādas slēptās interferences parasti samazina valodas

izteiksmes līdzekļus, valodu noplicina, tāpēc tās ne-

būtu veicināmas.

Šeit minētas tikai dažas no konkrētajām interferenču

izpausmēm, kas vērojamas latviešu valodā krievu va-

lodas ietekmē. Izvirzīti arī galvenie principi, kas ņe-
mami vērā, vērtējot interferences no valodas normas

viedokļa, un saskaņā ar šiem principiem ari mēģināts
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pieņemamas par pareizām no literārās normas viedokļa

un kuras uzskatāmas par nejaušām resp. nevēlamām.

Protams, iespējams arī, ka dažas krievu valodas ietekmē

ieviesušās formas vai nozīmes, kuras patlaban šķiet
nepieņemamas, ar laiku valodā tomēr nostiprināsies un

kļūs par normu, jo dažreiz norma var turpmāko asimi-

lācijas procesu vai nu paātrināt, vai arī palēnināt, ne-

vis pilnīgi aizkavēt, ja visi pārējie faktori šo asimilāciju
veicina.9 Tomēr arī katrā atsevišķā laikposmā nepiecie-
šams ikvienas parādības normatīvs vērtējums, jo tam

ir svarīga nozīme saziņas iespējami pilnīgā nodrošinā-

šanā, un no šī viedokļa interferencei veltījama pastā-

vīga uzmanība.

9 Всйдемонс Р. I lекоторые факты влияния русского языка

на латышский письменный язык во второй половине XIX века. —

В кн.: Контакты латышского языка. Р., 1977, с. 249.
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RAKSTNIEKS UN VALODA

H. GRASE

ATKĀPES NO LITERĀRĀS VALODAS NORMĀM

LATVIEŠU PADOMJU DZEJĀ

Atkāpes no literārās valodas normām latviešu dzejā

izpaužas gan vārdu, gan to formu izvēlē, gan sintak-

tisko konstrukciju veidojumā, gan citu valodas ele-

mentu izmantojumā. Atkāpes mēdz būt tradicionālas un

ari individuālas. Tradicionālās atkāpes izskaidrojamas
ar ritmiskās valodas īpatnībām (ar pantmēra un at-

skaņu spaidiem), bet individuālās atkāpes palaikam
vērtējamas kā dzejnieku kjūdas. Dažas atkāpes laika

gaitā ir noturīgas, citas izzūd, citas ieviešas no jauna.
Literārās valodas attīstība pašreiz ir sasniegusi tādu

līmeni, ka iespējams kritiski novērtēt latviešu padomju
dzejas valodu un pārdomāt, vai viena otra atkāpe ne-

būtu novēršama.

Pārlasot pēdējo gadu krājumus «Dzejas diena», kon-

statējama tendence par ekspresijas līdzekli plaši iz-

mantot vienkāršrunas vārdus, it īpaši barba-

rismus. Veidojas stilistiska maniere tādā veidā paust
it kā drastisku attieksmi pret dzīvi. Palaikam šādi

vārdi īpaši izcelti ar atskaņām, piemēram:

Mēs smejamies gardi,
Ka zēnam izgājis glupi,

Viņš saviebies klusē,
Kā būtu norijis krupi.

A. Auziņš. 1

1 Dzejas diena. R., 1975, 12. lpp.
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Nav tai daļas:
Vai drīkst?

Vai ziema būs balta

Un sals — skādtgs,
Vai vasara zaļa
Un saules atspulgs — gādīgs?

H. Gāliņš.2

Ar zināmu stila manieri lietoti vienkāršrunas vārdi

ari ārpus atskaņu sistēmas, piemēram:

Patiesi — kas būtu mūžiņš
Bez slipška vai milzuma prieka?

H. Dorbe.3

Ekspresija ir viens no kritērijiem vārdu izvēlei dzejā,
taču šim nolūkam reizēm nekalpo maz pazīstamu iz-

lokšņu vārdu izmantojums. Tas tikai apgrūtina
dzejas uztveri, piemēram:

Lidojiet caur laikiem auļos spējos

Dzejniekiem un bērniem sapņos dzirgt
4
,

Arī meiču sirdīs pieklauvējot
Tā kā nesavaldāms balts Mančara zirgs.

S. Daņilovs. Atdz. H. Gāliņš.5

Dažviet atskaņu dēļ reti lietotam vārdam ir mainīta

dzimte, piemēram:

Kas ir tavs brālis, Bērz?

2 Dzejas diena. R., 1976, 53. lpp.
3 Turpat, 43. lpp.
4 K. Mīlenbaha un J. Endzelīna «Latviešu valodas vārdnīcā»

(R., 1923—1925) un ari «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» (R.,
1973) nav atrodams.

5 Dzejas diena. R., 1976, 261. lpp.
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Man ausis aug tikai piepes.
Un acis man zaļo kērss

.. .6

L. Briedis. 7

Atskaņas berz — kērss vai dzirgt — zirgs ir samo-

cītas, turklāt to nozīme nav skaidra un vajadzīgais
emocionālais tēls nerodas.

Ja turpretī atskaņa ir labskanīga, viens otrs neie-

teikts vārds kļūst patīkams un netraucē uztveri. Tā,

piemēram, dzejnieki, lietodami atskaņā vārdu vizmains,

ar tīkamo skanējumu un gleznaino kopainu veicina

vārda izmainīt ('pārvērst', 'pārgrozīt') nostiprināšanos

literārajā valodā:

Dzīve nāk, un dzīve iet, un dzīve

izmainās,

Vienmēr prātā paliks pļavas rasā

v iz mainā s.

I. Ziedonis.8

Ne tavi prieki ko izmaina.

Ne tavas bēdas ko māca;

Liela, karsta un v izmaina

Saule pār apvārsni kāpj.
I. Auziņš. 9

Jāsecina, ka dzejas leksikai ir milzīga nozīme literā-

rās valodas attīstībā un katrs dzejnieks ar savu vārdu

izvēli ir atbildīgs tās priekšā.
Tradicionālas atkāpes no literārās valodas normām

vērojamas vārdu formu izvēlē. Arī tām jo bieži

par cēloni ir pantmērs un atskaņas.
Atmetot II deklinācijas lietvārdiem nominatīva ga-

6 Pareizais auga nosaukums ir kersa.
7 Dzejas diena. R., 1976, 30. lpp.
8 Ziedonis I. Motocikls. R., 1965, 105. lpp.
9 Auziņš I. Taurējums. R., 1976, 16. lpp.
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lotne -i-, dzejnieks nereti atbrīvojas no liekas zilbes,

piemēram:

Ķer zvejnieks zelta zivi,

Strinkš cīruls — senais bards ...

E. Sudmale. 10

Iznāk lemess, mazu zvanu

Piekarot pa ceļam olim.

A. Caks. 11

It īpaši vārdi liktenis un pavasaris sastopami nomi-

natīva formā bez -i-. Ne vienmēr šāds lietojums iz-

skaidrojams ar pantmēra ietekmi, piemēram:
Liktens bailīgos vienmēr biedēs.

I. Ziedonis.12

Un, kad sniegi beidzot sāka šklst,

Meklēja un neatrada viņu
Pavasars.

O. Vācietis. 13

Dažreiz dzejnieki maina lietvārdu deklināciju. Tā ja-
celma vārdiem liktenis, lemesis ģenitīvā ir izmantota

senā līdzskaņu celma forma, bet vārdam zibens — ja-
celma forma, piemēram:

Te nav liktens zllētava, laimes burtuve.

O. Vācietis. 14

Pāri piekrastes siliem un vēriem,
Pāri upju pietekām, vecupēm, sērēm

18 Dzejas diena. R., 1976, 150. lpp.
" Caks A. Kļavu ziedu Latvija. R., 1965, 111. lpp.
12 Ziedonis I. Sirds dinamīts. R., 1963, 99. lpp.
13 Vācietis O. Ugunīs. R., 1958, 145. lpp.
14 Vācietis O. Krāces apiet nav laika. R., 1960, 44. lpp.



44

Tās met tālus un spēcīgus lokus

Un sēstas aiz melnajām vagām uz lemess.

Dz. Zuravska. 15

Es skalos caur ozola lapām meitenes acis un saskalu

to, ko meklēju mūžam — gan zibeņa īso, gan bezgalīgo.
O. Vācietis. 16

Arī V deklinācijas vārdi dažreiz atskaņas dēļ ir iegu-
vuši VI deklinācijas vārdu formu, piemēram:

Brīnišķīgās franču mīlas spēles,
Spāņu serenādes kaislīgās
Grūti pārliet mūsu skarbā mēlē

Tā, lai zemē neizllst ne tāss.

Ā. Elksne. 17

Atkāpes no literārās valodas normām visai bieži sa-

stopamas īpašības vārdu un skaitļa vārdu noteikto

galotņu lietojumā. Atmetot -aj- attiecīgajos lo-

cījumos, dzejnieki vārdu ietilpina vārsmā, piemēram:

Sai baltā, sārmainā ziemā

tik dīvainas debesis stāv.

E. Sudmale.18

Kā vēji šalko dzimtā pusē.
O. Vācietis. 19

Bet, ja tu uz zvaigznēm būsi pirmais,
Viņi tev par visu pirmām prasīs.

O. Vācietis.20

15 Zuravska Dz. Juras noburtais. R., 1976, 20. lpp.
16 Vācietis O. Aiz simtās slāpes. R., 1969, 193. lpp.
17 Dzejas diena. R., 1977, 33. lpp.
18 Sudmale E. Paļāvība. R., 1972, 18. lpp.
19 Vācietis O. Tālu ceļu vējš. R., 1956, 117. lpp.
20 Vācietis O. Elpa. R., 1966, 23. lpp.
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īpašības vārdiem ar izskanam -mjš, -pjš, -bjš atskaņu
dēļ dažreiz ir atmests /, piemēram:

Tu esi kadiķis un lēpes lapa,
Pie kuriem steidzas zinātnieks un gans.
Kā zelts tiem dārga tava dūņa slapa,
Zied zilā pulkstenīte — viļņu zvans.

A. Vējāns. 21

lēl, no sitām raudām tapa
Mana mēteļdrēbe slapa.

J. Rokpelnis. 22

Atkāpe no literārās valodas normām darbības

vārdu formu strupināšanā sastopama jau Raiņa
dzejā. Šo tendenci turpina J. Sudrabkalns savā daiļradē
un tālāk izvērš citi dzejnieki.

Par pieļaujamo atkāpi II konjugācijas darbības

vārdu lāsot, plīvot, kvēlot dažu formu lietojumā dzejā
runāts «Latviešu valodas kultūras jautājumu» 12. lai-

dienā (R., 1976, 69.—73. lpp.). Pārskatot padomju dze-

jas krājumus, jākonstatē, ka svārstības II konjugācijas
darbības vārdu paradigmā vēršas plašumā. Tām tiek

pakļauti arī citi darbības vārdi, piemēram:

Ja ir bēda, tad lai viņa bēd

manī kā kalns.

L. Briedis.23

Strupināti tiek arī citu konjugāciju darbības vārdi.
Tā radusies divdabja forma planduši no valodā neeso-

šas pagātnes formas plandu:

Nebija planduši vējā.
O. Vācietis.24

21 Dzejas diena. R., 1976, 175. lpp.
22 Acis. R., 1973, 59. lpp.
23 Acis. R., 1973, 32. lpp.
24 Vācietis 0. Dzegužlaiks. R., 1968, 182. lpp
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īsākas darbības vārdu formas ir vieglāk iesaistīt vār-

smu ritmiskajā plūdumā, bet dažreiz atkāpi nosaka arī

atskaņas. Taču rodas jautājums: cik tālu šī tendence

mainīt darbības vārdu paradigmu atbalstāma?

Acīm redzamas pareizrakstības kļūdas (tās varēja
novērst korektors) ir šādos piemēros:

Cik žēl, ka tikai darbiem nemirstību radam (pareizi:
radām)

,

Bet pašiem pārāk ātri pienāk gals,
Pat ja līdz simtu gadiem dienas vadam (pareizi:

vadām).
M. Ķempe.25

Jums šodien knābjos milzt (pareizi: milst) bēdas..
V. Lukss.26

Kļūda formas veidojumā ir šādā piemērā:

Kā vaļā krāns —

Aizlēkošs (pareizi: aizlecošs), nenoslēgts.
I. Ziedonis.27

Palaikam netiek ievērots tas, ka darāmās kārtas ta-

gadnes un pagātnes lokāmo divdabju refleksīvās for-

mas nav lietojamas visos locījumos. 28

Pagalmā stāvēja veca ieva

Ar nokarušamies zariem.

O. Vācietis.29

Un lidostā

lāpo pa trapu

25 Dzejas diena. R., 1972, 112. lpp.
26

Turpat, 1976, 98. lpp.
27 Ziedonis I. Caurvējš. R., 1975, 8. lpp.
28 Sk.: Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, 1. sēj.

1959, 636., 641. lpp.
29 Vācietis 0. Dzegužlaiks. R., 1968, 84. lpp.
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ne cilvēks,

bei lamājošamies vienība.

O. Vācietis.30

Sastopam arī divdabi vienskaitļa datīva formā, kas

nepareizi lietota ģenitīva vietā, piemēram:
Es vēl arvien pie sākuma —

pie mostošamies (pareizi: mosiošās) miesas.

O. Vācietis.31

Retumis jaunākajā padomju dzejā pavīd daļēji lo-

kāmā divdabja atributīvs lietojums, piemēram:

Un vēl: no šīs puses tikai vienu gramu:

tai brīdī degdamu,
radīdamu.

I. Ziedonis.32

Un it viss lai manā dzīvē ir

tiešs — kā pāri Rīgai krēslas krāsa,

kā ar liesmu sastapdamies pirksts.
O. Vācietis. 33

R. Veidemane grāmatā «Izteikt neizsakāmo» atribu-

tīvā divdabja lietojumā saskata «zināmas ekspresijas
potences»34. Manuprāt, šāda atkāpe no literārās valodas

nav attaisnojama.
Daudz atkāpju no literārās valodas normām ir prie-

vārdu lietojumā. Kāda prievārda plaša izplatība dzejā
nosaka tā nostiprināšanos literārajā valodā. Parasti

prievārds priekš tiek lietots laika nozīmē. Taču pē-
dējā laikā dzejnieki to bieži lieto arī tad, ja nepiecie-

30 Vācietis 0. Visāda garuma stundas. R., 1977, 55. lpp.
31 Vācietis O. Gamma. R., 1976, 96. lpp.
32 Lit. un Māksla, 1978, 24. febr., 8. lpp.
33 Vācietis O. Gamma. R., 1976, 66. lpp.
34 Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. R., 1977, 150. lpp.
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sams norādīt, kam par labu notiek kāda darbība. Prie-

vārdiskā konstrukcija ir izdevīgāka, jo tā precīzāk nekā

datīvs izsaka domu un novērš pārpratumus, piemēram:

Priekš dēla tas būs vakar,
Priekš tēva tas bij rītdien.

Man katru mirkli apkārt
Ir tikai šodiena.

L. Kamara. 35

.. priekš mums jau izlej zvanus.

P. Zirnītis.36

..
mēs nepazīstam vairs sevi tik vainīgs ir bula laiks

priekš bērniem un bērnubērniem sastindzis

kristāla tvaiks. .

Ķ. Skujenieks.37

Pretēji literārās valodas normai plaši jaunākajā pa-

domju dzejā sāk lietot prievārdu dēļ atkarīgā vārda

priekšā.
38

Atkāpšanās no literārās valodas normas parasti no-

tiek pantmēra dēļ, piemēram:

Ne jau dēļ mūrīša, ne jau dēļ kamīna,

Ne jau dēļ sveces un ne jau dēļ sārta

Divu cilvēku augumu siltums

Gaismā pārtapa.
I Roja.39

Šais vārsmās prievārds dēļ veido daktila trešo neuz-

svērto zilbi.

35 Dzejas diena. R., 1976, 76. lpp.
36 Turpat, 190. lpp.
37 Dzejas diena. R., 1977, 120. lpp.
38

Sk.: Latviešu literārās valodas vardnica. R., 1973, 304. lpp
39 Roja I. Mīlu nest. R., 1975, 17. lpp.
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Visai bieži prievārds deļ proklītiski tiek lietots jam-
bisko vārsmu sākumā, piemēram:

Dēļ viena skaista vārda

Man it nekā nav žēl.

J. Rokpelnis. 40

Dažreiz bez kādas vajadzības dzejnieki lieto bez-

prievārdu konstrukcijas tur, kur nepieciešami
prievārdi, piemēram:

Piesēstos galdam,
Uz kura pusdienas
Smaržo.

I. Jakaitis. 41

Migla aptinas stumbriem.

A. Līce. 42

Kaija pieklauvēs logam.
I. Roja. 43

īpašas pārdomas izraisa dzejnieku maniere rakstīt

bez pieturzīmēm. Tā ir atkāpe, ko nevar izskaid-

rot ar dzejas valodas specifiku — ar ritmu, atskaņām,

vispār ar vārsmas uzbūves īpatnībām. Raksturīgi, ka

šāda paņēmiena ieviesēji ir galvenokārt jaunākie dzej-
nieki. Tā J. Rokpejņa dzejoļu krājumā «Zvaigzne, putna
ēna un citi» gandrīz puse dzejoļu ir bez pieturzīmēm.
Ja pārskatām 1975., 1976. un 1977. gada krājumus
«Dzejas diena», tad jākonstatē, ka dzejoļiem bez pietur-
zīmēm ir tendence pavairoties. 1975. gadā krājumā ir

divi šādi oriģināldzejoļi, 1976. gadā — astoņi, 1977.

gadā — jau divdesmit divi.

40 Rokpelnis J. Zvaigzne, putna ena un citi. R., 1975, 29. lpp.
41 Acis. R., 1973, 10. lpp.
42 Turpat, 53. lpp.
43 Roja l. Mīlu nest. R., 1975, 5. lpp.
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Lasot paralēli dzejoļus ar pieturzīmēm un bez tām,

ne satura, ne mākslinieciskajā veidojumā nejūtam pa-

matu, kāpēc vienā dzejolī ir ievērota interpunkcija, bet

otrā ne. Ja tamlīdzīgu tekstu lasām bez pieturzīmēm,
cenšamies tās iedomāt. Dzejnieki, laikam domādami par

ekspresiju, vairās no interpunkcijas un ļaujas neierobe-

žotam vārsmu plūdumam. Taču pieturzīmju trūkums

pagausina lasītāja uztveri. Lasītājam nerodas dzejoļa
izkārtojuma redzes tēls, ko nosaka interpunkcija, un

domas novirzās no tiešā un tēlainā satura. Tā lasītājs
daudz ko zaudē. Sevišķi tas sakāms par sarežģītas

konstrukcijas tekstu, kurā interpunkcija nepieciešama
arī vārsmu vidū, piemēram:

Uzkāp brāli ozolā uzkāp ozolā

Uzkāp tur vēl šoruden

Kad tas brūnu lapu klāts

Vai tu redzi mežmalā brāli mežmalā

Vai tu redzi gaida tevi gaida brāli kāds

Vai tu mani apvārsnis kā notrīc bezspēkā
Mākonis aiz mākoņa viņam pāri kāpj

Mākoņstūmēj pasteidzies

Uzkāp ozolā

Citu gadu kas to zin

Vai maz būs kam kāpt.
P. Zirnītis.44

Šai tekstā ir vienlīdzīgi teikuma locekļi, uzrunas, pa-

līgteikumi. Grūti noteikt, vai vārds brāli 4. un 5. rindā

ir papildinātājs vai uzruna.

Dzejoli bez pieturzīmēm vieglāk iespējams uztvert

tad, ja pauzes aiz sintagmas saskan ar pauzēm vār-

44 Zirnītis P. Noktirne un gaiļa dziesma. R., 1975, 14. lpp.



smu galos, bet arī tad var rasties neskaidrība par to,
ko dzejnieks īsti domājis, piemēram:

..
vakars kā varde

saules apspīdēta
dīka plēve

zaļa un svēta.

I. Ziedonis.45

Lasītājam jāuzmin, vai apzīmētāji saules apspīdēta
attiecināmi uz vārdu varde vai dīka plēve. Tā dzejoļi
kļūst par rēbusiem.

Nobeidzot jāsecina, ka dzejas ritmiskās struktūras

un ekspresijas veidošanas procesā rodas dažādas pie-
ļaujamas un nepieļaujamas atkāpes no literārās valo-

das normām. Būtu vēlams, lai, dzejnieku meistarībai

augot, šīs nepieļaujamās atkāpes nevairotos, bet tiktu

sasniegts dzejas specifikas un literārās valodas normu

prasību līdzsvars.

45 Ziedonis I. Poēma par pienu. R., 1977, 119. lpp.
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LEKSIKA

О. BUŠS

«LATVIEŠU LITERĀRĀS VALODAS VĀRDNĪCĀ»

NEIEKĻAUTĀ LEKSIKA

Skaidrojošās «Latviešu literārās valodas vārdnīcas»

(turpmāk — LLVV) astoņos sējumos 1 paredzēts ietvert

ap 80000 vārdu, tātad pēc apjoma tā veidota kā vidēja
tipa vārdnīca. Tas nozīmē, ka dažas vārdu grupas tajā

uzņemtas ar ierobežojumiem. Sie ierobežojumi vārdu

atlasē ir atrunāti un konkretizēti vārdnīcas 1. sējumā
(9. lpp.), tomēr reizēm vērojama neizpratne: kā tad

tā — pavisam literārs vārds, bet literārās valodas vārd-

nīcā nav atrodams?!

Šī raksta nolūks ir uzskatāmi parādīt, kādi vārdi apzi-
nāti netiek iekļauti vārdnīcā un kādas leksikas grupas tie

veido. Vajadzības gadījumā dots arī šo leksikas grupu

vērtējums no valodas kultūras viedokļa. Piemēru ma-

teriālam izmantoti tikai vārdi, kas reģistrēti latviešu

literārās valodas leksikas kartotēkā (šī kartotēka ir gal-
venais no LLVV sastādītāju izmantotajiem materiālu

avotiem). Turpmāk minētie konkrētie leksikas piemēri
ņemti tikai no tām LLVV daļām, kuras sagatavojis vai

to sagatavošanā piedalījies raksta autors.

Rakstā nav aplūkotas dažas vārdu morfoloģiskās
grupas, kas vārdnīcā pārstāvētas tikai īpašos gadīju-
mos, proti, darītājvārdi ar izskaņām -ējs, -ājs, -tājs,

1 Līdz 1978. gadam iznākuši trīs sējumi: Latviešu literārās va-

lodas vārdnīca, 1. sēj. R., 1972; 2. sēj. R., 1973; 3. sēj. R., 1975.

Izdevniecībā nodots 4. sējums (šai sējumā vārdu atlasē iespējamas
pārmaiņas).



53

deverbalie lietvārdi ar izskanam -šana, -šanas un regu-
lārie deminutīvi ar izskaņām -inš, -itis (tuvāk par to

sk. LLVV, 1. sēj., 9. lpp.).

Starp kartotēkā reģistrētajiem, bet vārdnīcā neievie-

totajiem vārdiem skaitliski visapjomīgāko grupu veido

relatīvi stabili, bet reti sastopami salikteņi, piemēram:

ieklājmateriāls, kantātveidīgs, kovbojdziesma, krās-

attieksme, krastāpalicējs, krāšņumzāle, kultūrattis-

tiba, kultūrpasākums, kultūrjpier edze, kultūrtradīcija,
ledusrēvija, ledussiena, ledusurbis, lejuplikstošs, le-

jupplūstošs, limitkartīte, linaustuve, Unijklade, lin-

krekls, linsēklkopiba.

Salikteņu veidošana mūsdienu latviešu valodā noris

loti aktīvi, un jau tā lielais salikteņu skaits arvien pie-

aug. Šai sakarā vārdnīcā iespējams ievietot tikai plašāk
pazīstamos un biežāk lietotos salikteņus, taču tas neno-

zīmē, ka pārējie būtu vienkārši ignorēti. Atsevišķi šķir-
kļi vārdnīcā ir veidoti produktīvākajiem salikteņu pir-
majiem komponentiem (starp piemēros minētajiem tādi

ir kultūr- un ledus-); ja šādu īpašu šķirkļu nav, infor-

māciju par salikteņu semantiku var netieši iegūt no to

komponentiem atbilstošo pamatvārdu skaidrojuma (līdz
ar to, jūtami neietekmējot vārdnīcas izziņas vērtību,
iespējams atstāt ārpus tās daudzus retāk lietotus salik-

teņus, ja šo salikteņu semantika ir identiska atbilsto-

šās vārdkopas semantikai).

Nelielu, bet specifisku tematisku apakšgrupu starp
aplūkotajiem salikteņiem veido saliktie krāsu un to ni-

anšu apzīmējumi ar lietvārda ģenitīvu pirmā kompo-
nenta pamatā. Kā zināms, vēl samērā nesen šī leksikas

grupa tika uzlūkota par literārajai normai neatbilstošu.

Tagad šis salikteņu tips ir atzīts. Biežāk sastopamie
salikteņi ir iekļauti vārdnīcā, bet to faktiskais skaits
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ir krietni lielāks. Daži vārdnīcā neievietoto salikto krās-

apzīmējumu piemēri:

leduszilgans, linpelēks, linuzils.

Diezgan plaša ir arī leksikas grupa, ko varētu no-

saukt par situatīvajiem salikteņiem. Robeža starp šo

grupu un stabilajiem, bet reti lietotajiem salikteņiem ir

ļoti nenoteikta, par daža laba vārda ieskaitīšanu vienā

vai otrā grupā acīmredzot var diskutēt. Situatīvo sa-

likteņu piemēri:
iekšāsēdētājs, kandidātzeme, kovbojlaiki, krabjēdājs,
krastiela, kultūrdziņa, kultūrpašķīrējs (Rainis) 2

,
kul-

tūrsaime (Rainis), kultūruērtīgi, ledussvētki, lejas-
dārzs (S. Kaldupe), lējējmākonis, lindrakmala, lin-

veidīgs.
Kā redzams, par situatīvajiem dēvēti tādi salikteņi,

kas nav runātāja rīcībā kā gatavas valodas vienības,
bet tiek veidoti lietošanas brīdī no pamatvārdiem. Šādi

salikteņi, protams, nav atrodami ne «Latviešu literārās

valodas vārdnīcā», ne tulkojošās vārdnīcās. Vērtējot tos

no valodas kultūras viedokļa, nepieciešama individuāla

pieeja: pats salikteņu veidošanas princips iebildumus

nerada, taču ne katrs veidojums ir veiksmīgs. Arī šī

paveida salikteņu semantikas atšifrēšanā ir iespējams
izmantot pamatvārdu skaidrojumus; jāņem gan vērā,
ka šie salikteņi bieži vien veidoti, balstoties uz nozīmes

pārnesumu vai īpatnējām asociatīvām saitēm, piemē-
ram, krāsasbrālis 'cilvēks ar tādu pašu ādas krāsu',
leduskaste 'ledusskapis', leduszeme 'ziemeļu zeme.

Kartotēkā ir reģistrēti arī pavisam īpatnēji salikteņi,
piemēram:

kantorlakstīgala, krānkafija, līņpapīrpūķis.

2 lekavās aiz savdabīgākajiem piemēriem (ja tie pamanīti po-
pulāra rakstnieka daiļradē) minēts autors, kura lietojumā attiecī-

gais vārds reģistrēts latviešu literārās valodas leksikas kartotēkā.
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Tos varētu dēvēt par okazionāliem salikteņiem 3
; tie

ir rakstnieka daiļrades individuāli elementi, kas iespē-
jami vienīgi konkrētajā kontekstā.

Gandrīz visu to pašu, kas teikts par reti lietotiem

salikteņiem, var attiecināt arī uz retiem priedēkļatvasi-
nājumiem, piemēram:

iekolorēt, iekombinēt, iekooptēt, iekrāsa, iekiimps,

iekumpt, izklabēt, izkrākt, izkrekškināt.

Lai būtu iespējams gūt informāciju arī par šādu

vārdu semantiku, vārdnīcā ir izveidoti īpaši priedēkļu
šķirkļi, konkrētajā gadījumā — šķirkļi ie- un iz-. Sa-

statot tajos atrodamos priedēkļu nozīmju skaidrojumus
ar pamatvārdu skaidrojumiem, var izsecināt arī retāku

un šī retuma dēļ vārdnīcā neievietotu aplūkojamā pa-

veida atvasinājumu semantiku.

Tas pats sakāms arī par okazionāliem priedēkļatvasi-

nājumiem, piemēram:

iekodēt, iekrāpt (A. Deglavs), iekvalificēt, ielāma, iz-

konturēt.

Nedaudz atšķirīgā veidā ir iegūstama semantiskā in-

formācija a) par reti lietotiem sufiksāliem atvasināju-
miem (nosacīti ietverot šajā kategorijā arī prefiksāli
sufiksālos atvasinājumus), piemēram,

ickšenieks, krāčele, kupeņots, ledusaukstiims, lēk-

šņains, līni jēls,
kā arī b) par okazionāliem sufiksāliem atvasinājumiem,

piemēram,

ieklausīgs, iekibelēt, ielāsojums, izkrekloties (A. Bri-

3 Okazionālos salikteņus un okazionālos atvasinājumus dēvē

arī par potenciāliem vārdiem. Sk.: Veidemane R. Potenciālie

vardi. — Krāj.: Latviešu valodas kultūras jautājumi, 4. laid. R.,
1968, 89.-97. lpp.
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gadere), kapenigs, kožļmanis (M. Čaklais), krančo-

ties (B. Saulītis), kūpainitis, kūpeklis, leijerkastigs,

lēkainigs (V. Lācis), llņinieks.

Šajā gadījumā kopā ar LLVV jāizmanto arī «Mūs-

dienu latviešu literārās valodas gramatika» (1. sēj. R.,

1959), kur vārddarināšanai veltītajos paragrāfos atro-

damas ziņas par dažādu izskaņu nozīmēm. Protams, lai

šādā veidā iegūtā informācija palīdzētu izdarīt vien-

nozīmīgus secinājumus, nepieciešams zināt un ņemt
vērā konkrēto kontekstu, neaizmirstot, ka šī paveida
atvasinājumos bieži izpaužas literātu individuālā valo-

das jaunrade, kas var arī nebūt saskaņā ar normatīva-

jos izdevumos fiksētajām galvenajām valodas likum-

sakarībām.

Rakstnieku un sevišķi dzejnieku jaunrades raksturīgs
produkts ir arī tā saucamie īsie atvasinājumi, no ku-

riem daudzi nav guvuši plašāku izplatību valodā, pie-
mēram:

iekila (Aspazija), kraķa (A. Kurcijs), krāpe (Rainis),

kāpa (V. Belševica).

Blakus reti lietotiem vai okazionāliem salikteņiem un

atvasinājumiem otru skaitliski lielāko leksikas katego-
riju starp kartotēkā reģistrētajiem, bet vārdnīcā neie-

kļautajiem vārdiem veido termini. Katrai zinību nozarei

ir sava terminoloģiska sistēma, kas palaikam ietver pat
vairākus tūkstošus terminu. Saprotams, ka tos visus

ievietot vidēja tipa vārdnīcā nav iespējams; informācija
par tiem galvenokārt meklējama dažādu nozaru termi-

noloģijas vārdnīcās un enciklopēdiska rakstura izdevu-

mos. «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» ievietoti pir-
mām kārtām tie termini, kas samērā bieži lietoti daiļ-
literatūrā vai periodikā, plašāk ir pārstāvēta valodā

izplatītākā sabiedrisko zinātņu terminoloģija (sk. LLVV,
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1. sēj., 9. lpp.). Vārdnīca neiekļauto terminu skaitā

ietilpst gan a) internacionālismi, piemēram,

kamioze, kumaceji, kumestrols, kumulosoli, leikok-

sens, leikonāts, leikozlns, Icišmanioze, limnofils, lin-

neons, liobils,

kapilārmcirs, kapilaroskops, kulturologs, kumarīn-

frakcija, leikosafīrs, leikotomija, leikozoloģija,

gan b) latviskas cilmes termini (galveno-
kārt salikteņi), piemēram,

ielāsmains, izkliedzējs, ledošana,

iekļāvumsavienojums, iekrāvējtraktors, iekšāaudzē-

šana, izkliedsējmašīna. kāpinājnmdaļa, krāsdalis, krāš-

ņummieži, kuļspole, kuļstienis, ledusetikskābe, ledus-

ezers, lejamkrava, lejgrīda, linpapirs,

gan c) no atšķirīgas cilmes komponen-
tiem veidotie salikteņi, piemēram,

kantilever atspere, kultivatoršļūce, kultūr šķīdums, kul-

tūrvērstuvc, kuļagregāts, lejasbjefs, lekāldarbs, līnij-
stāvs.

Terminiem piekļaujas arī retāk lietoti vārdi, kas at-

vasināti galvenokārt no terminoloģiska rakstura inter-

nacionalismiem (arī no vārdnīcā ievietotajiem), piemē-
ram:

kapelūrēts, kovbojisks, leikosarkomātisks, limnisks,

linearizēt, lingafonisks.
No valodas kultūras viedokļa specifisku, terminiem

nedaudz radniecīgu leksikas grupu veido eksotismi. Tie

ir reti lietoti vārdi, kas nosauc kādu citai tautai, citai

zemei raksturīgu parādību vai reāliju, turklāt šie vārdi
ir aizgūti no attiecīgās tautas valodas, piemēram:

kandisms, kanga, kanlejs, kannadi, kans, kantara,

kanuri, krapo, kumhasana, kunfu, kungans, kunigs.
Eksotismu lietojums pamatos iebildumus nerada.
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Attiecībā uz citu tautu dzīves atspoguļojumu tie mēdz

būt pat nepieciešami. Taču, pirmkārt, lietojot eksotismu

kādā tekstā pirmoreiz, līdzās veļams arī aprakstošs tā

nozīmes skaidrojums vai ari eksotisms izmantojams ne-

pārprotamā kontekstā. Otrkārt, netīkams ir šāda tipa
vārdu pārliecīgs sablīvējums. Vārdnīcās (protams, arī

«Latviešu literārās valodas vārdnīcā») eksotismus pa-

rasti nemēdz ievietot; var pat teikt, ka līdz ar iekļau-
šanu vārdnīcā eksotisms maina kvalifikāciju, pāriedams
svešvārdu vai internacionālismu kategorijā.

«Latviešu literārās valodas vārdnīcā» nav iekļauti ari

kartotēkā reģistrētie latviskas cilmes vārdi (vai seni

aizguvumi), kuru raksturīgākā, spilgtākā pazīme ir to

lietošanas, sastopamības lielais retums. Tādi reti vārdi

ir, piemēram:
ieknokēt* (Z. Skujiņš), izklubot (V. Lācis), kraksis

'nieks', krasts 'liels daudzums' (J. Kalniņš), kumpa-

čains, kumpulis, kumpurits, lingu langu.

Var teikt, ka šajā grupā apvienojas vārdi, kurus grūti
viennozīmīgi, nešaubīgi iekļaut kādā konkrētākā kate-

gorijā, kaut gan nav noliedzams, ka tiem piemīt arī zi-

nāma specifiska iedaba. Dažreiz šī grupa robežojas ar

apvidvārdiem, citreiz tajā acīmredzot ietilpst atsevišķi
rakstnieku individuāli darinājumi. Šādiem vārdiem lie-

lākoties piemīt sarunvalodas stilistiskā nokrāsa, taču

starp tiem sastopami arī stilistiski neitrāli vārdi. Tieši

retā sastopamība (arī kartotēkā katrs no piemēros mi-

nētajiem vārdiem reģistrēts tikai vienreiz) nosaka to,
ka attiecīgie vārdi netiek ievietoti vārdnīcā. Šai leksi-

4 Atvasinājumi starp šīs leksikas grupas piemēriem minēti tādā

gadījumā, ja arī pamatvārds sava retuma dc] nav ievietots vārd-
nīca vai vispār nav reģistrēts.



59

kas grupai īpaši raksturīgas ir divas tematiskas apakš-
grupas — skaņu un runāšanas verbi, kā arī iešanas

verbi, piemēram:

ieklandēties, ieklankškēties, ieklikstēties, iekremoties,

iekrimsties, iekukstēties;
ieklaudzināt, iekleģerēt, ielāpot, izklakatāt, izklimstē-

ties, kumkurot.

Specifisku apakšgrupu veido arī retāk lietotas inter-

jekcijas, piemēram:

krah, krak, kram.

No valodas kultūras viedokļa īpašus iebildumus neiz-

raisītu arī divēji neoloģismu paveidi, taču vārdi, kas pie
tiem pieder, vārdnīcā netiek iekļauti. Pirmkārt, tie ir

nesen parādījušies jaunvārdi, par kuriem vārdnīcas sa-

stādīšanas laikā vēl nav iespējams droši apgalvot, vai

tie nostiprināsies valodā vai ne, piemēram:
kantri, kantrimūzika.

Otrkārt, vārdnīcā netiek ievietoti rakstnieku jaunvei-

dojumi, kas nav ieviesušies valodā. Bieži vien šie vārdi

tieši asociējas ar to autoru, kaut arī uz laiku tie būtu

guvuši zināmu popularitāti, piemēram:
izklātnis 'paklājs' (Pērsietis), krāsacis 'luksofors'

(Z. Skujiņš).
Kā jau norādīts LLVV 1. sējumā, ar ierobežojumiem

vārdnīcā uzņemti mūsdienās novecojuši vārdi un vārdi

ar sarunvalodas vai vienkāršrunas stilistisko nokrāsu.

Arī tajos gadījumos, kad kāds šo leksikas grupu pamat-
vārds vārdnīcā ir ievietots, atvasinājumi no tā (un sa-

likteņi) bieži vien paliek ārpus LLVV, piemēram:
ieklapēt, ieklenderēt, izklapēt, kaparains, kaparigs,
krāmbode, krāmīgnms, krampigs.
Skaitliski diezgan prāvu grupu kartotēkā veido vārd-

nīcā neievietotie apvidvārdi. Šo vārdu, tāpat kā terminu
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kopējais skaits daudzkārt pārsniedz LLVV iespējas,

tādēļ no apvidvārdiem vārdnīcā ievietoti galvenokārt
tie, kas lietoti kādā plaši pazīstamā daiļdarbā, arī

populāros folkloras tekstos. Informāciju par «Latviešu

literārās valodas vārdnīcā» neievietoto apvidvārdu se-

mantiku var iegūt no X- Mīlenbaha un J. Endzelīna

vārdnīcas. Tiek veikti arī sagatavošanas darbi jaunas,

plašas latviešu valodas apvidvārdu vārdnīcas veidoša-

nai. Kartotēkā ir reģistrēti, bet «Latviešu literārās va-

lodas vārdnīcā» nav ievietoti, piemēram, šādi apvid-
vārdi:

iekšņaviņa, izklest, izklūgāt, izknietēt, izkolēties, ka-

paniņa, kapačotājs, krābains, kracis, krastene, kumža,

kupa, ledojs, lēdzekle, leitāns, lekke, linkaine, linkāt,

Unot, linte, liņkis.

Apvidvārds no tam ekvivalentā literārās valodas

vārda nereti atšķiras tikai ar kādu fonētisku vai morfo-

loģisku īpatnību. Tādēļ bieži vien ir grūti kategoriski
apgalvot, vai kāds daiļliteratūrā lietots no literārā

vārda nedaudz atšķirīgs vārds ir rakstnieka indivi-

duāls veidojums vai arī tas ir apvidvārds, piemēram:

izliekņa (A. Upīts), kupeņi (Apsīšu J.), lejteka
(V. Lācis), lēkšāt (J. Grīziņš), lēkšatas (I. Indrāne),
lēkškis (J. Kalniņš, Ē. Vilks).

Dažos gadījumos vārda tematiskā piederība nepār-
protami norāda, ka tas ir literāra vārda nenormatīvs

variants, piemēram:

kandidomikoze, lejvācu-.

Protams, arī nenormatīvie grafiskie varianti ir tikai
rakstu valodas piederums, piemēram:

kungslēt, kungsts.
Šādi nenormatīvie varianti, kā jau tas secināms ari
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no apzīmējuma, nav lietojami neitrāla tekstā (iespējami
gan gadījumi, kad norma pieļauj vairākus fakultatīvus

variantus). Dažreiz šie fonētiskie vai morfoloģiskie va-

rianti ir izmantojami daiļliteratūras tekstos īpašās fun-

kcijās.

Pārējās kartotēkā pārstāvētās, bet vārdnīcā neievie-

totās grupas var raksturot ar vienu vārdu: tās ir ne-

literāras. Ņemot vērā to, ka kartotēkas materiāls

vākts no daiļliteratūras, publicistikas, zinātniskās lite-

ratūras un tamlīdzīga veida sacerējumiem, ir sapro-

tams, ka neapšaubāmi neliterārās, galvenokārt valodas

mutvārdu formā lietotās leksikas reģistrējumu tajā nav

sevišķi daudz. Visplašāk pārstāvētā neliterārās leksikas

apakšgrupa ir barbarismi resp. neliterāri aizguvumi,

piemēram:

kovboika, kuļkene, kunde, kunstštiks, lēģeris, leiferis,

leijerēt, linza.

Samērā daudz kartotēkā ir arī priedēkļatvasinājumu
un salikteņu ar neliterāriem aizgūtiem komponentiem,

piemēram:

ieklemmēties, ieknipsēt, iekortelēties, iekrūzot, iekun-

dēties, lejaslauzicieši, linuvēveri.

Kā zināms, barbarismi un vārdi, kas atvasināti no

tiem, ir apjoma ziņā visai plaša leksikas kategorija. No

valodas kultūras viedokļa tā tiek vērtēta krasi negatīvi,
kaut arī daiļliteratūrā un publicistika attiecīgos vār-

dus atsevišķos gadījumos iespējams izmantot specifis-
kos nolūkos.

Līdzās barbarismiem jeb tiešiem aizguvumiem karto-

tēkā ir fiksētas arī koptā valodā nevēlamas kalkas (t. i.,
burtiski tulkojumi), piemēram:

iekšrepublikānisks, iekšsaimniecisks, kultpasākums,
kultūrgājiens, kultūrmasu-, ledushokejs.
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Visi tikko minētie nevēlamo kalku piemēri ņemti no

periodikas.
Tikai dažos gadījumos kartotēkā ir fiksēti latviskas

cilmes neliterāri jeb vienkāršrunas vārdi (tie robežojas
ar vulgārismiem), piemēram:

ielenc, kuņa, leišinieks.

Dažreiz (galvenokārt personāža tiešajā runā) rakst-

nieki apzināti lieto nepareizus, izkropļotus vārdus. Ari

tādi ir fiksēti kartotēkā, piemēram:

izkomandierēt, kapija, kunirakts.

Tiesa, vienu otru no tiem (no konkrētajiem piemē-
riem īpaši vārdu kapija) iespējams kvalificēt arī par

apvidvārdu vai novecojušu vārdu.

Lai uzskaitījums būtu formāli pilnīgs, jāmin arī tie

reģistrējumi, kas atspoguļo rakstītāju neapzinātas, ne-

jaušas kļūdas, dažreiz varbūt pat iespiedkļūdas, pie-
mēram:

kultūrhigēnisks (jābūt — kidiūrhigiēnisks), kupa-
žierēt (jābūt — kupažēt), linokrusis (jābūt — lin-

krusts).
Esam aplūkojuši leksikas kategorijas un grupas, kas

gan atspoguļojas latviešu literārās valodas leksikas

kartotēkā, bet netiek ievietotas «Latviešu literārās va-

lodas vārdnīcā». Kā redzējām, tikai samērā nelielu re-

ģistrēto, bet vārdnīcā neiekļauto vārdu daļu veido ne-

pārprotami neliterāra leksika; vairums neievietoto vārdu

pieder pie dažādām kategorijām, kas vārdnīcā gan tiek

rādītas, taču ar ierobežojumiem. Šos ierobežojumus no-

saka fakts, ka «Latviešu literārās valodas vārdnīca» ir

nevis tezaurs, bet vidēja tipa vārdnīca. Tādējādi, ja
arī kāds vārds nav šai vārdnīcā atrodams, tas ne vien-

mēr nozīmē, ka vārdnīcas autori un citi valodas nor-

mētāji šo vārdu uzlūkotu par neliterāru, kulturālā va-

lodā nelietojamu.
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В. REIDZĀNE

ĪPAŠĪBAS VĀRDI KOPĒJS UN KOPĪGS,

TO SEMANTIKAS PROBLĒMAS

īpašības vārdu kopējs un kopīgs nozīmju norobežo-

šana ir valodas praksē aktuāls jautājums. «Mūsdienu

latviešu literārās valodas gramatikā» norādīts, ka pa-
ralēlformās kopīgs, kopējs vērojama zināma nozīmes

diferenciācija: kopējs, kopēja «.. norāda, ka kaut kas

vai nu pieder vairākiem, vai atrodas vai-

rāku rīcībā, vai arī ka kaut kas tiek veikts,

pasākts v. tml. kolektīvi»; vārdiem kopīgs, ko-

pīga «. . piemīt augstāka vispārinājuma pakāpe, ab -

straktāks raksturs, tāpēc arī teikumā tie palaikam
uzņemas atribūta funkciju pie abstraktu priekšmetu
(plašākā nozīmē) nosaukumiem, konkrētu, atsevišķu
attieksmju vietā raksturojot apvienojošu, reizēm vispā-
rinātu kolektīvu pazīmi» 1

.
Gramatikā arī izteikta doma,

ka «valodas praksē adjektīvu kopējs, -a, kopīgs, -a izlie-

tojumā joprojām vērojami dažādi svārstību gadījumi»2.
Plašu ieskatu mūsdienu literārās valodas praksē sniedz

ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta literārās

valodas leksikas kartotēka: ar kopējs ir 131 ekscerpts,
82 vārdkopas, ar kopīgs — 124 ekscerpti, 64 vārdkopas.
Tas rāda, ka šie īpašības vārdi valodā ir ļoti aktīvi,

spējīgi saistīties ar daudziem un dažādiem lietvārdiem.

Šī īpašība savukārt veicina vairāku leksiski semantisko

variantu resp. nozīmju parādīšanos valodā. Pamatojo-
ties uz kartotēkas materiālu, vārdam kopējs var izdalīt

7 nozīmes, vārdam kopīgs — 9 nozīmes.

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, 2. sēj. R

1962, 246., 247. lpp.
2

Turpat, 247. lpp.
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kopējs

1. 'Tāds (parasti dau-

dzums), kas saistīts ar

noteiktu vietu; tāds, kas

atrodas vienuviet. Ko-

pējs jumts.

2. 'Tāds, kas norisinās

vienā laikā un blakus.

Kopējs starts.

3. 'Tāds, kas ir summē-

jams.

Kopējs skaits.

4. 'Tāds, kas ir vienojošs
attiecībā uz dažādām

parādībām, īpašībām.
Kopēja pazīme.

5. 'Viens un tas pats. Ko-

pējs paziņa.

6. 'Tāds, kas vienādi attie-

cas uz vairākiem vai

daudziem. Kopēja ie-

rinda.

7. 'Tāds, kas vienādi pie-
der vairākiem vai dau-

dziem. Kopēja manta.

kopīgs

1. 'Tāds, kas pieder vairā-

kiem vai daudziem. Ko-

pīgs īpašums. II 'Tāds, ko

vienādi izmanto vairāki

vai daudzi. Kopīgs ap-
loks.

2. Tāds, ko vienādi izjūt,
uztver vairāki vai dau-

dzi. Kopīgs lepnums.

3. 'Tāds, kas vienādi da-

rāms vairākiem vai

daudziem. Kopīgs
darbs.

4. Adverbs kopīgi. 'Kolek-

tīvi, kopā. Kopīgi ap-
strādāt zemi. II 'Vienu-

viet. Turēties kopīgi. //

'Vienlaikus, reizē. Ko-

pīgi veidot jēdzienu.
5. 'Tāds, kas ir vienojošs

attiecībā uz dažādām

parādībām, īpašībām.
Kopīgas tendences.

6. 'Viens un tas pats. Ko-

pīgs paziņa. // 'Tāds, kas

vienādi saistīts ar vai-

rākiem. Kopīga orga-

nizācija.
7. 'Tāds, kas vienādi attie-

cas uz vairākiem vai

daudziem. Kopīgs mēr-

ķis.
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8. Tāds, kas norisinās

vienā laikā un blakus.

Kopīgas gaitas.
9. Tāds, kas ir summē-

jams. Kopīgs skaits. 3

Redzam, ka kopējs 2.-7. nozīme un kopīgs 5.-9. no-

zīme un daļēji l. nozīme ir semantiski identas, atšķiras
tikai vārdu lietojuma biežums. Skaitliskās attiecības ir

šādas:

kopējs
1. 28 ekscerpti, 16 vārd-

kopas.
2. 25 ekscerpti, 14 vārd-

kopas.
3. 16 ekscerpti, 12 vārd-

kopas.
4. 49 ekscerpti, 26 vārd-

kopas.
5. 4 ekscerpti, 4 vārd-

kopas.
6. 5 ekscerpti, 5 vārd-

kopas.
7. 4 ekscerpti, 4 vārd-

kopas.

kopīgs

1. 17 ekscerpti, 15 vārd-

kopas.
2. 5 ekscerpti, 4 vārd-

kopas.
3. 27 ekscerpti, 11 vārd-

kopas.
4. 43 ekscerpti, 40 vārd-

kopas.
5. 45 ekscerpti, 17 vārd-

kopas.
6. 6 ekscerpti, 6 vārd-

kopas.
7. 13 ekscerpti, 9 vārd-

kopas.
8. 5 ekscerpti, 4 vārd-

kopas.
9. 1 ekscerpts, 1 vārd-

kopa.

Tādejādi leksiski semantisko variantu biežums ka

absolūti identas raksturo kopējs 4. nozīmi un kopigs

3 Dažādas vārdnīcas vardu kopējs, kopīgs leksikografiskā iz-

strāde, protams, var atšķirties no šeit parādītā nozīmju dalījuma.
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5. nozīmi, kopējs 6. nozīmi un kopīgs 7. nozīmi, daļēji
arī kopējs 5. nozīmi un kopīgs 6. nozīmi. Kopējs, kas

1., 2. un 3. nozīmē atbilst attieksmes īpašības vārda

statusam (rāda attieksmi pret laiku, vietu, skaitu), 4.,
5. un 6. nozīmē pilda kādības īpašības vārda funkci-

jas — atklāj raksturīgāko pazīmi jēdzienam, kas izteikts

ar pamatvārdu. Kopējs 2. nozīme un kopīgs 8. nozīme,

kopējs 3. nozīme un kopīgs 9. nozīme, kopīgs 1. nozīme

un kopējs 7. nozīme funkcionāli ir neviendabīgas. Tas

norāda uz tendenci izteikt attieksmi pret laiku, vietu,
skaitu ar vārdu kopējs, bet piederību — ar vārdu ko-

pīgs.
Varam secināt, ka «Mūsdienu latviešu literāras va-

lodas gramatikā» ieteiktā kopējs un kopīgs nozīmju di-

ferenciācija pašreizējā literārās valodas attīstības

posmā realizējusies tikai daļēji — vārdam kopējs ir tik-

pat izteiktas atribūta funkcijas pie abstraktu priekš-
metu nosaukumiem (sk. 4. nozīmi) kā vārdam kopīgs.

Kas tad īsti rada šo semantisko paralēlismu? Tā kā

abi īpašības vārdi ir atvasināti no adverba kopā, at-

bilde meklējama piedēkļu -ēj- un -īg- semantikā un fun-

kcionēšanas īpatnībās. No vienas puses, abi piedēkļi
valodā ir produktīvi, ar senām lietošanas tradīcijām —

tie plaši izmantoti jau vecākajos latviešu valodas tek-

stos, katrs veido savu vārddarināšanas grupu un ir se-

mantiski norobežotas derivatīvas vienības. No otras

puses, analizēto īpašības vārdu pāris rāda, ka pie-

dēkļi ir tikai daļēji sinonīmi.

«Latviešu literārās valodas vārdnīcas» 1. —3. sē-

jumā reģistrēts 21 adjektīvu pāris, kas līdzīgs vārdu

kopējs un kopīgs tipam. Tie ir no vietas, laika un mēra

apstākļa vārdiem, no lietvārdu locījumu formām, ko

lieto vietas apstākļa nozīmē, un no vārdkopām ar laika

un veida nozīmi atvasinātie īpašības vārdi, piemēram:
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ārējs — ārīgs
4 (ārā), abpusējs — abpusīgs 5 (abpus),

ilggadējs — ilggadīgs 6 (ilgus gadus). «Latviešu literā-

rās valodas vārdnīcā» var izdalīt četras šo pāru gru-

pas.
I. Nozīmes diferencētas atbilstoši «Mūsdienu latviešu

literārās valodas gramatikā» izvirzītajai valodas nor-

mai: atvasinājumam ar -ēj- ir konkrētāka nozīme, atva-

sinājumam ar -īg- — abstraktāka nozīme: piemēram,
daudzpusējs ir «tāds, kas attiecas uz daudziem dalīb-

niekiem; tāds, kurā piedalās, kurā iesaistīti daudzi da-

lībnieki», bet daudzpusīgs — «tāds, kas aptver daudzas

nozares, daudzus viedokļus, plašs, bagātīgs»7
.

11. Abi atvasinājumi ir semantiski identi, piemēram,

abpusējs ir «tāds, kas kopējs kā vienai, tā otrai pusei;

savstarpējs; tāds, kas atrodas abās pusēs», bet abpu-

sīgs — «abpusējs» 8.
111. Atvasinājumu semantika diferencējusies daļēji

normas ietvaros: piemēram, divpusējs ir «1. tāds, ko

veido divas (lietojamas, izmantojamas) daļas, puses;

tāds, kas atrodas, noris abās pusēs.. 2. tāds, kas at-

tiecas uz diviem dalībniekiem; tāds, kurā piedalās, kurā

iesaistīti divi dalībnieki», bet divpusīgs — cl. divpu-
sējs .. 2. tāds, kas aptver divus dažādus aspektus» 9.

IV. Atvasinājumu diferencēšanās notikusi, bet arī at-

vasinājumam ar -īg- ir konkrēta nozīme: piemēram, ag-

rējs ir «agrīns, agrs», bet agrīgs — «tāds, kas agri
uzcēlies vai mēdz agri celties» 10

.

4 Latviešu literāras valodas vārdnīca, 1. sēj. R., 1972, 307.,
311. lpp.

5 Turpat, 31. lpp.
6 Latviešu literāras valodas vārdnīca, 1. sēj. R., 1972, 448. lpp.
7

Latviešu literārās valodas vārdnīca, 2. sēj. R., 1973, 275. lpp.
8

Turpat, l. sēj., 31. lpp.
9 Turpat, 2. sēj., 364. lpp.

10 Turpat, 1. sēj., 44., 45. lpp.
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Tātad adjektīvu pāris kopējs, kopīgs ietilpināms
111 grupā.

Kāpēc valodā izveidojies šis vārddarināšanas seg-

ments, kurā nav piedēkļu semantisko robežu stabilitā-

tes?

Ja pavērosim, kadu tipu pamatvārdiem medz pievie-
noties katrs no analizējamiem piedēkļiem, redzēsim, ka

adjektīvus ar piedēkli -ēj- atvasina 1) no vietas, laika

un mēra apstākļa vārdiem, 2) no lietvārdu locījumu
formām, kas funkcionē vietas, laika un veida apstākļa
nozīmē, un 3) no adverbiālām vārdkopām ar vietas,

laika, veida un mēra nozīmi, piemēram, iekšējs, apkār-

tējs, citreizējs, divkārtējs; turpretim adjektīvus ar -īg-
atvasina 1) no lietvārdiem, piemēram, cilvēcīgs, drau-

dzīgs, 2) no adjektīviem, piemēram, bagātīgs, drūmīgs,

3) no verbiem, piemēram, devīgs, gādīgs, kā arī 4) no

adverbiem un vārdkopām ar adverbiālu nozīmi. Pie-

dēkļa -ēj- pamatvārdu grupa — adverbi un adverbiālās

vārdkopas — ir tikai neliela daļa no piedēkļa -īg- pla-
šās un daudzveidīgās pamatvārdu grupas, t. i., adjek-
tīvu piedēklis -ēj- pamatā ir pieadverbu piedēklis, bet

adjektīvu piedēklis -īg piesubstantīvu, pieadjektīvu,
pieverbu, kā arī pieadverbu piedēklis.

Vai sen jau valodā parādījušies šie īpašības vārdu

pāri? leskatu problēmas vēsturē dod K. Mīlenbaha un

J. Endzelīna «Latviešu valodas vārdnīcas» materiālu

salīdzinājums ar «Latviešu literārās valodas vārdnīcas»

materiāliem. «Latviešu valodas vārdnīcā» reģistrēti 11

šī tipa pāri no 21 «Latviešu literārās valodas vārdnīcā»

ievietotā pāra, piemēram, abpusējs — abpusīgs, iek-

šējs — iekšķīgs. No tiem ar norādi «neoloģisms» doti

4 pāri, piemēram, ārkārtējs — ārkārtīgs, daudzgadējs —

daudzgadīgs, ilggadējs — ilggadīgs, galējs — galīgs.
Pieciem pašreizējiem pāriem konstatēta tikai viena
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forma — vai nu ar -ig-, vai arī ar -ēj-, piemēram, ātr-

audzējs, četrkārtējs, daudzkārtējs, daudzpusīgs, divpu-

sīgs. Modelis «skaitļa vārds + -gadīgs, -kārtējs» «Lat-

viešu valodas vārdnīcā» tikpat kā nav pārstāvēts; tātad

tas samērā nesen kļuvis populārs valodā. Pārī kopējs,
kopīgs nav semantikas šķīruma, kopīgs kvalificēts kā

neoloģisms. «Latviešu valodas vārdnīcas» materiāli lie-

cina, ka šo adjektīvu pāru veidošanās gadsimta sākumā

bijis jauns process. To apliecina arī J. Endzelīna «Lat-

viešu gramatika», kur, apskatot piedēkli -Ig-, ir norādīts

uz -ig- un -ain- paralēlu funkcionēšanu, bet nav minēts,
ka tas saskartos ar -ēj-.

u

D. Zemzare, raksturojot leksiku latviešu vārdnīcās,
kas izdotas līdz 1900. gadam, atzīmē, ka, valodā strauji
ieplūstot jaunizveidotajai zinātniskajai terminoloģijai,
adjektīvu piedēklis -ig- paplašinājis savas funkcijas un,

saistīdamies ar lietvārdiem, kas apzīmē vispārinātu,
abstraktu nojēgumu, radījis jaunu plašu adjektīvu

grupu. Uzskatāmi to ilustrē D. Zemzares dotais K. Val-

demāra vārdnīcas (1872. g.) leksikas apskats: tikai pie
burta A doti 29 jaundarinājumi, kuros piedēklis -jā-
izsaka abstrakta pamatvārda nozīmes pazīmi. 12

Domājams, ka tieši šajā adjektīvu piedēkļa -ig- īpa-
šas aktivizēšanās posmā vārddarināšanas segmentā,
kas līdz tam bija piederējis piedēklim -ēj-, sāka iespies-
ties piedēklis -Ig-, radīdams paralēlformas, sākotnēji
bez nozīmju šķīruma, vēlāk ar zināmu lielāku vai ma-

zāku semantisko diferenciāciju, kā to varam vērot pārī
kopējs, kopīgs v. c.

Pēc analizētā materiāla var secināt, ka aplūkoto ad-

jektīvu pāru rašanās ir jauns, vēl neizkristalizējies

11 Endzelins J. Latviešu gramatika. R., 1951, 279—280. lpp.
12

Zemzare D. Latviešu vārdnīcas. R., 1964, 225.-279. lpp.
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process. Tas savukārt nosaka pāru komponentu seman-

tisko nediferencētību, līdz ar to sarežģījot attiecīgo
vārdu lietošanu sazināšanās procesā. «Mūsdienu lat-

viešu literārās valodas gramatikā» ir konstatēts pie-

dēkļu semantikas attīstības virziens. Tā realizēšanās

valodas praksē ir atkarīga no valodas lietotājiem.
Interesanti pavērot, ko rāda jaunāko tulkojošo vārd-

nīcu materiāls. Apkopojumu par kopējs, kopīgs lieto-

jumu šajās vārdnīcās sniedz LVU diplomandes G. Sē-

jas darbs «īpašības vārdu sufiksu sinonīmija». Tā, pie-
mēram, «Latviešu-krievu vārdnīcā» 13

un «Latviešu-vācu

vārdnīcā»14 ir atrast kopēju valodu, bet «Krievu-lat-
viešu vārdnīcā»15

un «Latviešu-angļu vārdnīcā»16 atrast

kopīgu valodu; «Krievu-latviešu vārdnīcā» ir kopē-

jiem spēkiem, bet «Angļu-latviešu vārdnīcā» 17
,

«Lat-

viešu-krievu vārdnīcā» un «Latviešu-vācu vārdnīcā» —

kopīgiem spēkiem, «Latviešu-angļu vārdnīcā» ievie-

toti abi varianti; «Latviešu-krievu vārdnīcā» ir

kopējs paziņa, bet «Latviešu-angļu vārdnīcā» —

kopīgs paziņa.
Analizējot no adjektīvu kopējs, kopīgs lietošanas vie-

dokļa R. Veidemanes grāmatu «Izteikt neizsakāmo»,
konstatējams, ka autore lietojusi kopīgs 20 gadījumos,
no tiem 18 gadījumos ar nozīmi 'tāds, kas ir vienojošs
attiecībā uz dažādām parādībām, īpašībām. Vienā ga-

dījumā lietots kopējs ar nozīmi 'tāds, kas vienādi at-

tiecas uz vairākiem vai daudziem. Abas minētās no-

zīmes ir raksturīgas abām leksēmām. R. Veidemane

lietojusi īpašības vārdu kopīgs atbilstoši «Mūsdienu

13 Latviešu-krievu vārdnīca. R., 1963, 328. lpp.
14 Latviešu-vācu vārdnīca. R., 1963, 359. lpp.
15

Krievu-latviešu vārdnīca. R., 1971, 645. lpp.
16 Latviešu-ang|u vārdnica. R., 1962, 283. lpp.
17 Angļu-latviešu vārdnīca. R., 1966, 182. lpp.
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latviešu literārās valodas gramatikā» paustajai tenden-

cei. B. Gudriķes grāmatā «Teodors Lācis» 16 kopīgs,
kopējs lietošanas gadījumos vērojamas citādas attiecī-

bas._ Ar nozīmi 'tāds, kas ir vienojošs attiecībā uz da-

žādām parādībām, īpašībām' atzīmēti 11 kopīgs lieto-

jumi un 3 kopējs lietojumi, arī vienā un tai pašā pozī-
cijā — nav nekā kopīga un nav nekā kopēja.
Šāds lietojums, liekas, ir diezgan parasts. Tā H. Gulbja
romānā «Pieneņu laiks» lasām: «.. varbūt izjuzdama
kaut ko kopīgu, Domicella izturējās labi pret savu

strādnieku» (177. lpp.) un «Ar šo cilvēku Domicellai

vairs nebija nekā kopēja» (178. lpp.)
Ko liecina «Latviešu valodas biežuma vārdnīca»? Ap-

vienotais sējums apkopo vārdu lietojumu trīs dažādos

stilos: zinātnes un tehnikas valodā, publicistikas va-

lodā un daiļliteratūrā. Kopsavilkumu adjektīvu lieto-

jumam pa stiliem devusi G. Sēja18:

Zinātne Pu'bli- DaiJ-

un tehnika cistika literatūra

Kopējs 158 71 13

Kopīgs 19 58 13

Viss kopumā rāda, ka valodas segmentā, kur funk-

cionē analizētā tipa adjektīvi, attīstības gaitā atsevišķos
gadījumos jau iezīmējusies semantiskā lietojuma kon-

sekvence, bet daudzos gadījumos semantiskā lietojuma
robežas ir stipri plūstošas, to stabilizēšanās nozīmju
nošķiršanas ziņā vai pilnīga saplūšana un absolūtas

sinonīmijas rašanās vēl ir nākotnes jautājums.

18

Sēja G. īpašības vārdu sufiksu sinonīmija. R., 1976. Dip-
lomdarbs. LVU Latviešu valodas katedra.
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M. BEITIŅA

NO VERBA BŪT FORMĀM DARINĀTIE VĀRDI

UN TO LIETOŠANA

Daudznozīmīgajam darbības vārdam būt ir kupla at-

vasinājumu saime. Tās sapulcēšana vienkop un iepazī-
šana var palīdzēt izgaismot gan paša verba būt saza-

roto semantisko struktūru 1
, gan saskatīt atvasināšanas

un salikteņu veidošanas iespējas, gan arī vērot nozī-

mes ziņā tuvu vārdu lietošanas variācijas mūsdienu

latviešu literārajā valodā.

Atvasinātie darbības vārdi aizbūt, atbūt, izbūt, nobūt,

pabūt, sabūt darināti ar atšķirīgiem priedēkļiem, taču

tiem visiem ir kopīga nozīmes nianse — ar verbu būt

izteiktās norises vai stāvokļa ierobežojums laika, retāk

telpas ziņā.
Aizbūt, šķiet, ir potenciāls vārds2

,
turklāt tas atbilst

vārddarināšanas normām: prievārds aiz «savienojumā
ar verbu norāda uz darbības pabeigtību»3

.

. . viss salnā nosarcis (jeb a iz b i j is) un tomēr/ mēs

atgriezīsimies šeit, savā ceribā .. (Majevskis H. M.

Lit. un Māksla, 1976, 5. jūn., 7. lpp.)
Atbūt4 lieto nozīmē 'atgriezties.
Ne atnāca, ne atbija: kā gāja, tā palika. Bet tas

jau reiz bijis un otrreiz neatbūs. (Mīlenbahs K.

Latviešu valodas vārdnīca. Red., papild., turp. J. En-

dzelīns. 1. sēj., 152. lpp.)
Verbam atbūt ir arī nozīme 'nebūt klāt.

1 Sk.: Latviešu literāras valodas vārdnīca, 2. sēj. R., 1973,
148.—150. lpp.

2 Tas nav uzņemts ne «Latviešu literāras valodas vārdnīcā», ne

arī K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcā».
3 Latviešu literārās valodas vārdnīca, 1. sēj. R., 1972, 51. lpp.
4 «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» nav uzņemts.
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Biedrības priekšnieki nedrīkstēja atb ū t. (Mīlen-
bahs K. Latviešu valodas vārdnīca. 1. sēj., 152. lpp.)
Izbūt5 biežāk tiek lietots ar nozīmi 'pārstāt būt', 'iz-

zust.

Bija zivis un pēkšņi izbija. (Cīņa, 1975, 3. janv.)
Turpinājums bija un izbija. (Padomju Jaunatne,

1975, 14. nov.)
Verbu izbūt var lietot arī nozīmē 'izbraukāt', 'izstai-

gāt' ar zināmu vispārinājuma niansi.

Viņš visur izbijis. (Mīlenbahs K. Latviešu valo-

das vārdnīca. 1. sēj., 720. lpp.)
Parastākas ir divdabja formas izbijis, izbijušais, kas

sinonīmas vārdiem bijis, bijušais. Atvasinājumos ar

priedēkli iz- uzsvērta pazīmes pabeigtība pagātnē. Šiem

atvasinājumiem piemīt nievājuma nokrāsa, ar to tiek

uzsvērts kādas personas zaudētais stāvoklis sabiedrībā:

sal. bijušais ministrs — izbijis ministrs; bijušais

namīpašnieks — izbijis namīpašnieks. Turpre-
tim nemēdz teikt izbijis slimnieks, izbijis klases-

biedrs.

Divdabim izbijis parasti ir nenoteiktā galotne. Tas

tiek lietots atribūta funkcijā.
Nobūt sastopams ar nozīmi 'būt ilgi kādā vietā. Šo

vārdu trāpīgi izmanto D. Zigmonte:
Nav glīti, ka es te sēdu un sēdu. Es jau esmu nо -

bijis te tik ilgi (Lit. un Māksla, 1976, 17. janv.,
12. lpp.); Ārija., visu vakara cēlienu nobijā starp
puķēm rūgta un nelaimīga (Lit. un Māksla, 1976,
6. marts, 11. lpp.).
Vārdu nobūt var lietot arī, izceļot notikušu faktu.

5 Latviešu literārās valodas vārdnīca, 3. sēj. R., 1975, 498. lpp.;
Mdenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Red., papild., turp. /. En-

dzelins. 1. sēj. R., 720. lpp.
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Pirmais pērkons jau nobijis [Apsīšu Jēkabs]. (Mī-

lenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. 2. sēj., 767.

lpp.)
Pabūt it bieži, publicistika pat pārak bieži, sastopams

dažādās formās dažādos tekstos ar nozīmi 'būt kaut

kur neilgu laiku.

Mājās pabi j и tikai mēnesi. (Birze M. Tai rudens

vakarā. R., 1974, 98. lpp.) Pēc labi izpildīta soda si-

tiena.. bumba tik tikko ne pabija dinamiešu vārtu

tīklā. (Padomju Jaunatne, 1977, 19. apr.) Pabūts

tuvas dzejas ceļos. (Lit. un Māksla, 1974, 30. nov.,

15. lpp.) .. mūzikla libreta autoriem nebija izdevības

pabūt Valmierā.. (Lit. un Māksla, 1975, 6. sept.,
7. lpp.)
Sabūt ir atvasinājums, kam arī raksturīgs laika nian-

ses uzsvērums, tomēr atšķirībā no verba pabūt ar sabūt

var norādīt samērā ilgu atrašanos kādā vietā, kādā

kolektīvā.

Es tur sabiju divi gadus. (Mīlenbahs K. Latviešu

valodas vārdnīca. 3. sēj., 600. lpp.) Vēlāk, atgriezies

Latvijā, apmēram divdesmit gadus tiešām sabiju
vairāku pilsētu trupās.. (Lit. un Māksla, 1974,

6. apr., 7. lpp.) VDR es sabiju trīsdesmit dienas un

neuzrakstīju ne rindas.. (Padomju Jaunatne, 1975,
17. aug.)
Darbības varda bul nozīmes pastiprināšanai var iz-

mantot atvasināto apstākļa vārdu būtin6 saistībā ar po-

zitīvu būt formu.

6 «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» nav uzņemts. Vārds

būtin darināts pēc tāda paša parauga kā citu verbu adverbiāli iz-

cēlēji: Strādāt strādā kā zirgs, ēdin ēd kā gailis (Blaumanis R.

Kopoti raksti, 5. sēj. R., 1949, 245. lpp.); Zēns ar mokām izberzē

acis, plaksti lip tin lip kopā.. (Vanags J. Mazā Mikina lielie

darbi. R., 1955, 27. lpp.)
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В utm viņš b us. В utin varēja tas b ut arī citādi.

(Mīlenbahs X-, 1. sēj., 360. lpp.)
Saistībai ar negatīvu verba formu ekspresijai mēdz

lietot atvasināto partikulu nebūt.

. . kolektīva iek(ūšana labāko sešniekā nebūt nav

pārsteigums. (Padomju Jaunatne, 1978, 26. janv.)
Mūsu mērķis nebūt nav gatavot komponistus, bet

gan veicināt studentu emocionālo audzināšanu. (Cīņa,

1976, 12. maijs.)
Partikulu nebūt var saistīt arī ar citiem verbiem no-

lieguma formā.

..mani nebūt neapmierina tas, ka skatītājs

jau kļūdas nepamana. (Lit. un Māksla, 1976, 8. maijs,
9. lpp.) Un tas, starp citu, nebūt neizslēdz mi-

nēto virspusīgo tēla analīzi.. (Lit. un Māksla, 1976,
8. maijs, 7. lpp.)
Ar partikulu nebūt var izcelt citu nolieguma parti-

kulu.

Parastas, bet nebūt ne novecojušas darba formas
ir tikšanās un lekcijas par dažādiem estētiskās audzi-

nāšanas un mākslas izpratnes jautājumiem. (Lit. un

Māksla, 1977, 15. apr., 8. lpp.) Apjomā nebūt ne

tik mazi, tie tomēr ir tā sauktā kamērstila darbi (Ko-

munists, 1977, 21. apr.)
Literārā tekstā neiederas nolieguma partikulas ne-

būt attiecinājums uz pozitīvas nozīmes vietniekvārdu

kāds, kas vai apstākļa vārdu kur, kā. Tādas neveiklas

konstrukcijas samērā bieži sastopamas žurnālā «Zvaig-

zne», it sevišķi tulkotos tekstos.

. . [naudas viltotāji] gāja uz bagātību tiešā ceļā, ne-

apgrūtinādami sevi ar iestāšanos kādā nebūt

darbā. (1978, № 2, 26. lpp.) ..pašlaik nemaz nebūtu

peļami iebaudīt vēl ko nebūt. (1976, № 9, 26. lpp.)
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Pirmkārt, klausies, ja vien esi spējīgs ko nebūt sa-

jēgt! (1978, № 2, 13. lpp.)
Šīs konstrukcijas, šķiet, veidotas pēc krievu valodas

nenoteikto vietniekvārdu что-нибудь, какой-нибудь un

apstākļa vārdu где-нибудь, как-нибудь parauga. Lat-

viešu valodā tiem atbilst nenoteiktie vietniekvārdi kāds,
kaut kāds, kaut kas resp. partikulas kaut apvienojums
ar apstākļa vārdiem kur, kā

—
kaut kur, kaut kā. Neno-

teiktības pastiprinājumam var izmantot vēl citas parti-

kulas, kas tekstā sader ar pozitīvas formas verbu (kaut

jel kāds, vienalga kāds v. tml.), piemēram: iestāties

kādā darbā, iestāties kaut kādā darbā, iestāties

vienalga kādā darbā; sajēgt kaut ko, sajēgt kaut jel ko.

No divu verbu varēt un būt morfēmām veidojas salik-

tenis modālais vārds varbūt, kura nozīme ir ļoti tuva

vārdu savienojumam var būt. Saliktenis varbūt nav

teikuma loceklis, un tam nevar pakārtot palīgteikumu
7
,

turpretim savienojumam var būt palīgteikumu iespējams
pakārtot. Gramatiski nepareizi veidoti ir šāda tipa tei-

kumi:

Bet varbūt, ka tā ir prātīgāk (Zvaigzne, 1978,

№ 2, 26. lpp.); Varbūt, ka tā bija spītība, varbūt

zināmā mērā nejaušība, ka Valdis uzsāka mācības

tieši Rīgas Medicīnas institūtā . .
(Padomju Jaunatne,

1978, 24. janv.); ..šorīt tāds burbuļu rīts — varbūt

ka keras (Ziedonis I. Epifānijas. 2. grām. R., 1974,
6. lpp.).

Koriģējumam ir vismaz divi varianti, pirmkārt, ar

partikulu varbūt, bez pakārtojuma saikļa ka:

Bet varbūt tā Ir prātīgāk; varbūt tā bija spī-
tība ..; ..varbūt keras.

7
Par šo teksta izveides kļūdu sk. arī: Latviešu literārās valo-

das praktikums 9.—10. klasei. R., 1976, 158. lpp.
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Otrkārt, ir iespējams vardu savienojums var būt un pa-

līgteikums:
Bet var būt, ka tā ir prātīgāk. Var būt, ka tā

bija spītība. Var būt, ka keras.

Nominālie verba būt atvasinājumi un salikteņi salī-

dzinājumā ar verbālajiem darinājumiem latviešu valo-

das vēsturē ir samērā jauni vārdi — lielākoties radu-

šies pēdējā gadsimta laikā. Varbūt tāpēc daļa no tiem

vēl arvien ir variabli. Nominālo darinājumu vidū ir

vārdi, kuru forma un nozīme nav izraisījusi valodnieku

domstarpības, piemēram, A. Kjonvalda ieteiktais vārds

būtība8
,

arī būtisks, nebūtisks, varbūtība, bet ir vārdi,
kuru ieviešanās joprojām ir saistīta ar diskusijām, pie-
mēram, būte, būtne, klātbūtne, esamība, esme

9.

Vecākajās latviešu valodas vārdnīcās atrodam tikai

dažus lietvārdus, kam ir kopīga sakne ar verbu būt, —

būšana, bijums («Latvju dainās» vārds bijums ir vienī-

gais lietvārds, kas atvasināts no verba būt) ar paralēl-
formu bujums, arī vēlāk vairs nelietotos salikteņus

klātbūšana, nostbūšana.10 Un tikai pēc diviem gadsim-
tiem dažādās nozīmēs lietotajam būšana (vācu Dasein,

Sein, Wesen, Stand, Zustand, Beschaffenheit) K. Val-

demāra vārdnīcā doti papildinājumi — A. Kjonvalda

jaunvārdi būte, būtība, arī būtīgs u (tagad būtisks).

8
Kronvalds A. Valodas kopējiem. (Raksts publicēts 1872.

gadā.) — Grām.: Kronvalda Atis. Kopoti raksti, 1. sēj. R., 1937,
465. lpp.

9 Šaule-Sleine M. Par akadēmiķa Jāņa Endzelīna darbu lat-

viešu valodas kultūras laukā. — Grām.: Latviešu valodas kultū-

ras jautājumi, 8. laid. R., 1972, 13., 15.—16. lpp.; Baltiņa M. Esa-

mība, esība, esme, esotība. Turpat, 13. laid., 46.—48. lpp.
10

Langtjs J. Latviski-vāciska vārdnīca ar īsu latviešu grama-
tiku (1685. g.). R., 1936, 40. lpp.

11 Krievu-latviešu-vacu vārdnīca. M., 1872, 594. lpp.
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Vēlākajos darinājumos izmantota ne tikai supletīvā
verba būt sakne bū-, bet ari es- un senā iespējamā
sakne ir- (no lietvārda īra).

Sakne bū- ietilpst šādos lietvārdos:

būte, būtne, sīkbūtne, nebūtne, klātbūtne, klātbūte 12
,

prombūtne, prombūte 12
,

arī reti lietotajos atbūtne

(Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. 1. sēj.,
152. lpp.), atbūte 12

, kopbūtne (V. Lācis, 1958) 13
,

dzīv-

būtne (Padomju Jaunatne, 1978);
būtība, nebūtība, aizbūtībaI*, jābūtība, varbūtība, ne-

varbūtība, pirmbūtība;

bijums, pabijums;
būtiskums;

būšana, nebūšana, nebūšanas, kopbūšana (A. Deg-
lavs, 1911) 15

,
dzimtbūšana;

dzimtbūtniecība;

dzimtbuve;
būtva16

,
nebūsme (D. Avotiņa, 1968, 1971).

Sakne bū- ietilpst arī īpašības vārdos būtisks, nebū-

tisks, dzimtbūtniecisks, varbūtējs, varbūtīgs, jābūtīgs.

12 J. Endzelīna ieteiktas formas, jo «nāsenis «n» šinī vārdā

nekā neizteic». Sk.: Valodas prakses jautājumi. Rediģējis J. Endze-

līns. Sakārtojis P. Ozoliņš. R., 1935, 13. lpp.
13 Vārds kopbūtne minēts «Latviešu valodas kultūras jautā-

jumu» 13. laidienā, 54., 55. lpp., salikteņu sarakstā.
14 lespējams, ka vārdam aizbūtiba ir gadījuma raksturs, bet at-

vasinājums šķiet pareizs, turklāt tekstā ļoti iederīgs: nebeidzama

ir šī nots jo tā nak no sirds /pat vēl dziļāk no kādas dvēseliskas

aizbūt i bas (Zirnītis P. Noktirne un gaiļa dziesma. R., 1975,
25. lpp.).

15 Vārds kopbušana minēts «Latviešu valodas kultūras jautā-
jumu» 13. laidienā, 55. lpp., salikteņu sarakstā.

16 Vārds būtva ir J. Endzelīna jaunvārds jēdzienam, kam krievu

valodā atbilst быт. Vārds būtva bijis uzņemts dažās divvalodu

vārdnīcās, piemēram, J. Lojas «Latviski-krieviskā vārdnīcā» (R.,
1948, 75. lpp.).
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No saknes bū- darināti arī jauni apstākļa vārdi līdzās

senajam, jau minētajam būtin — būtiski, nebūtiski, jā-
būt īgi.

Sakne es- ietilpst šādos jaundarinātajos lietvārdos:

esamība, neesamība, klātesamība, vispār esamība, po-

tenciālos vārdos pāresamība, labesamība;
esotība (ekscerptos no 70. gadu avotiem nav konsta-

tēts, vārdnīcās nav uzņemts);
esība, klātesība;

esme, neesme, klātesme, citesme, visuresme
xl

.

Sakne es- ietverta arī divdabī klātesošais. Tas ir sub-

stantivējies un parasti tiek lietots daudzskaitlī — klāt-

esošie.

Vienīgais īpašības vārds ar sakni es- ir I. Ziedoņa
jaundarinājums esmigs:

.. intelektuāli veidotas dzejas parādīšanās liekas ne

tikai pieņemama, bet pašsaprotami vajadzīga. Es-

mīga. (Garainis, kas veicina vārīšanos. R., 1976,
34. lpp.)
Ar sakni īr- J. Endzelīns darinājis lietvārdus ira,

neira, kas mūsdienu literatūrā lietoti reti, tomēr ir sa-

stopami. No tiem citu vārdšķiru vārdi, arī salikteņi, nav

darināti.

Liela daja nominālo jaundarinājumu no verba būt ir

ieviesušies latviešu valodā, un to nozīmju skaidrojums
vai tulkojums un norādes par lietošanu atrodamas vārd-

nīcās, it īpaši iznākušajos «Latviešu literārās valodas

vārdnīcas» sējumos. Te ilustrēsim tikai dažu vārdnīcā

neuzņemtu, samērā reti sastopamu, bet noderīgu vārdu

lietojumu 20. gadsimta septiņdesmito gadu literatūrā.

17
Citesme un visuresme ir J. Endzelīna ieteikti vārdi. Par tiem

sk.: Latviešu valodas kultūras jautājumi, 8. laid. 1972, 15., 16. lpp.
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Bijums ir skaists un trāpīgs vārds, un ta atgriešanas
valodā apsveicama.

Vien patiesība karsta / Bez piemaisījuma ļ Uz nāka-

mības krasta I Cels mūsu bijumu.. (Auziņš Г. No-

modā. R., 1975, 169. lpp.) No bezgalības — vēl nav

nācis nākums. / Prom bezgalībā — jau pazudis b i -

jums. (Ziedonis I. Poēma par pienu. R., 1977,

147. lpp.) Silst ap mani glāstošs vijums, / Dīvains

nebijušā bijums: /Tu man pāri nedarīsi. (Vīk-
sna V. Zemes zaļā laime. R., 1974, 86. lpp.)
Kā redzam no literatūras citātiem, vārdam bijums

mūsdienu valodā ir galvenokārt eksistenciāla nozīme.

Latviešu tautasdziesmās šis vārds saistīts tikai ar no-

zīmi 'ierašanās':

Es nebiju pie bāliņa
Aizpērno b i j и mi ņ v.

Nu atradu divi maizes,

Šņorēm tēva tirumiņus.

Pabijums ir atvasinājums no verba pabūt.
. . tā nebija tikai viesošanās vai ceļojums, bet darbīgs

pabijums citā zemē raibā internacionālā kolēģu
barā aci pret aci ar tās zemes ļaudīm .. (Lit. un Māk-

sla, 1976, 20. nov., 5. lpp. I. Auziņš.)
Jābūttba18 ir vārds, kas biežāk lietots ar filozofiska

termina raksturu:

Jābūtiba ir pretstats esošajam kā tā nepieciešams

18 K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcā» vārda jābūtiba
nav. Kā nevēlams veidojums tas minēts «Latviešu valodas pareiz-
rakstības vārdnīcā» (R., 1944, 45. lpp.), iesakot tai vietā vārdu

vajadze. Taču vārdam jābūtiba ir vārddarināšanas paraugi — ne-

būtība, varbūtība. Vārdam vajadze nav pietiekami spilgtas seman-

tiskās saiknes ar eksistenciālo nojēgumu 'tas, kam jābūt', 'tas

nepieciešamais, kas vēl neeksistē.
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pilnveidošanas elements. No cilvēka viedokļa jāb ū-

tība raksturo procesu, kurā cilvēks uzlūko apkārtējo
īstenību no ideāla (no pilnības) pozīcijām. (Lit. un

Māksla, 1977, 24. jūn., 6. lpp.) ..
no savāktā mate-

riāla varbūt kādreiz taps dzeja. Taču tā ir tikai jā-
būtlba jautājuma formā. (Lit. un Māksla, 1975,
11. okt., 5. lpp.)

Jābūtīgs semantiski cieši saistās ar jēdzienu jābūtiba.
Nereti jābūtlbu tāpēc reducē uz normas jābūtību, ne-

ievērojot jaunrades un vērtības veidošanas jābū-

tlgo raksturu. (Lit. un Māksla, 1977, 24. jūn.,
7. lpp.)

Jābūtīgi ir no īpašības vārda jābūtīgs atvasināts ap-

stākļa vārds ar atbilstošu semantiku.

Norma ir vērtība, jo tai ir jābūt sabiedrībā, impera-
tīvs normē jābūtīgi, tātad neatstāj iespējas izvē-

lei (Lit. un Māksla, 1977, 24. jūn., 7. lpp.).

Pārskatot kopumā nominālos jaundarinājumus no

verba būt, jāatzīst, ka tie neveido pietiekami loģisku
sistēmu. Varbūt tieši tāpēc ir tik daudz paralēlu vārdu,

piemēram:

esamība, esme, esība, ira, būšana;

nebūtne, nebūtība, neesamība, neesme, neira, nebū-

šana, nebūsme;
klātbūtne, klātbūte, klātesamība, klātesme, klātesība.

Dažiem it kā paralēliem atvasinājumiem trūkst simet-

rijas, atbilstības, un tas apgrūtina vārdu uztveri. Tā,

piemēram, ar vārdu būtne parasti apzīmē atsevišķu in-

divīdu, bet atvasinājuma nebūtne nozīme ir 'nāve' (Mī-
lenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. 2. sēj., 709. lpp.:
bez maņas, bez sapņiem nebūtnē mirt. Rainis). Sa-

liktenim klātbūtne turpretī piemīt lokāla nozīme. Vārds
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nebūtība neietver noliegumu jēdzienam, ko apzīmē
vārds būtība. Atvasinājumam esamība19 trūkst sākot-

nēja celma formas, jo no darbības vārda būt nemēdz

darināt ciešamās kārtas tagadnes lokāmo divdabi

esams. Ja salīdzinām analogi darinātus lietvārdus, pie-
mēram, dalāmība — dalāms, ticamība — ticams, iespē-
jamība — iespējams, tad jāatzīst, ka īsteni ar vārdu

esamība vajadzētu apzīmēt nevis to, kas eksistē, bet to,
kas var eksistēt.

Ar citiem atvasinājumiem nekrustojas, tāpēc ērts un

arī trāpīgs, nepārprotams ir J. Endzelīna ieteiktais liet-

vārds ira — senā, iespējamā lietvārda īra20 ('eksis-

tence') pārtapums ar darbības vārda būt 3. personas
formas ir (laikam visbiežāk lietotās verba būt formas)

starpniecību. Vārds ira retumis sastopams jaunākajā
latviešu dzejā:

Mēs katrs bezdibeņa malā dzīvojam, ļ Viens malu

sauc par zemi, cits — par garozu, / Par dzīves mērķi

sauc, par saturu, / Par iг и sauc, par likteni, par

darāmo (Roja I. Mīlu nest. R., 1975, 93. lpp.); // kā

uz pasaules cilvēka asaras — / vienīgā sāpju un rūpju
ira (turpat, 104. lpp.).
Ir labi, ka rodas potenciāli jauni vārdi, kā I. Ziedoņa

esmīgs, vai atgriežas seni, piemirsti vārdi, kā bijums,

jo ar tiem var atslogot polisemantiskā, līdz ar to maz

izteiksmīgā verba būt formas (šai gadījumā divdabju
formas esošs, bijis, bijušais) un iegūt izteiksmes ekspre-
sivitāti.

19 Par varda esamība sinonīmiju ar vārdiem esība, esme sk.:

Baltiņa M. Esamība, esība, esme, esotība. — Krāj.: Latviešu va-

lodas kultūras jautājumi, 13. laid. R., 1977, 46.-48. lpp.
20 Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. R., 1951, 711.,

716. lpp.
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A. VILSONS

KATEGORIJAS KOMISKAIS APZĪMĒJUMI LATVIEŠU VALODĀ

Dažādu estētikas kategoriju nosaukumiem liktenis

latviešu valodā ir dažāds.

Vislabvēlīgāk tas veidojies kategorijai skaistais, ku-

ras latviskais nosaukums nozīmes ziņā pilnīgi atbilst

sengrieķu vārdam kalon, krievu красивое, vācu das

Schõne, angļu beautiful un citu tautu attiecīgajiem ter-

miniem.

Turklāt līdzās pamatvārdam ir lielāks skaits latviešu

vārdu dažādu skaistā veidu sīki niansētai apzīmēšanai
(daiļais, glītais, greznais, jaukais, košais, patīkamais

utt.). lespējami arī zināmi vēsturiski izsekojumi: J. Alu-

nāns, par skaisto runājot, palaikam lietoja adjektīvu

jauks, A. Kronvalds popularizēja seno baltu vārdu

daiļš, J. Lautenbahs vietā un nevietā rakstīja grezns.

Ir arī citas individuālas un novadnieciskas īpatnības
un meklējumi, taču par galveno nosaukumu attiecīgajai
estētikas kategorijai literārajā valodā jau 19. gadsimtā

nostiprinājās vārds skaistais.

Ne tik veiksmīgs liktenis ir kategorijas traģiskais
nosaukumam. Tai īsti piemērota latviešu vārda nemaz

nav, bet aptuveni atbilstošajiem vārdiem (ciešanas, sā-

pes, bēdas, nelaime, bojā iešana v. tml.) nozīme ir par

plašu — bez nepieciešamās norādes uz nenovēršamību

un citām kvalitātēm, kas būtiskas traģiskajam. Tas,

protams, nenozīmē, ka latvieši traģiku nav pazinuši:
tautas dzīvē tās bijis daudz, un tā izpaudusies dažādā

veidā. Arī progresīvajai sabiedriskajai domai — kā lie-

cina folklora — priekšstats par traģisko izveidojies diez-

gan dziļš un daudzpusīgs. Taču, lai specifisko, kas pie-
mīt tikai traģikai, varētu raksturot ne vien tēlaini kā
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tautasdziesmās, bet arī jēdzieniski, attiecīgajam lat-

viešu vārdam nepieciešami vismaz trīs atribūti: lielas,

nepelnītas, likumsakarīgi noteiktas ciešanas (bēdas, sā-

pes utt.).
Visraibākā aina atklājas kategorijas komiskais un

tās dažādo veidu nosaukšanā.

Tautas daiļrade (apdziedāšanās dziesmas, joku pa-

sakas, anekdotes) un citi avoti liecina, ka latvieši arī

senāk labi pazinuši un plaši izmantojuši gan humoru,

gan ironiju un satīru. Taču ar leksiku, kas nepiecie-
šama šo parādību teorētiskajai precizēšanai, ir bijis un

joprojām ir grūti, tā ka nereti jāizlīdzas ar tēlainu un

aprakstošu izteiksmes līdzekļu palīdzību.
Vārdiem humoristiskais, ironiskais, satīriskais lat-

viskā leksiskā adekvāta vispār nav, un — pretēji kate-

gorijai traģiskais — radīt pieņemamu nacionālo apzī-
mējumu ar salikto terminu palīdzību arī nevienam nav

izdevies.

Auseklis gan te ko mēģinājis dot («Asām bultām iz-

rīkojušies, Dzelkšas (Zatīras) dēli visi ir sirdīgi ne-

tiklības apkarotāji»), taču tautā vārds dzelkša nav

ieviesies.

A. Kronvalds, kas vispār pazīstams kā dedzīgs na-

cionālās terminoloģijas aizstāvis un veidotājs, recen-

zējot K. Ulmaņa vārdnīcu «Lettisches Wörterbuch»

(1872), atzīst, ka vārds humoristigs, ko vārdnīcas sa-

stādītājs ignorējis, pieder pie tiem, «kas it labi pie
mums ieviesušies».

Arī I. Laube, kura raksts «Satīra un humors» (1885)
līdz pat 20. gadsimtam latviešu valodā par komikas jau-
tājumiem ir pats plašākais, dod šo to jaunu svešvārdu

(parodija, travestija) apguvē, taču arī viņš pievienojas
jau ieviestajai tradīcijai — izmantot visā pasaulē pa-
zīstamos kultūras vārdus.
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Atsevišķi jāaplūko veco «Pēterburgas Avīžu» vei-

kums. Tās stiprināja latviešu valodā izteiksmīgos un

atvasinājumu ziņā produktīvos vārdus zobugals, zob-

galis, zobgals (arī zobgalība, zobgalīgs, zobgaloties).
Taču ne «Pēterburgas Avīžu» lietojumā, ne mūsdienās

nav pietiekami diferencēts, kad zobgalīgais attiecas uz

humoru, kad uz ironiju vai satīru.

J. Neikens
— saskaņā ar viņam vispār raksturīgo

tendenci asumus mazināt — zobugala satīrisko nozīmi

pat noliedza un skaidroja to tikai kā 'nevainīga joko-
šanās' («Ceļa Biedrs», 1863), bet ar faktiem tas ne-

saskan.

Ne velti J. Alunāns raksta: «Lai zobgali izzobo mā-

ņus, muļķību, lepnību, ģeķību, skaudprātību un citus

tādus netikumus, jo visai pasaulei ir zināms, ka tikai
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tad mēdz zust aplamība, kad to ar prātu piezobo. Dažs,
kas par sprediķi nebīstas, bīstas zobgaļus» (1862).

K. Valdemārs vārdu Zobgals izraugās par savu psei-
donīmu un vēsturiski nozīmīgos satīriskos feļetonus

(«Kaunīgie latvieši», 1862, v. c.) paraksta tieši ar šo

vārdu. Arī K. Valdemāra «Krievu-latviešu-vācu vārd-

nīcā» (1872) latviešu vārds zobgalīgs ir likts līdzās

svešvārdam satīrīgs.
Taču, pārlasot «Pēterburgas Avīžu» pielikumu vai

kādus no vēlākajiem daudzajiem «Zobugala kalendā-

riem», redzam, ka jēdziens zobgalīgais latviešu valodā

nostabilizējies kā apzīmējums ne vien satīriskajam, bet

arī humoristiskajam un ironiskajam (tomēr ne komis-

kajam vispār).
Mazāk izplatīts un arī nozīmes ziņā ne īsti nostabi-

lizējies ir vārds garzobis. Ķ. Mīlenbaha vārdnīcā tas

skaidrots kā zobgalis (der Spotter), jokdaris (der Spass-

macher), jokupēteris (der Witzbold). J. Rainis lieto

minēto vārdu ar nozīmi 'ironizētājs': «..viņš bija satī-

riķis un garzobis, kurš prata cilvēkus, tiem gluži ne-

manot, smalkā veidā caur zobiem izvalkāt šurpu turpu»

(Dzīve un darbi, 1. sēj. R., 1925, 49.—50. lpp.). «Lat-

viešu literārās valodas vārdnīcā» (3. sēj. R., 1975) re-

ģistrēta tikai nozīme 'zobgalis.
Meklējot latvisko nosaukumu kategorijai komiskais

vispār, atklājas savdabīga un sarežģīta situācija, jo

attiecīgie latviešu vārdi gan ir un pat vairāki, tikai to

lietošana rada problēmas.

«Svešvārdu vārdnīcā» (1969) komisks ir īsi skaid-

rots kā 'jocīgs, smieklīgs. Tāds skaidrojums lielajās
līnijās būtu pieņemams, tomēr, plašāk runājot, vaja-

dzīgi vismaz trīs papildinājumi.
Pirmkārt — norādīto nozīmes identitāti apšaubīt ro-

sina jau minēto vārdu dažādā izcelsme.
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Komiskais etimoloģiski ir saistīts ar sengrieķu vār-

diem komos (dzīres) un komāzein (draiskulīgi priecā-
ties). Turpretim attiecīgie latviešu termini ir ar pavi-
sam citu sākotni: jocīgais semantiski radniecīgs ar la-

tīņu jocus, lietuviešu juokas, rietumprūšu jok, angļu
joke, bet smieklīgais — ar senindiešu smaijatē, grieķu
meidos, senslāvu смехь, angļu smile. Ar dzīrēm te sa-

kars tikai netiešs un tāls.

Otrkārt — nozīmes neidentitāti noteikti parāda vārdu

jocīgs un smieklīgs lietošana mūsdienās: tā salīdzinā-

jumā ar vārdu komisks ir plašāka. Viss, kas komisks,

gan ir arī smieklīgs vai jocīgs, bet ne viss jocīgais un

smieklīgais ir arī komisks. Vārdam jocīgs ir arī nozīme

nenopietns', bet ne viss, kas ir nenopietns (piemēram,
tukši solījumi), ir komisks.

Sakne jok- ir pamatā arī adjektīviem jokains un jo-

cīgs, kam abiem tautas valodā ir nozīme ne vien 'ko-

misks, smieklīgs', bet arī 'neparasts, dīvains. Tā, pie-
mēram, neparasti vai dīvaini izaudzis koka zars nepa-

visam nav arī komisks.

Tāpat ne visi smiekli — un tālāk arī smieklīgais —

saistāmi ar komiķu. Jau Hipokrāts runā par smiekliem

kā par vienu no labas veselības izpausmēm, un arī

mūsdienu estētika (Лук А. H. Юмор, остроумие, твор-

чество. М., 1977, и. с.) pamatoti norobežo smieklīgo no

komiskā kā tādas parādības, kas — kaut gan galvenajā
daļā sakritīgas — ir arī atšķirīgas.

Šī dažādība atklājas arī, ja salīdzinām smieklīgo un

jocīgo savā starpā.
Varētu domāt, ka divi vārdi vienas un tās pašas pa-

rādības apzīmēšanai radušies un nostiprinājušies ne

tikai kā paralēlformas, bet arī tādēļ, lai katrs kādu ko-

mikas pusi uzsvērtu it īpaši. Kaut ko tādu var saska-

tīt attiecīgajos verbālajos veidojumos: izsmiet (ari
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izzobot) ir ar asāku, agresīvāku un satīriskāku nozīmi,
bet izjokot tiek lietots mazāk agresīvā, bezbēdīgākā,
labsirdīgākā nozīmē. Taču citos gadījumos abas gal-
venās komikas funkcijas — īpaša veida dzīvesprieka

izpausme un īpaša veida vēršanās pret negatīvo — lat-

viešu leksikā jocīgais un smieklīgais palaikam saplū-
dušas.

Jaunu vārdu veidošanā sakne jok- ir produktīvāka
salikteņu darināšanā (jokdaris, jokuluga, jokmanis, jok-
mīlis, jokupēteris) ,

bet sakne, no kuras atvasināts vārds

smieklīgs, — saknes patskaņu pārmaiņās (smaidīt,

smīnēt).
Treškārt — jēdziena komiskais resp. tā dažādo veidu

apzīmēšanai latviešu valodā ir arī vēl citi vārdi.

Vecā Stendera vārdnīcā «Lettisches Lexicon» (1789)
vācu vārds Comödie tulkots kā «ērmi, māžu spēle». No

tā secināms, ka joku luga ir ērmu luga un jocīgais —

tas pats, kas ērmīgais.
K. Mīlenbahs vārdu ērmīgs skaidro kā atvasinājumu

no saknes, no kuras radies gan sengrieķu arimos (mēr-
kaķis), gan lietuviešu ermingas (jocīgs, savāds).

Substantīvs ērmi (joki, muļķīgi joki) sastopams arī

tautasdziesmās («Nākat, ļaudis, skatīties, / Kādi ērmi

tīrumā»). Kā apzīmējums īpašam komiskā veidam (nie-
vīgi, nicinoši izsmejamam) vārdi ērms, ērmīgs, ērmo-

ties tiek lietoti arī mūsdienās.

Turpretim Vecais Stenders un viņa sekotāji ievieš

diskriminējošo apzīmējumu ērms arī tur, kur tas runā

pretī tautas optimistiskajam, dzīvesprieka pilnajam pa-
saules skatījumam, paužot liekulīgi svētulīgo un askē-

tisko uzskatu par smiekliem kā grēka izpausmi, ko,
slēptu prieka maskā, zemes virsū uzsūtījis sātans. Spe-
ciāli par to izsakās Stendera laikabiedrs — vācu teo-

logs Bonaventūra savā tolaik plaši pazīstamajā grā-
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matā «Nachtwachen» («Nakts sardzes», 1807). Pro-

tams, šie prieka, smieklu un komikas noliegumi skan

arī baltvācu kolonizatoru rakstos. J. Langes vārdnīcā

(1777) par «blēņu dziesmām» nosauktas ne vien lat-

viešu dainas, bet visas pasaulīgās dziesmas un pret
komisko negatīvā attieksme ir vēl jo konsekventāka.

Kaut kāda atbalss no šīs negatīvās attieksmes sa-

klausāma vēl 19. gadsimta otrajā pusē, kad komēdijas

tēlotājs (un aktieris vispār) nereti tika saukts par

ērmu (ērmi).
Šī tradīcija formas ziņā diezgan ilgi saglabājās arī

«Baltijas Vēstnesī». Kāda teātra izrāde tanī novērtēta

šādi: «Jaunais ērmis [komēdija] jelgavniekiem patika»

(1869, № 32). Pat vēl 1871. gadā, kad latviešiem jau

bija savs teātris, «Baltijas Vēstnesis» joprojām raksta

par «ērmīgām rollēm» (№ 43).
Labāks par ērmiem nav arī sakropļotais vācu vārds

kumēdiņi, ko ievieš «Latviešu Avīzes» (cik līdz šim no-

skaidrots, pirmo reizi 1859. gada 46. numurā) un kas

pāriet arī uz «Mājas Viesi» (1868, № 22, 24, 45 v. c).
Runa te nav par latviešu leksikas neizveidotību (jau

J. Alunāna «Sētas, dabas, pasaules» 1. grāmatas ievadā

(1860) rakstīts par teātri kā par komēdijas namu), bet

gan par minētās feodāli reliģiozās estētikas recidīviem,

kuri izpaužas arī terminoloģijā.
Jaunlatvieši tādai tumsonībai dod noteiktu pretsparu,

pamatoti norādot, ka «Pēterburgas Avīžu» joku jeb
smieklu stāstiņi nav domāti nevērtīgai laika kavēša-

nai un «apgrēcībai», bet ka «Tur iekšā ir, tā sakot,
domu dzirksteles, kur ir ko smieties, ko brīnēties un ap-

domāt» (Alunāns J., 1862).
Arī A. Kronvalds vēstulē redaktoram B. Dīriķim 1871.

gada janvārī prasa, lai attiecīgā nodaļa «Baltijas Vēst-

nesī» nebūtu saturā viegla. «Man tie «smieklu stās-
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tini» un «zobgali» dažreiz par daudz zemiem .. izrā-

dās. Es vēlu no sirds, ka Tev laimētos arī šo lapas no-

daļu uz augstāka pakāpiena pacelt.»
To kavēja ne tikai feodāli reliģiozās ideoloģijas pa-

liekas, bet arī vienkārši diletantisms un maldīgās
tradīcijas, kas jau kopš antīkās estētikas komisko uz-

skatījušas par «zemo vielu» (pretstatā «augstajai», ko

pārstāv traģiskais un cildenais).
Vārds māži, kas Vecā Stendera vārdnīcā minēts

līdzās ērmiem, tautas valodā ir gan arī ar tādu pašu,
t. i., muļķīgo joku nozīmi, taču — kā X- Mīlenbahs

norāda — vēl ar nozīmi 'spoki, tukšas iedomas' v. tml.

Forma māžoties kā paralēlforma lieti noder arī mūs-

dienu literārās valodas bagātināšanai, tikai — pēc šā

raksta autora valodas izjūtas — komiskā elementa te

vēl mazāk nekā vārdā ērmoties (dominē nozīmes 'blēņo-

ties, muļķoties, niekoties').
Tautā labi pazīstams ir ari vārds ākstīgs.
Valodnieks A. Breidaks, pēc lauztās intonācijas sprie-

žot, uzskata to par vecu baltu cilmes vārdu (aizguvu-

mos lauztā intonācija sastopama ļoti reti). Tādam at-

zinumam par labu liecina arī daudzie šīs pašas saknes

atvasinājumi, ko savā vārdnīcā reģistrējis X- Mīlen-

bahs (ākstains, ākstāklis, ākstigs, ākstiens, ākstināt,

ākstība, ākstīt, ākstoņa, āksts).
Arī vārds ākstīgs un citi attiecīgie atvasinājumi, kā

jau K. Mīlenbaha minētie piemēri liecina, izmantojami
īpaša veida blēņošanās, muļķošanās, niekošanās apzī-
mēšanai, taču — atšķirībā no ērmoties un māžoties —

komiskā elements te izpaužas daudz noteiktāk. Tādēļ
nez vai varēs bez papildinājuma pieņemt mūsdienu

«Latviešu literārās valodas vārdnīcā» (1. sēj. R., 1972)
doto skaidrojumu, kurā vārdam ākstigs pazudusi īpašā
komikas dzirksts.
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Leksikas muļķīgu joku apzīmēšanai vispār latviešu
valodā netrūkst, bet tieši vācu der Narr tulkošanai lat-
viski ir tikai viens vārds — āksts. Formu nerrs kā in-

ternacionālismu varētu lietot paralēli, bet runāt par
«tieksmi uz nerrastībām», kā dara M. Zariņš, literā-

rajā valodā gan nav ne vajadzīgs, ne attaisnojams.
Tāds precedents jau prasa pilsoņu tiesību piešķiršanu
arī ģermānismiem špāse — špāsēties, luste — lustēties

v. tml.

Daļēji jēdzienā komiskais iekļaujas arī asprātīgais,
atjautīgais (tie gan eksistē arī neatkarīgi no komiskā).

Vēl jāatzīmē daži vācu valodnieka E. Frenkeļa iz-

teiktie atzinumi.

Skaidrojot lietuviešu vārda juokas nozīmi un izcelsmi,

pazīstamais baltologs norāda uz etimoloģiski atbilstošu

leksiku arī latviešu valodā. levērojot saknes patskaņu
miju а — uo, Frenkelis piemin ne vien vārdu joks, bet

arī no vācu valodas aizgūto vārdu jakts, kas nozīmē

gan 'medības', gan 'joks' (Litauisches Wörterbuch.

1. sēj., 1962. Getingene).

Turpat uzrādīti vēl citi latviešu valodā konstatēti

aizguvumi: jakterēt nozīmē 'trakot, ālēties' (tollen) un

jokot (Scherzen), kā arī jaktēties nozīmē 'draiskoties,

vienos priekos dzīvot' (im Lust und Scherz sich bewe-

gen). Šie ģermānismi gan izplatīti mazāk, tomēr pelna
uzmanību ar to, ka atšķirībā no vārdiem zoboties, zob-

galoties tanīs izteikta kategorijas komiskais otra bū-

tiskā funkcija resp. prieka un jautrības izpausme, t. i.,

ne noliedzošā, apkarojošā attieksme, bet pozitīvā, ap-
liecinošā.

Zīmīgi tomēr, ka tālāko atvasinājumu ziņā minētie

ģermānismi palikuši neauglīgi: teorētiski iespējamais
adjektīvs jaktigs, ne arī substantivizētais adjektīvs jak-
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tigais nav lietoti. Attiecīgos jēdzienus apzīmē sensenie

indoeiropiešu izcelsmes vārdi smieklīgs un smieklīgais.
Visu apkopojot, redzams, ka nosaukumu kategorijai

komiskais latviešu valodā ir daudz: žargonismus neskai-

tot, vesels pusducis! Ne velti saka, ka mīļam bērnam

daudz vārdu.

Turklāt, pārskatot komiskā terminus visas latviešu

estētiskās domas vēstures aspektā, redzams, ka pasau-

les kultūrā plaši pazīstamie internacionālie vārdi lat-

viskos nosaukumus nav nomākuši, bet sadalījuši ar

tiem funkcijas draudzīgi.
Minētais process noris divos veidos.

Pirmais veids. Ja nacionālie termini — pilnīgi
adekvāti vai aptuveni atbilstoši — tautas valodā jau ir,
tie saglabājas gan kā paralēlformas (jocīgais, smiek-

līgais = komiskais), gan kā palīglīdzekļi dažāda

rakstura variāciju pilnīgākai apzīmēšanai.
Sis pats princips paliek spēkā arī tad, ja nacionāla-

jam terminam ir kāda priekšrocība, kādu internacionā-

lismam nav. Tā gan gadās reti, taču latviešu valodā

tāds savdabīgs piemērs atrodams. Tas ir zobgalīgais
ar savu īpašo darītāja aktivitātes niansi. Šī nianse

vārdu zobgalīgais, kā jau iepriekš minēts, sarado ar sa-

tīrisko, ironisko un humoristisko, bet nošķir no ko-

miskā (zobgalīgs cilvēks ir tāds, kas kaut ko izzobo,
vēršas pret kaut ko citu satīriski, ironiski vai humoris-

tiski, bet komisks cilvēks — kas pats izskatās vai rīko-

jas komiski).
Otrs veids. Ja nacionālā termina jau sākotnēji

nav nemaz bijis un piemērotas saknes trūkuma dēļ tas

nav arī tik vienkārši darināms, vajadzīgajā vietā stājas
internacionālais vārds (ironija, parodija, travestija).
Tas iegūst pilnas tiesības, un arī latviešu valoda, nekā

nezaudējot, kļūst bagātāka.
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R. BĒRTULIS

REPLIKA

lepriekšējā «Latviešu valodas kultūras jautājumu»
laidienā (R., 1977) R. Remass pievērš uzmanību tam,
ka «.. pie mums tikpat kā nav mēģināts aplūkot tulko-

jumu kultūru un valodas kultūru saistībā». Lai aizpil-
dītu šo robu, autors meklējis piemērus, kuros redzams,
«ka tulkošanas process nav atsevišķu vārdu tulkošana,

jo vārdu nozīmju sistēmas dažādās valodās sakrīt tikai

daļēji..», un atklājis paradoksālu faktu: «.. jaunākajos

tulkojumos vairākas kļūmes ir saistītas ar vārda vārds

izmantošanu.»

Vienu no piemēriem R. Remass sakās atradis recen-

zijā par Raiņa lirikas lietuviskajiem atdzejojumiem (Ka-

rogs, 1976, № 4, 158. lpp.). Izlasījis teikuma sākumu —

Lirikas pēcvārdā «Tulkotāja vārds» Kosts Korsaks

atzīst., (retināts citējot), raksta autors, nepamanījis
teikumā nedz retināto vārdu, nedz pēdiņas, nesaprašanā

jautā: «Kas ir tulkotāja vārds?» Tālāk, konstatējis,
kādi ir atdzejotāja un atdzejojuma recenzenta vārdi,

R. Remass strikti secina, ka te recenzents diemžēl pie-

ļāvis kļūdu. «Šai gadījumā vardas tulkojams vai nu

ar pēcvārds, vai ari ar piebilde, tikai ne ar vārds.»

Kas pie tā visa būtu piebilstams?

Pirmkārt, lappusi iepriekš R. Remass pats raksta:

«. . katra valodas vienība savu nozīmju sistēmu atklāj
tikai sakarīgos tekstos.» Zelta vārdi, kā teicis pats rak-

sta autors, tikai citā sakarā.

Otrkārt, R. Remasam, atdzejotājam un atdzejojumu
vērtētājam, būtu jāzina, ka tulkotāja, pat tikai «pēc-
vārda nosaukuma tulkotāja» veikumu pa īstam var

novērtēt, ja ieskatās arī oriģinālā. Tajā Kosts
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Korsaks Raiņa lirikas atdzejojumu pēcvārdam devis

nosaukumu Vertejo žodis.

Treškārt, vajadzēja atvērt A. Bojātes un V. Subat-

nieka «Lietuviešu-latviešu vārdnīcas» attiecīgās lappu-
ses un pārliecināties, ka nedz «šai gadījumā», nedz arī

kādos citos gadījumos lietuviešu vardas nevar tulkot

ar pēcvārds vai piebilde tā vienkāršā iemesla pēc, ka

mūsdienu lietuviešu valodā vardas nozīmē 'personvārds;
nosaukums' (кг. имя; название, наименование) , turpre-
tim lietuviešu žõdis tiek lietots ar nozīmi 'vārds kā lek-

siska vienība' (кг. слово).
Tātad ar vārdiem patiešām reizēm jābūt uzmanīgiem.

G. LEJNIECE

KATARSE

Daiļliteratūrā un preses izdevumos spēcīgu emocio-

nālu pārdzīvojumu izteikšanai tiek lietots vārds katarse,
kas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē — attīrīšanās,

šķīstīšanās. Tā kā šī termina lietojumā vērojamas ne-

precizitātes un kļūdas, jānoskaidro vārda semantika. Ir

zināms, ka sengrieķu ārstniecībā ar katarsi saprata

ķermeņa atbrīvošanu no kādas kaitīgas vielas un dvē-

seles atbrīvošanu no slimīgiem afektiem. Estētikas ka-

tegorijas jēgu šim terminam piešķīra sengrieķu filozofs

Aristotelis savā darbā «Dzejas māksla» («Poētika»),
kurā analizēta antīkās traģēdijas būtība un mākslas

estētiskā iedarbība uz cilvēku. Aristotelis uzskatīja, ka

traģēdija, izraisīdama dažādas emocijas, piemēram,
līdzcietību, bailes, dusmas, cilvēku audzina un vērš to

cildenāku, attīra tā dvēseli. īpašo traģēdijas radīto

emocionālo pārdzīvojumu Aristotelis dēvēja par katarsi.
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Valodas praksē vairumā gadījumu termins arī tiek šādi

lietots, piemēram:
Aristotelis norādīja uz tā saukto kat ar s i, t. i., tādu

baiļu un līdzjūtības pārdzīvojumu kā uz traģēdijas
mērķi, kas mudina skatītāju iziet ārpus personisko
interešu loka, iesaistīties cīņā par to ideju uzvaru,

par kurām cīnījies, cietis un bojā gājis traģēdijas
varonis. (Valeinis V. Poētika. R., 1961, 70. lpp.)
Grieķu traģēdijā ir tāds elements kā raudas, vaima-

nas, kuras apslāpēt.. nav iespējams. Tie ir emocio-

nāli kāpinājumi, skaņu izpausmē brāzmaini pārdzī-
vojumi, kuriem jāiedarbojas uz skatītāju ar satrici-

nošu katarses spēku. (Dzene L. Lidija Freimane.

R., 1971, 154. lpp.)

Termins katarse, protams, attiecināms ne tikai uz

grieķu traģēdiju, bet vispār uz traģēdiju vai traģiskā
momentu lugā, piemēram:

Luga pārstāj rosināt pārdomas, nerada skatītājos
emocionālu kat ars i, bet apkrauj ar smagu nomā-

cošu slogu, no kura pēc iespējas ātrāk gribas atraisī-

ties. (Dzene L. Dialogs ar Hariju Liepiņu. R., 1977,
84. lpp.)

Pēdējā laikā vērojama tendence paplašināt termina

katarse lietojuma robežas, attiecināt to arī uz citiem

mākslas veidiem, piemēram, uz daiļliteratūru un tēlo-

tāju mākslu:

Līdz fizisku ciešanu robežai atklāta izjūta bieži vien

ir dzejoļa katarses punkts, kas ar savu spēcīgo
iedarbību veicina atskaidrošanos. (Lit. un Māksla,

1977, 27. maijs.)
Tas būtu pieļaujams, ja attiecīgajā mākslas darbā

ir traģiskais kā estētikas kategorija. Jebkurš emocio-

nāls pārdzīvojums un tā iedarbība nav pielīdzināmi



katarsei. Ja to neievēro, rodas kļūdas termina katarse

lietojumā.
Kā jau tika noskaidrots, katarse ir īpaša veida pār-

dzīvojums. Tāpēc nevēlams ir šāds vārdu savienojums:
Skola grib, lai bērns justu tautasdziesmas brīnumu,

to, ka tautasdziesma ir īsts mūzikas meistardarbs,

lai tautasdziesmas izsauktu bērnā mākslas pārdzīvo-

juma kat ars i. (Lit. un Māksla, 1970, 15. aug.)
Nebūtu vēlams pārāk paplašināt vārda katarse lieto-

juma robežas, lai vārds nezaudētu savu terminoloģisko
raksturu.
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VĀRDDA RINĀŠANA

I. ĒDELMANE

AUGU NOSAUKUMU DARINĀŠANAS VEIDI

LATVIEŠU VALODĀ

Šajā rakstā konspektīvā veidā aplūkoti produktīvākie

augu nosaukumu darināšanas veidi latviešu valodā,
doti raksturīgākie modeļi, pēc kuriem veidoti gan tau-

tas sarunvalodā (dažādos apvidos un novados) lietotie,

gan terminoloģiskie augu nosaukumi. Pēc šiem mo-

deļiem būtu veidojami jauni nosaukumi jaunām augu

sugām, varietātēm, šķirnēm.

Visbiežāk augu nosaukumi veidoti kā vārdkopas.
Samērā daudz ir arī salikteņu un atvasinājumu. Viens

no izplatītākajiem augu nosaukumu veidošanas paņē-
mieniem ir sufiksācija. Ar sufiksiem resp. deriva-

tīvajām izskaņām nosaukumi veidoti gan no mantotiem,

gan no aizgūtiem vārdiem — substantīviem, adjektī-
viem, verbiem. Valodā nostiprinājušies aizguvumi (ar
šādiem pašiem sufiksiem) atsevišķi nav izdalīti.

Pēc derivatīvajām izskaņām nošķiramas vairākas no-

saukumu grupas.

1. Ar vienu piedēkli un derivatīvajām
galotnēm atvasinātie augu nosaukumi.

Šajā grupā, kā norādīts gramatikās
1
, pats produktīvā-

kais ir piedēklis -en-, ar kura palīdzību atvasināti ļoti
daudzi latviešu valodas augu nosaukumi. Raksturīgais

1 Endzelins J. Latviešu valodas gramatika. R., 1951, 298.—

301. lpp.; Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, 1. sēj.
R., 1959, 92., 95.—102. lpp.
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c

modelis ir : avene, bitene, blaktene, blu-

is

sene, dzērvene, gailene, kazene, kreimene, lācene, Upene,

mellene, naktene, pienene, pīpene, purene, rācenis, stru-

tene, sveķene, tītenis, upene, ziepene, zilene, zirdzene

v. c. (Latīniskie nosaukumi doti līdzās mazāk pazīsta-
miem apvidvārdiem.)

Produktīvi latviešu augu nosaukumu darināšanai ir

/I
arī deminutīvu piedēkļi -iņ- un -īt-. Modelis -iņC : abo-

а

liņš, amoliņš, blusiņa, dāboliņš, ozoliņš, plikstiņš, sir-

/
is

sniņa, zvaniņš v. c. Modelis -īt S : dzeguzīte, ilzīte,
> c

jānītis, kāsītis, kurpīte, sunītis v. c.

Dažās Vidzemes un vairākās Latgales izloksnēs pro-
duktīvs augu nosaukumu darināšanā ir sufikss -nīc-2

.

Modelis -nīc(nic)-a: kaklenīca, kaklinica, Prunella vul-

garis, Rēznā, Ružinā, Viļānos; mellenīcas, Vaccinium

myrtillus, Nautrēnos; mikelnīca(s), Aster amellus,

Medņos; naktenīca(s) vai naksnenīca(s), Centaurea

cyanus, Aglonā, Ozolainē, Stirnienē, Šķilbēnos, v. c.

Mazāk produktīvi, taču valodā sastopami ir šādi pie-

/
a

dekļi un derivatīvas galotnes: modelis -aj<" — lup-
s

stājs, pēterājs, ūdrāja(s); modelis -el-e — kumele, sä-

rele; modelis -ul-is — drebulis, Briza media, Jēros;

2 Sk.: Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 1. sej.

R., 1959, 141.—142. lpp.
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zvārgulis, Briza media, Ērģemē; modelis -er / —

Ne
dālderis, Plantago media, Valgalē; vāvere; mode-

lis -ekl-is — drebeklis, Briza media, Dundagā; vārnek-

lis, Erodium, A3
, 86, v. c.

2. Ar diviem piedēkļiem un derivatīva-

jām galotnēm atvasinātie augu nosau-

kumi. Šajā grupā produktīvākie ir šādi piedēkļi un

galotnes: modelis: -en + āj-s — bebrenājs, blusenājs,

čūskenājs, vistenājs, zalktenājs, zirdzenājs v. c.; mode-

lis -en +īt-e — pienenīte, pulkstenīte, trepenīte, ziepe-

nīte, zilenīte v. c.; modelis -el-f īt / — kumelīte, mi-

c

y
is

kelītis, tupelīte v. c.; modelis -ul+īt / — trīsulite,

> c

vizbulīte, zvārgulītis v. c.

3. Ar derivatīvajām galotnēm bez pie-

dēkļa atvasinātie augu nosaukumi. Šajā
grupā raksturīgs ir modelis -a, modelis -c un modelis

-is: balanda, tabaka; dzeguze, krese, paparde; vanadzis.

Daži latviešu valodas augu nosaukumi atvasināti arī

ar prefiksiem un derivatīvajām galotnēm, piemēram,

paeglis, palagzde, kā arī ar prefiksiem, sufiksiem un

derivatīvajām galotnēm, piemēram, pakrēslīte, palag-
zdene, palagzdīte, uzpirkstenite.

Visvairāk augu nosaukumu latviešu valodā ir no-

minālās vārdkopas. Te ar retiem izņēmumiem

ietilpst visi terminoloģiskie augu sugu nosaukumi un

liela daļa tautas sarunvalodā lietotie nosaukumi. Pie-

3 А — Ašmanis K. Latvijas flora. R., 1923.
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mēri terminoloģijā: baltā vizbulīte, Anemone nemorosa;

purva vārnkāja, Comarum palustre; sarkanais āboliņš,

Trifolium pratense. Piemēri sarunvalodā: saules svece,

Verbascum thapsus, Kurzemes izloksnēs; kaška zāle,
Ranunculus acer, Rucavā; raganas pirksts, Orchis,

Liepnā. Kā terminoloģijā, tā sarunvalodā līdzās vien-

kāršajām vārdkopām ir arī salikteņvārdkopas, piemē-
ram: divškautņu asinszāle, Hypericum perforatum;
šaurlapu ugunspuķe, Chamaenerion angustifolium;
simtsāderu zāle, Centaurium umbellatum, Tukumā. Tā-

lāk, aplūkojot vārdkopu augu nosaukumus, ne salikteņ-

vārdkopas, ne arī deminutīvvārdkopas (kaka pantiņi,
Trifolium arvense, Aknīstē, Bērzgalē, Rēznā; kalnu neļ-

kītes, Dianthus deltoides, Skaistkalnē v. c.) atsevišķi

nav izdalītas.

Latviešu valodā lietotie augu vārdkopnosaukumi ieda-

lāmi trīs grupās.
1. Divu komponentu vārdkopas. Tās savu-

kārt attiecībā pret atkarīgo komponentu iedalāmas trīs

apakšgrupās. Visproduktīvākais vārdkopu darināšanas

veids ir vārdkopa ar atkarīgo komponentu lietvārdu

ģenitīvā. Modelis: neatkarīgais komponents + lietvārds

ģenitīvā, piemēram, apdziru zāle, aptieku brūnvālīte,
cūku āboliņš, Daugavas vizbulīte, gaiļa pieši, mātes

zāle, purva purenes, rasas podiņi, rudzu zvaniņš, šaur-

lapu spilve. Produktīvs arī vārdkopu darināšanas veids,
kura modelis ir neatkarīgais komponents-f-adjektīvs ar

noteikto galotni, piemēram, asais dadzis, baltais amo-

liņš, dzeltenā skalbe, lielais vizbulis, melnā paparde,

rūgtā sakne, saltās lapas, smaržīgā vijolīte, vecā jāņu-
zāle, zilā vizbulīte. Mazāk produktīvas, taču valodā sa-

stopamas ir augu nosaukumu vārdkopas, kas darinātas

pēc šāda modeļa: neatkarīgais komponents + divdabis,

piemēram, pārceļamā puķe, salauztā sirsniņa.
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2. Triju komponentu vārdkopas. Ar triju

komponentu vārdkopnosaukumiem ir bagāta sarunva-

lodā lietotā augu nosaukumu nomenklatūra. (Te pa-
matā divu komponentu vārdkopa, kam pievienots vēl

kāds raksturotājs.) To darināšanai visraksturīgākais
un produktīvākais ir modelis neatkarīgais kompo-
nents + adjektīvs ar noteikto galotni + lietvārds ģeni-

tīvā, piemēram, baltā dzegužu puķe, baltā ūdens lēpe,
baltās jāņu zāles, dzeltenās jāņu zāles, lielie kazu

apiņi, raibais suņu burkāns, smaržīgā pļavu zāle, zilās

peļu lēcas. Retāk sastopami ir šādi modeļi: neatkarīgais

komponents + divi lietvārdi ģenitīvā, piemēram, lauka

dieva kociņš, poļu ķēniņa puķe, Campanula glomerata;

neatkarīgais komponents + divi adjektīvi ar noteikto ga-

lotni, piemēram, baltās mīkstās nātres, dzeltenās baltās

puķes, Anthemis tinctoria, Ķoņos; neatkarīgais kompo-
nents-}-lietvārds ģenitīvā-f adjektīvs ar noteikto galotni,

piemēram, meža baltās sūnas. Zinātniskajai terminolo-

ģijai triju (vai četru) komponentu vārdkopas nav rak-

sturīgas.
3. Četru komponentu vārdkopas. Šādu no-

saukumu latviešu valodā nav daudz, un tie atkarīgi kā

no rakstības, tā runas intonācijas. To raksturīgākais
modelis ir neatkarīgais komponents + divi adjektīvi ar

noteikto galotni + lietvārds ģenitīvā, piemēram, dižā

baltā ūdens lēpe.
Prāva grupa latviešu valodas augu nosaukumu ir

divu (retāk triju) komponentu salikteņi, kas izvei-

dojušies vārdkopu saplūšanas rezultātā. Pats produktī-
vākais ir divu komponentu salikteņu darināšanas mode-

lis: lietvārds bez ģenitīva galotnes salikteņa pirmajā
daļā, piemēram, bezdelīgactiņas, biškrēsliņš, ceļteka,

dzegužlini, kaķpēdiņas, maijrozītes, mušmire, vēršmē-

les, zeltstarītes, zirgskābenes. Produktīvs ir arī modelis
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lietvārds ar pilnu ģenitīva galotni salikteņa pirmajā

daļā, piemēram, auzupuke, buļļapiere, jāņuzāles, kalnu-

mētra, rudzupuke, ugunspuķe, ziepjusakne.
Kā norādīts gramatikā4

, šajos gadījumos ir lielas

svārstības starp salikteni un vārdkopu, taču pēdējo
gadu valodas attīstības tendence ir tāda, ka šāda tipa
salikteņi aizvien vairāk ieviešas un nostiprinās.

Izplatīts salikto augu nosaukumu darināšanas mode-

lis latviešu valodā ir arī adjektīvs salikteņa pirmajā

daļā, piemēram, baltābols, brūnsaknes, melnalksnis,

saldsaknīle, spulgnaglene, zilauši, zilgalvītes, zilstares.

Daži augu nosaukumi latviešu valodā ir triju kompo-
nentu salikteņi, piemēram, caurdurzāles, ceļmallapas,

deviņvīruspēks, māllēppukītes, vecjāņzāles.
Domājot par latviskās botāniskās terminoloģijas tā-

lāko attīstību, par nosaukumu veidošanu adventīviem

augiem vai jaunizveidotām augu sugām, varietātēm,

šķirnēm, gribētos ieteikt arī turpmāk pamatoties uz

gadsimtos pārbaudītajām nosaukumu veidošanas tradī-

cijām — attiecīgiem nosaukumu darināšanas modeļiem.
Par labiem latviešu valodas terminiem nebūtu uzlūko-

jami latviskotie latīņu valodas nosaukumi, kas vēl aiz-

vien sastopami mūsu augu nosaukumu nomenklatūrā5,
piemēram: acidentēras, Acidanthera, brahikomes, Bra-

chycome, pasifloras, Passiflora. Par veiksrflīgu darinā-

jumu uzlūkojams pagaidām vēl LPSR teritorijā reti

sastopamā ieceļotāju auga Lappula myosotis latviskais

nosaukums — termins Upene6. Šķiet, ka nevajadzētu
baidīties jauno, mazāk pazīstamo augu nosaukumus

4 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 2. sēj. R.,
1962, 202. lpp.

6 Sk.: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas ter-

minoloģijas komisijas 34. biļetens, 1968.
6

Lauksaimniecības enciklopēdija, 3. sēj. R., 1969, 142. lpp.
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saistīt ar mums labi zināmām reālijām. īsti labos, pa-
reizos latviskajos augu nosaukumos — terminos — būtu

organiski jāsakausē gan latviskā semantika, gan lat-

viskie vārddarināšanas paņēmieni.

M. BALTIŅA

PAR KĀDU PROGNOZI VĀRDDARINĀŠANĀ

Vārddarināšanas varianti rodas, ja vienlaikus kāda

jēdziena, parādības, pazīmes apzīmēšanai no viena

vārddarināšanas celma ar sinonīmiskiem afiksiem tiek

darināti divi vai vairāki jauni vārdi. Vārddarināšanas

variantu izraisītāji faktori literārajā valodā ir dažādi.

Pirmkārt, tie ir literārās normas veicinātāji faktori, kas

nodrošina jauno nosaukumu precīzu semantisko dife-

renci. 1 Otrkārt, tie ir normas dezorganizētāji faktori,
kuru ietekmē valodā parādās vārddarināšanas vari-

anti — kļūdas, kas neveicina literārās normas stabili-

tāti.

Mūsdienu latviešu literārajā valoda sinonīmiski ir

afiksi -niek- un -iet- personu nosaukumu darināšanā no-

zīmēs 1) 'personu nosaukumi pēc dzīves vietas'; 2) 'per-
sonu nosaukumi pēc piederības pie kāda kolektīva.

Latvijas PSR pilsētu, ciematu un citu vietu iedzīvo-

tāju nosaukumu darināšanā literārās valodas norma

prasa ievērot diferenci abu afiksu lietošanā.2 Kaut gan

normatīvās prasības atgādinātas vairākkārt, 3 rakstu

1 Порите Т. Вариант и норма. — Mūstļ kalba, 5, Vilnius, 1977,

р. 18—23.
2 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 1. sej. R.,

1959, 143.—145. lpp.
3 Dambe V. ledzīvotāju nosaukumi pec dzīves vietām. — Krāj.:

Latviešu valodas kultūras jautājumi, 6. laid. R., 1970, 45.—62. lpp.;
Karulis K. Zlēcieši vai zlēcinieki? — Lit. un Māksla, 1973, 4. aug.,
6. lpp.
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valoda vel arvien sastopams šo afiksu nediferencēts

lietojums, piemēram:

Pret aizliegumu makšķerēt Līgatnes ciemata ūdens-

krātuvē.. iebilda., ligat nieki (Cīņa, 1975,
13. dcc.); Pašiem llgatniešie m ari dārzi āboliem

pilni (Cīņa, 1976, 24. sept.).

Šāda veida kļūdas ieviešas dezorganizētāju faktoru

ietekmē. Konkrētajā gadījumā autors nepareizās for-

mas llgatnieki darināšanā lietojis savam dzimtajam no-

vadam raksturīgo afiksu.

Personu nosaukumu darināšanā pēc piederības pie
kāda kolektīva pēdējā laikā minētie afiksi tiek aktīvi

izmantoti, piemēram:
-niek- — muzejnieks, vārdnīcnieks, avīžnieks, oper-

nieks, leļļinieks, cirknieks;
-iet drāmietis, popovietis, dārziņietis, somdarietis.

Šādu nosaukumu aktivizēšanās ir saistīta ar valodas

sistēmiskuma izpausmes veidu — valodas līdzekļu eko-

nomiju: vārdkopu vietā lieto sufiksālos atvasinājumus,

piemēram, avīzes darbinieks—*avīžnieks, cirka māk-

slinieks —� cirknieks, rūpnīcas «Somdaris» strād-

nieks —�■ somdarietis.

Šajā grupā sastopami arī atvasinājumu varianti, pie-
mēram:

..visi dailenieši savu uzvedumu kostīmos gan

braukšus, gan kājām, gan stumšus — kā nu katrs —

tik ātrāk uz jaunajām mājām (Dzimtenes Balss,

1977, 3. nov.); ..par daileniešiem dzirdējām
daudz laba (Padomju Jaunatne, 1978, 22. janv.);
Daile niekus izvadīt no vecajām mājām un sa-

gaidīt jaunajās bija pulcējušies tūkstošiem rīdzinieku

(Zvaigzne, 1978, № 1, 26. lpp.).
Ka vērtēt šādus atvasinājumus — vārddarināšanas



variantus? Kurš pareizākais? lebilde varētu būt pret
īso c skaņu paplašinātajā afiksā -ēniet- un pret c pa-

plašinātajā afiksā -iniek-. Afiksu variēšanos nevar vēr-

tēt tā, kā pirms 100 gadiem «Latviešu Avīzēs» rakstīja

par afiksu -niek- un -er- lietošanu personu nosaukumu

darināšanā: «.. gandrīz vienalga,.. vai saka
..

uz rie-

meriem vai uz romniekiem,.. jo katris zin, ka tas virs-

raksts uz to zīmē, ka tā grāmata / = vēstule/ ir laista

pie Romas pilsētas iedzīvotājiem ..» (Latviešu Avīzes,

1873, 14. pielikums).
Lai varētu iespējami pareizi prognozēt minēto va-

riantu lietojumu, jāatceras dažas būtiskas vārddarinā-

šanas variantu īpatnības:
1) konkrēto variantu skaits semantiski saskarīgajos

modeļos nav liels, un tie neveido regulāras atvasinā-

jumu virknes;

2) ja ilgāku laiku sabiedrībā saglabā aktualitāti pati
parādība, rodas krasāka nepieciešamība izraudzīties un

nostiprināt vienu no variantiem kā leksiski patstāvīgu
valodas vienību;

3) valodas vienmēr cenšas izvairīties no dažādas

struktūras viennozīmes vārdiem, piešķirot tiem atšķi-

rīgas nozīmes nianses vai ierobežojot stilistisko lieto-

jumu.

Pavērojot abas atvasinājumu grupas, redzamas ne-

lielas semantiskās difērenciācijas iezīmes abās atvasinā-

jumu grupās ar kopīgo nozīmi 'personu nosaukumi pēc
piederības pie kāda kolektīva': atvasinājumu grupā ar

-niek- akcentēts nodarbošanās veids, atvasinājumu grupā
ar -iet- semantiskais akcents ir kolektīva nosaukumam.

Varētu ieteikt ievērot šo nelielo semantisko atšķirību
abu afiksu lietošanā personu nosaukumu darināšanā ar

nozīmi 'piederība pie kāda kolektīva' un konkrētajā ga-

dījumā izraudzīties atvasinājumu dailēnietis.
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TERMINOLOĢIJA

J. BALDUNČIKS

PIEZĪMES PAR POPMŪZIKAS UN DŽEZA

TERMINOLOĢIJU PERIODIKĀ

Rakstā no valodas kultūras viedokļa aplūkots ter-

minu lietojums informācijā, ko latviešu periodika sniedz

par dažiem mūsdienu vieglās mūzikas žanriem.

Sešdesmitie gadi atnesa jaunus mūzikas novirzienus,

ko nevarēja ietvert «ietilpīgajā» terminā estrādes mū-

zika. Jaunie nosaukumi popmūzika (angļu pop music),
rokmūzika jeb vienkārši roks (angļu rock music, rock)

1

drīz vien no eksotismiem pārvērtās par vispārlietotiem
mūzikas terminiem. Jo populārāki kļuva šie mūzikas

žanri, jo vairāk vārdu (terminu), kas ar tiem saistās,
tika aizgūts no citām valodām (galvenokārt no angļu
valodas), piemēram, bits, rokopera, hārdroks, kantri-

mūzika, diskotēka. In-

formācijā, ko par šo mū-

ziku sniedz mūsu prese,

terminu lietojums daž-

kārt bijis un joprojām
mēdz būt nepamatots.
To var ilustrēt ar šā-

diem piemēriem:

..
ansamblis jau ie-

1 Sk.: Крунтяева Т. С. Сло

варь иностранных музыкаль

ных терминов. Л., 1977.
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skaņojis 21 skanu plati (to vidu 9 zelta diski).

(Liesma, 1976, № 2, 27. lpp.)
Labak būtu teikt:

.. (to vidū. 9 zelta skaņupla-

tes). Turpat mazāk informētiem lasītājiem varētu dot

īsu paskaidrojumu par to, ko nozīmē zelta vai platīna
skaņuplates.

. . puiši ierakstījuši 6 ilgspēlējošās skaņuplates, no ku-

rām trīs ir holandiešu muzikālā topa labāko

vidū
..

(Liesma, 1976, №3, 27. lpp.)
Pārveidojams arī šis teikums, piemēram: . .

no kurām

trīs ir holandiešu 10 (20) labāko skaņuplašu vidū.

(Ar top 10 vai top 20 angļu valodā apzīmē 10 vai

20 labākās (populārākās) skaņuplates vai skaņdarbus.)
Grupas repertuārā ļoti daudzveidīgi skaņdarbi, sākot

ar populāriem šlāgeriem, moderno rokmūziku, she-

matisko mūziku un beidzot ar vismodernākajām jau-
najām brāzmām. (Liesma, 1977, № 6, 28. lpp.)
Šajā teikumā, iespējams, jaunajām brāzmām atbilst

angļu termins new wave (burtiski jaunais vilnis; jau-
natnes kustība Anglijā 20. gs. 70. gadu otrajā pusē),
taču tas nav pielīdzināms šajā teikumā minētajiem mū-

zikas paveidiem.
Latviešu valodā vārdkopa populāra mūzika lietota arī

senāk kā apkopojums dažādu žanru skaņdarbiem, kas

ir populāri klausītāju vidū, tāpēc to nebūtu vēlams at-

tiecināt uz popmūziku kā žanru. Turklāt popmūzikā un

rokmūzikā vajadzētu izvairīties no apzīmējumiem «es-

trādes mūzika», «estrādes dziedātājs» (pareizi: pop-

dziedātājs vai rokdziedātājs) ,
kam ir sava tradicionāla

lietojuma sfēra.

Džezā tiek lietoti termini trio, kvartets, kvintets. At-

tiecībā uz popmūziku par tiem nerunā, bet dažādu an-

sambļu sastāvu apzīmē ar vārdu grupa vai vokāli in-

strumentālais ansamblis.
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«Latviešu literārās valodas vārdnīcā» norādīts, ka

vārds grāvējs nozīmē — «sekla satura skaņdarbs,

kinofilma.., kas (kādu laiku) iegūst lielu populari-
tāti»2. Runājot par nesekla rakstura populāru skaņ-
darbu, vārdu grāvējs liek pēdiņās vai aizstāj ar aizgu-
vumu «hīts», vai arī mēģina no tā izvairīties, aizstājot
ar aprakstošu vārdkopu, piemēram:

Visvairāk jaunu «grāvēju» laidis klajā.. (Pa-
domju Jaunatne, 1977, 13. febr.);

.. ansambļa «The Rubettes» hīts «Little Darling» . .

(Liesma, 1976, № 11, 28. lpp.);
..

trīsdesmit populārākās bītlu dziesmas

(Padomju Jaunatne, 1977, 13. febr.).

Jāpiezīmē, ka «hīts» ir nepareizs atveidojums lat-

viešu valodā — pareizi būtu hits (angļu hit — trie-

ciens, šeit — populārs skaņdarbs) 3. Tiesa, vārds grā-
vējs līdz šim tika lietots ar zināmu negatīvu nokrāsu,

bet, mainoties attieksmei pret pašu parādību, vajadzētu
mainīt attieksmi arī pret tās apzīmētāju resp. vārdu

grāvējs. Līdz ar to pozitīva apzīmējuma meklējumos
nebūtu jāaizgūst nevajadzīgi svešvārdi 4.

Jaunā mūzika ieviesusi latviešu valodā ne vien aizgu-

vumus, bet arī radījusi semantiska rakstura pārmaiņas
labi zināmos vārdos grupa, albums, disks, žokejs v. c.

Tā jau vairākus gadus skaņuplates sauc par diskiem:

Ansamblis., laiž klajā savu nākamo disku..

(Liesma, 1976, № 11, 27. lpp.);
..drīz vien vini iedziedāja savu pirmo disku

(Liesma, 1976, № 12, 26. lpp.).

2 Latviešu literārās valodas vārdnīca, 2. sēj. R., 1973, 512. lpp.
3 Hits ir sporta termins. Sk.: Svešvārdu vārdnīca. R., 1969,

267. lpp.
4 Sal.: grāvējs — patīkama dziesma. Blese E. un Petersons V.

Pareizrakstības vārdnīca. R., 1938, 65. lpp.
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Lai gan latviešu valodā tiek lietoti vairāki salikteņi

ar elementu disk- (skaņuplates nozīmē), piemēram,
diskotēka, diskomūzika, diskogrāfija, arī neparastais
diskžokejs, kam joprojām nav atradies atbilstošs lat-

viešu termins, vārdu «disks» nebūtu ieteicams lietot jau
stabila literārās valodas vārda skaņuplate vietā5.

Termins vokāli instrumentālais ansamblis angļu
vārda group ietekmē jo bieži tiek aizstāts ar vārdu

grupa, tiesa, to gandrīz vienmēr attiecinot uz Rietumu

mūziķiem 6. Sastopami arī precizēti termini, piemēram,

popgrupa un rokgrupa. Tie ir ērtāki lietošanā nekā vārd-

kopa vokāli instrumentālais ansamblis, ko, starp citu,

ārpus Padomju Savienības nelieto.

Skaņuplašu industrijas attīstības gaitā izveidojies

īpašs skaņuplašu noformējuma paveids, ko sauc par
albumu. Šis termins jau plaši ieviesies ne vien sarun-

valodā, bet arī rakstos, piemēram:
.. viņš iedziedājis vairākas ilgspēlējošas skaņuplates
un albumus.. (Liesma, 1978, № 1, 27. lpp.);
. .

savu pirmo albumu viņi ierakstīja tikai 1967.

gadā (Liesma, 1976, № 9, 28. lpp.).

Tādējādi par lieku var uzskatīt dažkārt sastopamo

papildu norādījumu «skaņuplašu». Ja albumā ir divas

vai trīs skaņuplates, to var saukt par dubultalbumu vai

trialbumu7. Viena autora darbu pieņemts saukt par solo-

albumu.

Svārstības latviskajā atveidē īpaši vērojamas aizgu-

5 Sk.: Blinkena A. Diskotēka — jauns vārds, lietosim to pa-
reizi! — Latviešu valodas kultūras jautājumi, 12. laid. R., 1976,
104. lpp.

6 Sk. apskatu «Kontinentu vitrāžas» žurnāla «Liesma» (1976—

1978).
7 Autora ieteikts latviešu ekvivalents angļu triple album.



vumos, kas apzīmē sīkākus novirzienus un stilus, pie-
mēram:

«Jūrnieki» dzied.. ansamblim «Led Zeppelin» tik rak-

sturīgos «heavy rock» stila skaņdarbus. (Liesma,

1976, № 7, 28. lpp.);
.. ansamb\i.. devuši priekšroku «heav y» vai

«countr y» rokam.. (Liesma, 1976, № 9, 28. lpp.);
Pie kāda virziena šis kolektīvs būtu pieskaitāms —

kantrimūzikai, popmūzikai, rokmūzikai? (Lite-
ratūra un Māksla, 1977, 13. maijā);
Tajā dominē stils «s оиl»

.. (Padomju Jaunatne,

1977, 13. febr.);

.. tagad brāli pievērsušies soulam un rokam

(Liesma, 1976, № 3, 27. lpp.);

..
sevišķi iecienītas folk un с о tint г у stila balādes

(Liesma, 1978, № 2, 28. lpp.).
No valodas kultūras viedokļa šāds terminu lietojums

ir neapmierinošs, tāpēc būtu jāievieš vienots princips,

pēc kura minētie termini vai nu jālatvisko, piemēram,
folkstils, soulmūzika, kantrīroks, vai jāatstāj oriģināl-
rakstībā, liekot tos pēdiņās. Arī džeza terminoloģijā
nav vienota principa dažādu stilu apzīmēšanā, sal.:

«bibops», «bipbops», bibops, «bi-bop» stils. Viens ter-

mins tiek aizgūts, piemēram, kūldžezs jeb kūls (angļu
cool jazz — burtiski «vēsais džezs»), bet tā pretstats
«karstais džezs» (angļu hot jazz) tulkots.

Nēģeru reliģisko dziesmu paveidu, ko angliski apzīmē
ar vārdu spiritual, latviešu valodā atveido dažādi, sal.:

spirituāls, spirituālis, spiričuels. Lai gan variantam

spiričuels ir sīka atveides neprecizitāte, liekas, tas ir

vismazāk pārprotams un būtu ieteicams lietošanā. 8

8 Krievu valoda — спиричуэл. Большая Советская Энциклопе-

дия, т. 24. М., 1976, с. 326.
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Nav atrasts apmierinošs atveidojums vai tulkojums
bieži lietotajam džeza koncerta paveidam jam session.

Tā līdzšinējā atveide «džemsešn» neatbilst aizguvumu
adaptācijas normām. leteicama būtu forma džemsesija.

Noteikti būtu jālieto pareiza oriģinālrakstība ārzemju

orķestru, grupu un to izpildīto skaņdarbu nosaukumos,

piemēram, «The Beatles», nevis «Beatles», «Love Mc

Do», nevis «Lowe mc do».

Ļoti nepatīkami ir vērot latviskajā atveidē izkrop-
ļotus citvalodu personvārdus 9

un dažādus nosaukumus,

piemēram:
.. no Rei j а Сāri a vai Dor isas Dci j a s reper-

tuāra. (Liesma, 1976, № 2, 27. lpp.)
Vajadzētu būt: no Re ja Čārlza vai Dorisas

Dejas repertuāra.
..Mauricijs Gibs. (Liesma, 1976, № 3, 27. lpp.)
Pareizi: Mоr i s s Gibs.

..Pinka F loid a darbi.. (Liesma, 1977, № 6,
28. lpp.)
Pareizi: «Pink Floyd» darbi..

. .punkroka ansamblis no Ķalifornijas .. (Liesma,
1977, № 6, 27. lpp.)
Vajadzētu but: p ankrоka ansamblis .. .

Dažreiz kļūdas rodas tulkojot. Tā, piemēram, skaņu-

plates nosaukuma «Sergeant Pepper's Lonely Hearts

Club Band» tulkojumā «Seržanta Pipara (!) vientuļo
siržu kluba orķestris» (Liesma, 1977, № 6, 28. lpp.)
uzvārds ir atveidots nepareizi. Vajadzētu būt: Pepers.
Savukārt pankroks nav «gružu roks» (Padomju Jau-

natne, 1977, 13. febr.), bet «pašpuiku roks».

9 Ir publicēti «Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrak-
stību un pareizrunu latviešu literārajā valodā». 1.—13. R., 1960—

1974.
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Interese par vieglās mūzikas modernajiem žanriem,

īpaši jaunatnes vidū, pieaug arvien vairāk, tāpēc attie-

cīgo nosaukumu veidošanai, īpaši terminu izvēlei un tul-

kojumiem no ārzemju preses materiāliem, būtu jāveltī
daudz lielāka uzmanība.

V. SKUJIŅA

VALODU KONTAKTU UN SAVSTARPĒJĀS IETEKMES

PROBLĒMA ĢEOGRĀFIJAS TERMINOLOĢIJĀ

Valodu kontaktu un savstarpējās ietekmes problēma

ģeogrāfijas terminoloģijā ir ļoti aktuāla, jo ģeogrāfija
ir zinātņu nozare, kas pētī dabas un ražošanas kom-

pleksus teritoriālā aspektā, t. i., visdažādākajos zemes-

lodes apgabalos, dažādās valstīs, kuru iedzīvotāji runā

visdažādākajās valodās.

Raksturīga ģeogrāfijas terminoloģijas īpatnība ir

plaši izplatītie reģionālismi. Tas īpaši attiecas uz ģeo-
grāfijas apakšnozarēm, kas saistītas ar fizisko ģeogrā-

fiju, — uz ģeomorfoloģiju, klimatoloģiju, hidroloģiju
v. c. Tā kā raksta nolūks ir pavērot, kāda nozīme mūsu

valodā ir aizguvumiem, kas nosauc dažādas (galveno-
kārt reģionālas) dabas parādības un objektus, un kā šie

aizguvumi sastatāmi ar atbilstošajiem sinonīmiskajiem
latviešu valodas vārdiem, ir lietderīgi vispirms tuvāk

raksturot to leksikas slāni, ko dēvē par reģionālismiem.
Reģionālismi ir «kādam apvidum raksturīgu ģeo-

grāfisko parādību nosaukumi vietējā valodā. Saskaņā
ar starptautiskajām ģeogrāfiskās terminoloģijas tradī-

cijām reģionālismus netulko, bet pārņem un lieto da-

žādās valodās kā aizguvumus no oriģinālvalodas.» 1

1 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas
38. biļetens. — LPSR ZA Vēstis, 1973, № 12, 103. lpp.
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Viena daļa reģionālismu no atsevišķos apvidos sa-

stopamo parādību nosaukumiem ir kļuvuši par vispā-

rīgiem šo parādību internacionāliem apzīmējumiem. Tos

mūsdienās vairs neuzskata par reģionālismiem, bet gan

par internacionālismiem. Šādi internacionālismi ir, pie-

mēram, starptautiski lietojamie vārdi tundra, taiga, stepe,
prērija, savanna, džungļi, orkāns, aisbergs. 2 Otra daļa

reģionālismu ir izplatījušies tikai jaunākajā laikā, un

tiem, piemēram, latviešu valodas terminu sarakstos,

parasti tiek pievienota norāde reģ. (t. i., reģionālisms).
Šie vārdi ir lietojami nevis kā termini, kas apzīmē no-

teiktus vispārīgus ģeogrāfiskus jēdzienus, bet gan tikai

kā attiecīgo vietējo parādību apzīmējumi, runājot par

konkrētajiem apvidiem, kur šie nosaukumi izplatīti. Ar

norādi reģ. jaunākajos terminu publicējumos doti tādi

pārņēmumi no citām valodām kā, piemēram, baiā, bīza,

blizards, bora, činūks, gorņaks, habubs, južaks, pomoha,

purga, sebha, sirms, siroko, tornado (meteoroloģijā un

klimatoloģijā), adiri, bairi, grivi, māršas (ģeomorfo-
loģijā). Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes

Fiziskās ģeogrāfijas katedras izdevumā «Ģeomorfoloģi-

jas termini» (R., 1977), kas publicēts rotaprintā kā

mācību līdzeklis Ģeogrāfijas fakultātes studentiem, at-

rodam vēl tādus reģionālismus kā ambi, ašiks, baidža-

rahs, bairaks, belki, belogorje, berežina, bidaiks, bol-

sons, boms, bulguņahs, kums, kurums, kirs, māre, mārs,

mesa, poloņina, polje, puna, pušta, regs, sors, šors,

stanoviks, toltri, šapada, šots v. c.

Tā kā šādu pārņēmumu ir daudz (minētajā ģeomor-
foloģijas terminu krājumā vien pāri par 50), attiecīgo

2 Par to sk. arī: Pastors A., Ramans Ķ. Par latviešu ģeogrā-
fijas terminu veidošanas darbu un dažiem tā principiem. —

В сб.: Ученые записки. Вопросы физической географии Латвийской

ССР, 2. Р., 1973, с. 159.
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ģeogrāfisko parādību vai objektu uzskaitījums var lik-

ties pārsātināts ar latviešu valodai svešiem elementiem

un no valodas kultūras viedokļa nepieņemams. Tas iz-

skaidrojams tādējādi, ka reģionālismi — viens no tā

saucamo nacionālo aizguvumu paveidiem — parasti ir

ar izteiktām fonētiskām, morfoloģiskām, semantiskām

vai citādām nacionālo valodu iezīmēm un citas valodas

sistēmā grūti iekļaujas. 3 Tā, piemēram, vārdi baiū,
sebha, bulguņahs, polje, tāpat kā citu nozaru nacionālie

aizguvumi špaktele, šlifs, štuceris, šprengelis, mol-

dings, kompjūters, ir ar latviešu valodai svešādu

skanējumu un latviešu valodas leksiskajā sistēmā

nokļūst it kā izolētā pozīcijā. Daži no nacionāla-

jiem aizguvumiem, kas apzīmē specifiskus jēdzie-
nus un kam nav cita ekvivalenta, nostiprinās va-

lodā un papildina vārdu krājumu (šrifts, moldings,
dizains v. c). Turpretī nacionālie aizguvumi, kuriem

pašu valodā ir savi ekvivalenti vai kuru vietā ir iespē-

jams darināt labus tulkotos ekvivalentus, kļūst lieki un

tos neieteic lietošanai zinātniskajā terminoloģijā. Tā,

piemēram, šlifa vietā ir pieslīpnis, šprengeļa vietā —

spraislis, štucera vietā — uzgalis, kompjūtera vietā —

[elektroniskais] skaitļotājs. Ja nacionālie aizguvumi pār-
ņemti no tuvas, saprotamas kontaktvalodas un pārņē-
muma pamatā ir plaši pazīstams un viegli tulkojams
kontaktvalodas vārds tie ir sevišķi nepieņemami.
Šādi «saprotami» un «viegli tulkojami» vietējie ģeogrā-
fiskie nosaukumi — reģionālismi — ir, piemēram, gor-

3 Par internacionālismu priekšrocībām salīdzinājumā ar nacio-

nālajiem aizguvumiem sk., piemēram: Даниленко В. П. Русская

терминология. М., 1977, с. 167. Par tādu nacionālo aizguvumu kā

менеджер, компьютер, дизайн, дизайнер neiederību krievu valodā

un šīs neiederības motivāciju sk.: Скворцов Л. И. Сокровищница
языковой культуры (окончание). — Русская речь, 1976, № 4, с. 19.
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ņaks (kalnu vējš, kalnpūtis Isikkula ezera baseinā; pa-
matvārds гора — kalns), južaks (vējš, kas noteiktos

apgabalos pūš no dienvidiem), paduns (ūdenskritums).
Tā kā reģionālismi atšķirībā no citiem nacionālajiem

aizguvumiem izmantojami nevis kā termini, kas apzīmē
vispārīgus jēdzienus, bet tikai noteikta apvidus lokālu

parādību apzīmēšanai, tad reģionālismu fiksēšanai da-

žādās valodās un arī latviešu valodā ir sava īpaša mo-

tivācija.

Diemžēl reģionālismu noteikšanas kritēriji vēl ir maz

pētīti un speciālajos izdevumos, kur reģionālismi ap-

kopoti, materiāls ir visai neviendabīgs. Tā, piemēram,
E. un V. Murzajevu grāmatā «Словарь местных геогра-

фических терминов» (М., 1959) līdztekus specifiskiem
reģionālu parādību nosaukumiem, kā адыр, алакит,

алга, бадар, белок, бревня, горняк, помоха, ir ietverti

gan mūsdienās plaši lietojami internacionālismi, kā

тайга, тундра, gan specifisku, taču ar vienu atsevišķu

apvidu nesaistītu ģeogrāfisko jēdzienu apzīmējumi, ku-

riem latviešu valodā ir savi tulkoti ekvivalenti, kā бе-

чевник (piegultnes josla), бровка (Krote)
, морось

(smidzenis)
,

пойма (paliene), стремнина (straujtece),

суходол (sausiene), gan tādi ar ģeogrāfiju saistīti no-

saukumi, kas izplatīti vispārlietojamā valodā un kam

katrā nacionālajā valodā, arī latviešu valodā, atbilst

savi vārdi, kā берег (krasts), взморье (jūrmala, jūras

piekraste), гора (kalns), наст (sērsna). Reģionālismu
klāstā atrodam arī no latviešu valodas pārņemtus vār-

dus, piemēram, калн (kalns), красте
4 (krasts), лея

(leja), плява (pļava), сала (sala), un līdzīga veida

* Forma красте gan īsti neatbilst latviešu valodā patstāvīgi

lietotajam vārdam krasts. Diemžēl galotnes izvēles kritērijus autori

nepaskaidro.
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pārņemumus no igauņu, lietuviešu un citu tautu valo-

dām. Tas liecina, ka ne visi ģeogrāfisko parādību vietē-

jie nosaukumi kvalificējami par reģionālismiem šī vārda

speciālajā, zinātniskajā un raksta sākumā definētajā iz-

pratnē. Daļa no tiem uzskatāmi par šaurā apvidū lieto-

jamiem vārdiem5
,

kam literārajā valodā un zinātniskajā

terminoloģijā ir citi pieņemti apzīmējumi, bet daļa ir

vienkārši viena un tā paša objekta nosaukumi dažādās

valodās (grāmatā dots, piemēram, krievu valodas «vie-

tējais termins» гора, latviešu калн, igauņu мяги, мяки,

kazahu, baškīru, tatāru тау, kirgīzu то, тоо, turku даг).

Pārņemot vārdus no dažādiem apvidiem, dažādām valo-

dām, nereti vienam un tam pašam vārdam tiek fiksētas

dažādu skaitļu formas, piemēram, белокun белки, голец
un гольцы, dažādi fonētiskie un morfoloģiskie varianti,

piemēram, кекур, кикур, кекурий ('augsta konusveidīga
klints jūras krastā vai jūrā'), сахара, сахра, сехра,

сахро ('tuksnesis'), гель, кель, кёль, кол, коль, кул,

куль, кюель ('ezers'). Turklāt daļai reģionālismu dažā-

dos apvidos ir atšķirīga semantika, piemēram, сарма ir

gan palienes ezeriņš, gan atvars Pievolgas upēs, gan

upes brasls Donas apkārtnē, gan pēkšņs stiprs vējš,
kas uznāk pat skaidrā, saulainā dienā Baikāla apkār-

tnē; голец — gan kalnu virsotne (virs mežu joslas),

gan meža pļaviņa, gan ūdens ieskauta klints virsotne;

падун — gan ūdenskritums, slieksnis, gan atdalījies le-

dus krāvums, gan dienvidu vējš, gan krasta kritene.

Šāda formu neskaidrība un lieka sinonīmija, kā arī

daudznozīmīgums zinātniskajā terminoloģijā ir nevēla-

mas parādības.
E. un V. Murzajevu grāmatā atrodam arī tādus tautā

5 V. Daņiļenko šādus ģeogrāfiskos apzīmējumus sauc par dia-

lektismiem (sk. minēto darbu, 171.—172. lpp.).
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izplatītus nosaukumus ar vārda nozīmes pārnesumu kā

север ('ziemeļu vējš, ziema, pusnakts vai aukstums'),
юг ('dienvidu vējš'), верх, вершина ('grava'), весна

('pirmais pavasara lietus ziemeļos'), гора ('dažāda vir-

ziena vējš, kas pūš no kalniem'), дорога vai улица ('bi-

jusī upes gultne'), камень ('akmeņu grēda'), море

('līcis, liels ezers'). Šie nosaukumi nekādi nav akceptē-
jami par zinātniskiem terminiem, un diez vai tie būtu

atzīstami arī par reģionālismiem, kas izplatāmi dažā-

dās pasaules valodās.

Citos ģeogrāfisko nosaukumu rādītājos un rokasgrā-
matās terminu klāsts tāpat ir visai daudzveidīgs un

neviendabīgs. Tā, piemēram, F. Miļkova rādītājā «Сло-

варь-справочник по физической географии» (М., 1960)

par «vietējiem terminiem» («местные термины») ir kva-

lificēti arī nosaukumi ледяная зона, лесостепь, лесо-

тундра, ложбина, овраг и. с.

Teiktais liecina, ka vietējo ģeogrāfisko nosaukumu

vai terminu krājumi zinātniskās terminoloģijas aspektā
ir vērtējami kritiski un ne visi autoru minētie vietējie
nosaukumi apzīmē «specifiskas» apvidus parādības,
kuru nosaukumi pārņemami dažādās valodās kā reģio-
nālismi. Daļa vietējo nosaukumu var būt uzskatāmi par

šauros apvidos lietojamiem un zinātniskos terminus

dublējošiem vārdiem vai par vienas un tās pašas pa-

rādības nosaukumiem dažādās valodās.

Rūpīga reģionālismu izvērtēšana ir nepieciešama arī

tādēļ, ka daudzi reģionālismi no šauri lokālu jēdzienu

apzīmējumiem kļūst par vispārīgiem parādību apzīmē-

jumiem (ja attiecīgās parādības tiek konstatētas ari ci-

tos apvidos un zemēs un iegūst vispārīgu raksturu).
Tādi ir jau minētie par internacionālismiem kļuvušie

reģionālismi tundra, taiga, stepe и. c. Ja reģionālismi
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izplatās zinātniskajā terminoloģijā kā nemotivēti aiz-

guvumi, tad ar laiku var izrādīties, ka tie ir terminu

sistēmā neiederīgi elementi. Šādi reģionālismi ir atme-

tami, maināmi, un tas rada zināmas neērtības. Tā, pie-
mēram, patlaban par vispārīga jēdziena apzīmējumu
ir atzīts reģionālisms dolina (krievu valodā долина —

dienvidslāvu cilmes vārds, kas apzīmē dažāda lieluma

un formas noslēgtu karsta ieplaku bez virszemes no-

teces; to dēvē arī par karsta piltuvi). Krievu valodā ap-

zīmējums долина ir hornogrāfisks krievu vārdam до-

лина (jo uzsvaru rakstos parasti neliek), un krievu

valodas speciālajā literatūrā un terminu rādītājos at-

tieksme pret terminu долина ir atšķirīga. Tiek norādīts,

piemēram, ka tā vietā plašāk lietojams sinonīms во-

ронка.
6 Enciklopēdiskajā ģeogrāfijas vārdnīcā terminu

долина vispār neatrodam.7 Varbūt arī latviešu valodā

varēja nepārņemt problemātisko terminu dolina un iz-

tikt ar tā sinonīmu karsta piltuve.

Ja reģionālisms ir labs specifiskās reģionālās parā-
dības apzīmējums, tas ir derīgs dažādo valodu zināt-

niskās terminoloģijas sistēmas elements. Tam ir savas

priekšrocības kā attiecīgās parādības īsam, nepārprota-
mam apzīmējumam. Kļuvis par internacionālismu, tas

sekmē starptautisko sazināšanos, bagātina dažādu va-

lodu leksiskās sistēmas. Turpretī, ja zinātnisko termi-

noloģiju pārblīvētu ar vienas un tās pašas parādības

vietējo nosaukumu dublētiem, lielais vietējo ģeogrā-
fisko terminu skaits sarežģītu katras valodas zinātnis-

6
Барков А. С. Словарь-справочник по физической географии.

М., 1948, 86 с; sk. arī: Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по фи-
зической географии. М., 1960, 158 с.

7 Энциклопедический словарь географических терминов. М.,
1968.
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kās terminoloģijas izpēti un sistematizēšanu. 8 Reģio-
nālismu iekļaušanos citas valodas terminoloģijas sis-

tēmā dažkārt traucē arī to fonētiskās, morfoloģiskās un

semantiskās īpatnības, kā arī reģionālismu formu

daudzveidība, sinonīmija un daudznozīmīgums.
Tāpēc ir pozitīvi vērtējama mūsu ģeogrāfijas speciā-

listu terminoloģiskā prasme no daudzajiem «vietējiem»
krievu valodas terminiem atlasīt tos, kuri apzīmē vispā-

rīgas, nevis šauri lokālas parādības, un dot tiem lat-

viešu valodā atbilstošus tulkotus ekvivalentus, kas labi

iederas latviešu valodas leksikas un arī zinātniskās ter-

minoloģijas sistēmā: балка — vecgrava, займище —

zemumpaliene, куль — ezers, наледь — uzledojums,
наслуд — pārsalas, плавни — pūņa, рябь — ripsna,
сплавина — lēsa, шток — stumbenis, яр — krants. Ne-

vajadzētu baidīties dot pašcilmes apzīmējumus arī pa-

rādībām, kas nav raksturīgas Latvijas teritorijai. Tā,

piemēram, par veiksmīgiem darinājumiem latviešu va-

lodā atzīstami termini sauspūtis (nevis «suhovejs»),

tāpat sālsezers, tuksnesis, [vulkāna] izvirdums v. c.

Varbūt varētu iet soli tālāk un pārvērtēt vēl dažas

citas šķietami reģionālas parādības un izdalīt tajās bū-

tiskās, klasificējošās pazīmes, lai ģeogrāfijas zinātnes

jēdzienu sistēmā arī šīm parādībām tiktu ierādīta sava

vieta. Līdz ar to šauri lokālo nosaukumu vietā būtu

iespējams dot zinātniskus terminus, ko katra valoda at-

veidotu ar saviem izteiksmes līdzekļiem. Šādi termini

labi iederētos katras valodas terminu sistēmā, izteiktu

apzīmējamā objekta vai parādības būtību un tos viegli

8 Par to, ka vietējie ģeogrāfiskie nosaukumi sarežģī ģeogrā-
fijas terminoloģijas standartizāciju, un par dublējošo apvidus no-

saukumu negatīvo nozīmi sk.: Даниленко В. П. Русская термино-

логия. М., 1977, 172 с; Мурзаевы Э. и В. Словарь местных геогра-

фических терминов. М., 1959, 3 с.
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uztvertu plašs valodas lie-

totāju kolektīvs. Tāpat kā,

piemēram, бровка ir krote

('neliels, iegarens paaug-

stinājums, izcēlums'), arī

гривы varētu būt nevis

grivi ('gari, šauri, lēzeni

paaugstinājumi'), bet gan

skausti, skaustkalne,

skaustaine, skauste vai

strēļkalne, strēliene (sal.:
ir arī smilšu strēles) ; tā-

pat kā куль ir ezers, nevis

«kuls», arī кум varētu būt

tuksnesis vai smiltājs, ne-

vis kums; падун varētu būt

ūdenskritums vai slieksnis (upē), сор vai шор — sekl-

ezers vai sekls sālsezers, туз — sālsezers vai tml.

Varbūt vajadzētu atteikties arī no reģionālisma belo-

gorje latviešu valodā un iztikt ar tā sinonīmu balt-

kalne, jo tas labi iekļaujas tādā kalnainu apgabalu no-

saukumu sistēmā kā paugurkalne (холмогорье) , pla-
kankalne (плоскогорье), sīkkalne (мелкогорье) , vidēj-
kalne (среднегорье) ,

bet sistēmiskuma ievērošana ir

viena no galvenajām prasībām zinātniskajā terminolo-

ģijā.
Mūsdienu valodu kontaktu ietekme aizguvumu ienāk-

šana katrā valodā ir likumsakarīga parādība, kas ba-

gātina kontaktvalodu leksiku. Taču arī šādā situācijā
dažkārt pagrūti par pareizu atzīt praksi atteikties no

labiem latviešu valodā un kādreiz arī speciālajā ter-

minoloģijā plaši lietotiem vārdiem un pilnīgi aizstāt

tos ar aizguvumiem, kā tas ir noticis, piemēram, ar
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vārdu viesu[vēlra. Hidrometeoroloģijas terminu vārd-

nīcā (R., 1976) pie vārda viesuļvētra dota norāde «sk.

orkāns», bet pie vārda orkāns sinonīms viesuļvētra nav

atkārtots. Saskaņā ar terminu vārdnīcu leksikogrāfiska-
jiem principiem tas nozīmē, ka vārds viesuļvētra, kaut

arī tas sastopams līdzšinējā praksē, turpmākajā lieto-

jumā vairs nav ieteicams un dažādu vēja stipruma pa-

kāpju apzīmējumos visstiprākais vējš (12 balles) sau-

cams tikai par orkānu (tātad arī 1969. gada novembrī

Latvijā plosījās orkāns, nevis viesuļvētra, kā par to

rakstīja mūsu laikrakstos, informēja radio un televīzi-

jas raidījumos un runāja visa tauta).
Tam ir sava argumentācija: vēja stipruma pakāpes

domātas taisna virziena vējiem, bet vārds viesulis un

līdz ar to viesuļvētra parasti apzīmē vēju, kas rada vir-

puli, vērpeti. Sakarā ar to latviskais vārds nešķiet
precīzs. Tā kā latviešu valodā ir vēl vārdi virpulis un

virpuļvētra, kas nepārprotami ietver virpuļošanas no-

zīmi, arī virpuļojoša vēja nosaukšanai vārds viesuļ-
vētra, izrādās, ir lieks.

Bet varbūt vārdu viesuļvētra tomēr varētu paturēt kā

internacionālisma orkāns latvisko sinonīmu? Lai moti-

vētu šo domu, ir lietderīgi nedaudz iepazīties ar vārda

orkāns etimoloģiju.
Vārds orkāns ir kļuvis par internacionālismu, kaut arī

tā forma dažādās pasaules valodās ir atšķirīga (vācu
Orkan, angļu hurricane, franču ouragan, krievu ураган).
Pētot aizguvumus no tjurku valodām krievu valodā, ir

konstatēts, ka vārds буран etimoloģiski ir saistāms ar

vārdiem бураган, борогон, kurus vieno simboliskā

sakne *6yp ar nozīmi 'virpuļot, plosīties'. 9 Tā kā vārdi

9 Ахметзянов Р. Г. О некоторых тюркских заимствованиях в

русском языке. — В сб.: Взаимодействие и взаимообогащение язы-

ков народов СССР. М., 1969, 230 с.
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буран, бураган, борогон, ураган, оркан fonētiskajā,

morfoloģiskajā un semantiskajā ziņā ir tuvi, iespējams
secināt, ka tie ir etimoloģiski saistāmi vārdi, kuru pa-

matnozīmē ietverts virpuļošanas, plosīšanās jēdziens.
Arī vārda viesulis pamatnozīme saistās ar virpuli, tā-

tad internacionālisms orkāns un latviskās cilmes salik-

tenis viesuļvētra ir ar līdzīgu cilmisko semantiku. Tā-

pat kā internacionālismam orkāns virpuļa nozīme vēja
nosaukumā nav aktuāla, tāpat tā var nebūt aktuāla arī

vārdam viesuļvētra, 10
un abus šos vārdus varētu lietot

visspēcīgākā vēja apzīmēšanai kā sinonīmus. Par to,

ka mūsdienu latviešu valodā arī vārdu viesulis lieto

straujas, ātras kustības apzīmēšanai, nesaistot to ar

virpuli, liecina kaut vai teiciens aizdrāzās kā viesu-

lis.

Tā kā par jēdzieniem, kas saistīti ar dažādajām ģeo-
grāfijas nozarēm un saskarnozarēm, interesējas plašas
aprindas, visdažādāko nozaru speciālisti, kā arī cilvēki

bez īpašas specialitātes un ģeogrāfijas terminoloģija
ir nepieciešama ikdienā lietojamā sarunvalodā, 11 ir sva-

rīgi, lai ģeogrāfijas zinātniskā terminoloģija nebūtu

atrauta no vispārlietojamā valodā izplatītās terminolo-

ģijas. Tāpēc ir pieļaujama un dažkārt pat vēlama zi-

nātniskajā terminoloģijā akceptēto reģionālismu, kā

arī reģionālas cilmes internacionālismu sinonīmija ar

latviešu valodā izplatītiem vārdiem vai labiem jaunda-

rinājumiem, piemēram: neks, lavas stabs; salzi, dubļu
vulkāni; orkāns, viesuļvētra; aisbergs, leduskalns.

10 Sal.: arī vārda atoms pamatnozīme (grieķu valodā) ir 'ne-

dalāmais', bet mūsdienās atoms ir dalāms.
11 Sk. arī iepriekš minēto A. Pastora un K. Ramana rakstu,

158. lpp.
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J. BALDUNČIKS

LIETOSIM PAREIZUS SPORTA TERMINUS!

Sporta terminoloģijas īpatnība ir tā, ka to lieto ne

vien sportisti un treneri, bet arī plaša sporta entuziastu

saime. Viena vai otra termina izplatību lielā mērā no-

saka preses sporta apskatu, radio un televīzijas repor-
tāžu valoda. Tāpēc būtu lietderīgi norādīt uz dažām

kļūdām, kas sastopamas šajā valodas sfērā.

Tā, piemēram, kartings ir sporta veids, bet atbilstošā

sacīkšu mašīna — gokarts, vēl pareizāk — karts, bet

nekādā ziņā «kartings». Paši sportisti saucami par kar-

tingistiem.

Līdzīgi ir ar terminu vindsērfings. Tas ir sporta
veida nosaukums, un to nevajadzētu attiecināt uz sporta

rīku, kam dots nosaukums vējdēlis — daļēja kalka no

angļu surf-board.
Pilnīgi nepareiza ir sporta automobiļa nosaukuma

forma «baggi». Latviešu valodā aizguvums no angļu
valodas buggy ir atveidojams ar vārdu bagijs.

Riteņbraukšanā tiek lie-

tots nepareizs vārdu sa-

vienojums «no lidojošā
starta». Pareizi būtu jā-
saka ar startu gaitā.

Šķiet, nepamatota ir

tādu aizguvumu lietošana

kā «staiers», «taimauts»,

«driblings», «falstarts»,
kuriem latviešu valodā jau
ir atbilstoši vārdi garga-

balnieks, pārtraukums,

dribls, priekšlaicīgs starts.
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Žurnālistiem vajadzētu veltīt lielāku uzmanību sporta

leksikai, jo tā ietekmē gan sportistu, gan arī visu sporta

draugu valodas kultūru.

V. SKUJIŅA

JAUNĀKAIS TERMINOLOĢIJĀ

Jaunumu klāstā ievietoti galvenokārt tie plašāk lie-

tojamie termini, kas 1977. un 1978. gadā apstiprināti
LPSR ZA Terminoloģijas komisijas sēdēs vai ieteikti

valodas praksei LPSR ZA Andreja Upīša Valodas un

literatūras institūta valodnieku konsultācijās.

Aizvadītajā gadā LPSR ZA Terminoloģijas komisija
savās plēnuma sēdēs izskatījusi dažādu mākslas nozaru

terminus, kas tiks publicēti mākslas nozaru terminu

vārdnīcā. Pa lielākai dajai tie ir specifiski mākslas no-

zaru termini, tāpēc patlaban publicējamā terminu sa-

rakstā iekļauta tikai pavisam neliela daļa no tiem.

Sarakstā ietverti ne tikai jaundarinājumi, bet arī dažs

labs valodā jau agrāk plaši lietots vārds, kura formas

vai nozīmes lietojumā mūsdienu valodas praksē ir bi-

jušas kādas nekonsekvences vai neskaidrības vai arī

kuram problemātisks praksē bijis atbilstošā krievu va-

lodas vārda tulkojums. Terminiem pievienotie skaidro-

jumi ir orientējoši un nepretendē uz pilnīgu nozīmes

izklāstu. Atsevišķos gadījumos skaidrojumam pievie-
noti piemēri.

aizmaksas cena — залоговая цена — taras vērtība,
kuru pircējs, kaut ko pērkot, aizmaksājis un kuru viņš

pēc šīs taras atdošanas saņem atpakaļ; piena pudeles
a. c.\ limonādes pudeles a. c.\ puslitra burkas а. c.

apjomīgs — объемный — tāds, kurā izpaužas ap-

joms (ne tikai tāds, kuram ir liels apjoms); apjomīga
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glezna; apjomīgas kompozīcijas, dekorācijas; tēlniecība

ir apjomīga māksla

apjomtelpisks — объемно-пространственный — tāds,

kas attiecas uz viena būvobjekta (vai uz būvobjektu

grupas) telpisko apjomu; apjomtelpiskā kompozīcija;

apjomtelpiskais projekta risinājums
arhitektūra, būvmāksla — зодчество — būvniecības

māksla; tautas arhitektūra, tautas būvmāksla

augstapbūve — повышенная застройка — apbūve ar

augstiem būvobjektiem, kuriem parasti ir vairāk par
9 stāviem; teritorijas a.; augstapbūves kvartāls; augst-
apbūves plānošana

blokdzīvoklis — блок-квартира — dzīvoklis, kas

iekļauts vienā konstruktīvā blokā; blokdzlvokļu mon-

tāža

bloksekcija — блок-секция — viena vai vairāku stāvu

dzīvokļu komplekss (reti — viens dzīvoklis), kas vei-

dots kā patstāvīga konstruktīva sistēma

buka celtnis sk. pastatnes celtnis

būvmāksla sk. arhitektūra

darbspējas vecums — трудоспособный возраст —

vecums, kurā cilvēkam piemīt darba veikšanai nepie-
ciešamās fiziskās un psihiskās spējas; sasniegt darbspē-

jas vecumu

dārzpilsēta — город-сад — apzaļumota pilsēta; pil-
sēta, kas bagāta ar dārziem, parkiem

dižlazda (nevis funduks) — фундук — Kaukāzā un

Krimā augoša lazda

dižlazdu rieksti (nevis funduka rieksti) — фундук —

Kaukāzā un Krimā augošās lazdas augļi
dobais bloks — пустотелый блок — liela izmēra

konstruktīvs sienas elements ar tukšu vidu; sienas d. b.

dzeltināšana — охрение — dzeltena toņa piešķiršana;
sienu dz.; krāsas dz.
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dzimts mākslinieks — художник-самородок — māk-

slinieks ar iedzimtu talantu

dzīvojamais — жилой — tāds, kas paredzēts dzīvo-

šanai (agrāk: apdzīvojamais); dz. nams, kvartāls, kom-

plekss; dzīvojamā platība

elementsecīgs — поэлементный — tāds, kas noris pa

elementiem, kam raksturīgs tas, ka elementi seko cits

citam; c. sadalījums; elementsecīga analīze; element-

secīga uztveršana (radioelektronikā)
fileja (nevis filejs) — филе — liemeņa mugurdaļa

bez kauliem (zivīm — bez asakām); liellopu gaļas f.;

zivju f.; filejas šķēlītes pikantā mērcē

gaismjutība — светочувствительность — īpašība,
spēja uztvert gaismu, reaģēt uz gaismu (agrāk: gais-
mas jutība); fotoelementa g.; filmas g.

gaismjutīgs — светочувствительный — tāds, kas uz-

tver gaismu, kas reaģē uz gaismu (agrāk: gaismas ju-

tīgs); g. materiāls; gaismjutīga filma
gaismspēja — светимость — īpašība, spēja dot

gaismu (agrāk: gaismas spēja); spuldzes g.

grupālā apbūve — групповая застройка — apbūve,
kam raksturīga būvobjektu izvietošana pa grupām; teri-

torijas g. a.

inženierija (nevis inženērija) — инженерия — inže-

niertehnisko darbu māksla; inženierzinātnes; bioinže-

nierija

izskaņojums — расстройка — par radiouztvērēju:
skanējuma pareizības zudums

kameriskums — камерность — piemērotība nedaudzu

mūzikas instrumentu vai balsu izpildījumam nelielā

telpā; mūzikas, skaņdarba k.; dziesmas k.

kāpnisks — ступенчатый, уступчатый — tāds, kam

ir kāpņu, pakāpienu veids; kāpniska velve

kāpostu tīteņi — голубцы — sautēts ēdiens: kāpostu
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lapās ievīstīts maltās ga-

ļas un rīsu (vai citu put-

raimu) pildījums
kārtaine (nevis pačka) —

пачка — kārtainie balet-

svārki; kupla, balta k.

konfliktība — конфлик-
тность — raksturojums no

konflikta norises viedokļa;
drāmas k.

krūšportrets — погруд-
ный портрет — gleznie-
cisks, skulpturāls, grafisks
vai fotogrāfisks kāda cil-

vēka augšdaļas attēls (līdz
krūtīm)

kūrortpilsēta — курортный город — pilsēta, kuras

galvenā funkcija ir kūrortiestāžu apkalpošana
mazvelosipēds — велосипед-малютка — mazizmēra

velosipēds; mazvelosipēdu ražošana

mohēra — мохер — īpaši apstrādāta Angoras kazas

vilna; mohēras audums, dzija; mohēras šalle

noskaņojies — расстроенный — par mūzikas instru-

mentu: tāds, kas, mazinoties stīgu spriegojumam, zau-

dējis skanējuma pareizību; noskaņojušās klavieres

noskaņošana — настройка — par radiouztvērēju: no-

regulēšana kvalitatīva skanējuma iegūšanai; radioapa-
rāta, tranzistora n.

noskaņots — настроенный — par radiouztvērēju:

tāds, kas noregulēts kvalitatīva skanējuma iegūšanai;
n. radioaparāts, tranzistors

paralēlrindu apbūve — строчная застройка — ap-

būve, kam raksturīgs būvobjektu paralēls novietojums
rindā (rindās); paralēlrindu apbūves plānošana
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partītuve — перемоточная — pārtīšanas telpa; kino-

studijas p.

pastatnes celtnis, buka celtnis — козловый кран —

celtnis, kas konstruktīvi ir līdzīgs pastatnei, bukam

pilnauguma portrets — портрет в полный рост —

glezniecisks, skulpturāls, grafisks vai fotogrāfisks kāda

cilvēka attēls visā augumā
pilnbloks — сплошной блок — liela izmēra masīvs

(aizpildīts) konstruktīvs sienas elements; sienas p.

plācenis — корж — apaļš, plakans (parasti — pa-

ciets) veidojums; keramiskās masas р.; biezpiena p.

plācenītis — коржик — apaļš, plakans, paciets mīk-

las izstrādājums, cepums; piena р.; cukura p.

plaknisks — плоскостной — tāds, kas izkārtojas (iz-

kārtots) plaknē; plakniskā kompozīcija

priekšupējs — направленный вперёд — tāds, kas

vērsts uz priekšu; priekšupēja kustība; p. izvirzījums
priekšupgaita — передний ход — gaita, virzīšanās

uz priekšu; priekšupgaitas riteņi

rajonāls — районный — tāds, kas attiecas uz rajo-
niem; tāds, kas notiek pa rajoniem; rajonālais plāno-

jums; ģeogrāfijas rajonālais virziens

reflektants — соискатель — cilvēks, kas iesniedzis

pieteikumu uz ko, kas pretendē uz ko; zinātniskā

grāda r.

sienas bloks — стеновой блок — liela izmēra kon-

struktīvs sienas elements

sienas svečturis — бра-подсвечник — pie sienas pie-

stiprināms svečturis

siļķu tīteņi — рольмопс [из сельди] — īpašā mari-

nādē izturētas, kopā ar pildījumu saritinātas (satītas)

siļķu filejas
sortiments (nevis asortiments) — ассортимент, сор-

тимент — vienā grupā apvienojamu dažāda veida, lie-
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luma vai šķirnes priekšmetu krājums; preču s.\ ap-

ģērbu s. veikalā; krāšņumaugu s.

spīds (nevis bliks) — блик — atspulgs, gaismas
plankums, kas rodas, gaismai krītot uz atstarojošu vir-

smu; arī — šī atspulga attēlojums zīmējumā, gleznā
v. tml.; s. attēlā, vāzē

starptelpa (sk. arī vējtveris) — тамбур — telpa, kas

atrodas starp specializēto iekštelpu un pārējām telpām
(gaiteni, zāli v. tml.); radiostudijas s.

uzskaņošana — настройка —■ par mūzikas instru-

mentu: stīgu uzvilkšana (nospriegošana), lai ar tām

varētu radīt noteikta augstuma skaņas; klavieru, vijo-
les v.

uzskaņots — настроенный — par mūzikas instru-

mentu: tāds, kam katra stīga uzvilkta (nospriegota)
noteikta augstuma skaņas radīšanai; uzskaņotas klavie-

res; uzskaņota vijole, ģitāra
vāks — дека — stīgu instrumenta korpusa augšējā

un apakšējā daļa, kas pastiprina skaņu; vijoles augš-
vāks; vijoles apakšvāks

vecumgrupa — возрастная группа — grupa, kuras

locekļiem ir vienāds vecums, kuras locekļi ir vienos ga-
dos (no .. . līdz); iedzīvotāju vecumgrupas

vecumsastāvs — возрастной состав — kādas kopas
sastāva raksturojums pēc šīs kopas locekļu vecuma,

vecumgrupām; iedzīvotāju v.

vējtveris (sk. arī starptelpa) — тамбур — telpa pie
ieejas durvīm iekštelpas izolēšanai no ārtelpas (āra);
ēkas v.

viengaballējuma- — цельнолитой — tāds, kas liets

vienā gabalā; v. ritenis

vienlidojums — одинарный полёт — lidojums, ko

veic viens dalībnieks (piemēram, cirka atrakcija)
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zinātnes un ražošanas

apvienība — научно-про-

изводственное объедине-

ние —
zinātniskās pētnie-

cības iestādes un ražoša-

nas uzņēmuma apvienība,
kur abu sfēru darbība no-

ris paralēli; z. un r. a. «Si-

lava»

zinātniskā ražošanas

apvienība — научно-про-

изводственное объедине-

ние — zinātniskās pētnie-
cības iestādes un ražošanas uzņēmuma apvienība, kur

zinātniskais darbs tiek veikts apvienībā veicamā ražoša-

nas darba vajadzībām; z. r. a. «Bioķīmiskie reaktīvi»

Daži pieņemtie iniciālsaīsinājumi

VS — ГОСТ — Valsts standarts

NS — ОСТ — Nozares standarts

RS — PCT — Republikas standarts

TN — ТУ — Tehniskie noteikumi

SRTN — МРТУ — Starprepublikāniskie tehniskie no

teikumi

Termini krievu un latviešu v 4 1о d ā

ассортимент sk. sortiments

блик sk. spīds
блок-квартира sk. blokdzīvoklis

блок-секция sk. bloksekcija

бра-подсвечник sk. sienas svečturis
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велосипед-малютка sk. mazvelosipēds
возрастная группа sk. vecumgrupa

возрастной состав sk. vecumsastāvs

голубцы sk. kāpostu tīteņi

город-сад sk. dārzpilsēta
групповая застройка sk. grupālā apbūve
дека sk. vāks

жилой sk. dzīvojamais

залоговая цена sk. aizmaksas cena

зодчество sk. arhitektūra

инженерия sk. inženierija

камерность sk. kameriskums

козловый кран sk. pastatnes celtnis

конфликтность sk. konfliktība

корж sk. plācenis

коржик sk. plācenītis
курортный город sk. kūrortpilsēta
мохер sk. mohēra

направленный вперёд sk. priekšupējs
настройка sk. noskaņošana; uzskaņošana

настроенный sk. noskaņots; uzskaņots

научно-производственное объединение sk. zinātniskā

ražošanas apvienība; zinātnes un ražošanas apvienība

объемно-пространственный sk. apjomtelpisks
объемный sk. apjomīgs
одинарный полёт sk. vienlidojums
охрение sk. dzeltināšana

пачка sk. kārtaine

передний ход sk. priekšupgaita
перемоточная sk. pārtītuve
плоскостной sk. plaknisks
повышенная застройка sk. augstapbūve
погрудный портрет sk. krūšportrets
портрет в полный рост sk. pilnauguma portrets
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поэлементный sk. elementsecīgs
пустотелый блок sk. dobais bloks

районный sk. rajonäls
расстроенный sk. noskaņojies

расстройка sk. izskaņojums

рольмопс [из сельди] sk. siļķu tīteņi
светимость sk. gaismspēja

светочувствительность sk. gaismjutība
светочувствительный sk. gaismjutīgs
соискатель sk. reflektants

сортимент sk. sortiments

сплошной блок sk. pilnbloks
стеновой блок sk. sienas bloks

строчная застройка sk. paralēlrindu apbūve
ступенчатый sk. kāpnisks

тамбур sk. vējtveris; starptelpa
трудоспособный возраст sk. darbspējas vecums

уступчатый sk. kāpnisks
филе sk. fileja
фундук sk. dižlazda; dižlazdu rieksti

художник-самородок sk. dzimts mākslinieks

цельнолитой sk. viengaballējuma-

Iniciālsaīsinājumi krievu un latviešu

valodā

ГОСТ — VS — Valsts standarts

ОСТ — NS — Nozares standarts

PCT — RS — Republikas standarts

ТУ — TN — Tehniskie noteikumi
МРТУ — SRTN — Starprepublikāniskie tehniskie no

teikumi
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CITVALODU NOSAUKUMU ATVEIDE

LATVIEŠU VALODĀ

J. SĪKSTULIS, M. ŠŪMANE

ARĀBU ZEMJU ĢEOGRĀFISKIE NOSAUKUMI*

Ģeogrāfiskie nosaukumi sarakstā atveidoti arābu va-

lodas mūsdienu literārās izrunas pauzes formā. Tas no-

zīmē, ka vārdi, kas tiek izrunāti ar pauzi, ir zaudējuši
galotnes ar īsajiem patskaņiem, kā arī sieviešu dzimti

un locījuma galotnes vārdkopās. 1

Tā, piemēram, atmestas locījumu galotnes vārdkopās
un īsie patskaņi a, i, v: Bairūt(u) — Bairūt, latviski

Beirūta; Bahr(u) Jūsuf(a) — Bahr Jūsuf, latviski Jū-

sufa kanāls; Al-Bahrain(i) — Bahrein, latviski Bah-

reina; Bait(u) Lahm(in) — Bail Lahm, latviski Bet-

lēme; Mā bain(a) an-Nahrain(i) — Mā bain an-

Nahrain (tulkojumā [Zeme], kas starp divām upēm),
latviski Mesopotāmija vai Divupju zeme.

Atmesta sieviešu dzimtes galotne -tu, piemēram,

Madīna(tu) — Madina, latviski Medina; Vāha(tu) —

Vaha, tulkojumā — oāze. Turpretī substantīvu saistīju-
mos (Status Constructus), t. i., vārdkopās, kuras izrunā

bez
pauzes, piemēram, Tihāmat al-Jaman (Jemenas Ti-

hāma) vai Vāhat al-Bahrīja (Bahrijas oāze), galotnes
tu burts / paliek.

* Dažos ģeogrāfiskajos nosaukumos autori, pamatojoties uz

izrunu arābu valodā, garinājuši patskaņus atšķirībā no līdzšinējās
tradīcijas. — Redakcijas kolēģijas piezīme.

1
Mūsdienu arābu literārajā valodā vispār ir tendence atmest

galotnes, īpaši sarunvalodā. Šai ziņā literārā valoda tuvojas dia-

lektiem.
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Daži arābu ģeogrāfiskie nosaukumi ieviesušies dia-

lektu, nevis literārās izrunas formā. Tādi, piemēram, ir

nosaukumi Mogadiša (lit. forma Mukadiša) un Giza

(lit. forma Džiza).
Dažreiz paralēli tiek lietotas abas formas, piemēram:

literārā forma — Zufāra, dialekta forma — Dufāra;
Zahrāna — Dahrāna, Abūzabi — Abūdabī.

Arābu valodā raksta tikai līdzskaņus un garos pat-
skaņus, īsos patskaņus (a, i, v) neraksta, tie parādās
literārajā izrunā. Dialektu izrunā vārdos var rasties

c, о vokalizācija. Tāpēc arī daudzi vārdi sastopami di-

vās formās, piemēram: literārā forma ir bait (nams),
dialekta forma — beit; džabal (kalns) — džebel; Kur-

dufāna, Ķūmumbū — Ķordofāna, Ķomombo.

Var mainīties arī līdzskaņa vāv izruna — v vietā ro-

das v, piemēram: Asuāna — Asvāna; Gavlān — Gaulān;
Golānas augstumi — Murtafa'āt al-Gaulān vai Gavlān,
vai arī Džaulān.

Pilsētu, ciemu, zemju un tautu nosaukumi arābu va-

lodā ir sieviešu dzimtē, lai gan lielākoties tiem nav

sieviešu dzimtes morfoloģisko pazīmju, piemēram:

Ēģipte — Misr(u) — Misr, latviski Misra; Bag-

dād(u) — Bagdād, latviski Bagdāde.
Pēc savas būtības personvārdi un ģeogrāfiskie nosau-

kumi arābu valodā vienmēr ir noteiktajā formā gan ar

noteikto artikulu al (cl, il, ul), gan bez tā.

Noteiktais artikuls al asimilējas pirms saules burtiem

(t. i., pirms d, n, t, s, š, z), un tā rodas ad, an, at, as,

aš, az. Artikula a tāpat var mainīties par c, i, v.

Ģeogrāfiskie nosaukumi, ko oriģinālā veido vārdko-

pas, kurās nav vairāk par piecām zilbēm, piemēram,
Sibin al-Ķūm vai Rub' al-Hālī, rakstīti kopā, proti, si-

bīnalkūma, Rubalhālī.

Vārdkopas, piemēram, pilsētu nosaukumi Kafr aš-
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Seiha vai Kafr az-Zaijāta, lai ari tās nepārsniedz pie-

cas zilbes, rakstāmas šķirti tāpēc, ka koprakstījumā
vārda vidū blakus būtu divi s un divi z. Tas pats attie-

cas uz vārdkopām, kuru koprakstījumā blakus nostātos

divi s vai t, piemēram, Assaura, Aššāma, Attalla, Azzai-

jata. Tās rakstāmas ar defisi: As-Saura, Aš-Sāma, At-

Talla, Az-Zaijata.
Pilsētu nosaukumus Kafr ad-Duvāra, Beit ad-Dīna un

citus var rakstīt vienā vārdā, aizstājot artikula ad burtu
d ar /, proti: Kafratduvāra, Beitatdina.

Arābu airi un hamza, kuriem nav atbilstošu burtu un

skaņu ne latviešu, ne arī kādas citas Eiropas valodas

fonētikā, transliterācijas daļā ir aizstāti ar apostrofu
('), proti: Ba'lbakk, Ra's (zemesrags). Latviski a' vietā

rakstīts ā — Bālbeka, Rās.

Ģeogrāfiskie termini,
kas veido arābu zemju toponīmus

Ard — zeme, teritorija
Bāb — durvis, vārti

Bādīja — tuksnesis

Bahrat — dīķis
Bahr — jūra, upe, ezers, kanāls

Balad — zeme, apgabals, pilsēta, apdzīvota vieta

Barzah — zemes šaurums

Bībān — daudzsk. no Bāb (sk.)
Bilād — daudzsk. no Balad (sk.)
Buhaira, buhairat — ezers

Dār — nams, dzīvesvieta

Deir (dair) — klosteris

Džabal (džebel) — kalns

Džazā'ir — daudzsk. no džazīrat (sk.)
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Džazīrat (Džezīra) — sala

Džibāl — daudzsk. no džabal (sk.)
Far' — atteka

Halīdž — līcis

Kafr — ciems

Kanāt — kanāls

Kom (kūm) — pilsēta, apdzīvota vieta

Madīk — jūras šaurums

Madīna — pilsēta
Mīnā — osta

Nahr — upe, kurā pastāvīgi ir ūdens

Rās — kalns, zemesrags
Sadd — aizsprosts
Sahāra — daudzsk. no sahrā (sk.)
Sahrā — tuksnesis

Šibh džazīra (džezīra) — pussala
Tall (teli) — paugurs
Vādī — upes gultne, kas piepildās ar ūdeni lietus laikā

ieleja, ieplaka. Vādī — starptautisks termins

Vāha (vāhat) — oāze

Saīsinājumi

adm. c. — administratīvs centrs

apgab. — apgabals
galvasp. — galvaspilsēta
emīra v. — emīra valsts

ez. — ezers

k. — kalns

lit. forma — literārā forma

p. — pilsēta
raj. — rajons
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s. — sala

s-s — salas

šeiha v. — šeiha valsts

v. — upe
vēst. — vēsturisks

Valstu nosaukumi,
to saīsinājumi un galvaspilsētas

Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika, ATDR; Alžīra

Apvienotie Arābu Emirāti, AAE — Abūdabī, Dibai

(3 zilbes), Sārdža, Rāsalhaima (Haima), Fudžeira,
Adžmāna, Ummalkaivaina (Kaivaina); Abūdabī

Bahreinas Valsts, Bahreina; Manāma

Ēģiptes Arābu Republika, ĒAR; Kaira

Irākas Republika, IR; Bagdāde
Jemenas Arābu Republika, JAR; Sana

Jemenas Tautas Demokrātiskā Republika, JTDR; Adena

Jordānijas Hāšimitu Karaliste, JHK; Ammāna

Kataras Valsts, Katara; Doha

Kuveitas Valsts, Kuveita; Kuveita

Libānas Republika, LR; Beirūta

Lībijas Arābu Republika, LAR; Bengāzī, Tripole
Marokas Karaliste, MX; Rabāta

Mauritānijas Islāma Republika, MIR; Nuakšota

Omānas Sultanāts, OS; Maskata

Šauda Arābija, SA; Arrijāda (Errijāda), Rijāda
Sīrijas Arābu Republika, SAR; Damaska

Somālijas Demokrātiskā Republika, Somālija; Moga-
dīša

Sudānas Demokrātiskā Republika, Sudāna; Hartūma

Tūnisijas Republika, TR; Tūnisa
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Ģeogrāfisko nosaukumu saraksts

А

Abdallāhas osta

Abhā, p.
Abkaikas naftas raj.

Abūdabī, р., sultanāts

Abūhadrijas naftas raj.
Abūkīras osta, līcis, ze-

mesrags

Abūkurkāsa, p.
Abūsimbalas (Abūsimbe-

las) tempļi
Abūsīras piramīdas
Abūtīga, p.

Adena, p.
Adenas līcis

Adindāna s.

Adža kalnu grēda
Adžlūnas kalni, province
Adžmāna šeiha v., p.
Aflādžas apgab., oāze

Agādīra, p.
Ahdaras kalni

Ahmadī osta, naftas raj.

Ahmīma, p.
Ahsas (al-Hasas) apgab.

Aka, vēst. p.

Akaba, p.

Mīna Abdallah, Kuveit а

Abhā, SA

Abkaik, SA

literārā forma Abūzabī

AAE

Abu Hadrīja, SA

Abu Kīr, ĒAR

Abu Kurkās, ĒAR
Abū Simbal, ĒAR

Ahrām Abū Sir, ĒAR

Abū Tīg, ĒAR

Adan, JTDR

Halīdž Adan

Adindān, ĒAR

Adžā, SA

Adžlūn, JHK

Adzmān, AAE

Al-Aflādž, SA

Agādīr, Adžādīr, MX

Л/-ЛЫаг, OS

Ahmadī, Kuveita

Ahmīm, ĒAR

/ļ/-/ļ/isā, saīsināti Lahsā

sk. Hasas apgab., Lah-

sas apgab., SA

ЛШг, JHK

ЛМ&аЬа, JHK
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Akabas līcis, osta

Akāra, v.

Akīka, p.

Aklkas līcis

Aksā, mošeja

Aksüma, р.
Alavitu zeme, vēst.

Aleksandrija, p.

Alepo, p.

Alžīra, p.

Alžīrija

Amāra, p.
Ammāna, p.

Annāba, р., adm. c.

Antilibāna kalnu grēda

Halīdž al-Akaba, Mīnā al-

Akaba

Nahr Akkār. Viena Akāra

Libānā, otra Lībijā

al-Akīk, Sudāna

Halīdž al-Akik

al-Džāmi al-Aksā, «Tālā

mošeja» Jeruzalemē

Aksūm, ĒAR

Bilād al-Alavijān, SAR

Al-īskandarīja. Dibinājis

Maķedonijas Alek-

sandrs, ĒAR

Halab, sk. Haleba, SAR

Al-Džazā'ir 'salas. Sa-

kumā pilsēta aizņēma
4 salas. Epit. al-Džazā'ir

al-Džālida 'Nelokāmā

Alžīra, Alžīrija'. Ro-

miešu Icosium

Al-Džazā'ir 'salas', Al-

Magrib al-Adnā 'Tuvie

Rietumi', ATDR

Al-Amāra, IR

Ammān. Senais nosau-

kums Rabbat Ammon
y

[Dieva] Ammona nams,

grieķu Filadelfija, JHK

Annāba, ATDK

Silsilat Lubnān aš-Sarkī

'Austrumu Libānas

kalnu grēda', vēl arī al-

Džabal aš-Sarkī 'Aus-

trumu kalns'
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Arabijas pussala

Arābijas jūra
Arābijas līcis

Arābijas tuksnesis

Arābu Austrumi

Arafa, p.

Arafats, k.

Arameja, vēst. zeme

Arīha (Erīha), p.

Arīša, p.

Armanta, p.

Arvāda, s.

Asī, v.

Asīras province, kalni

Asīras Tihāma

Asjūta, p.

Asuāna, p.

Džazlrat al-Arab 'Arābu

sala. Arābu ģeogrāfi
viduslaikos dēvēja savu

zemi par salu tāpēc, ka

tai visapkārt ir upes un

jūras. Bilād al-Arab

'Arābu zeme. Zemes no-

saukums it kā cēlies no

senebreju vārda arābā

'tuksnesis'

Bahr al-Arabl
А l-Halīdž al-Arabl
As-Sahrā al-Arabīja
Aš-Sark al-Arabī

Arafa, SA

Arafat, SA

Galvenokārt Sīrija un Da-

maska (Aram Dama-

sek), palaikam ari Me-

sopotāmija
Jērikona (Jērihona), ro-

miešu Hiericus, Arīhā

'Mēnespilsēta', sk. Jē-

rika, JHK

Al-Arīš, ĒAR

Armant, EAR

Arvād, SAR
sk. Nahrelāsī

Asīr, SA

sk. Tihāmas apgab.
Asjūt, ĒAR

Asvān, Asvān — senā

Siēna no siēnits 'sarka-

nais marmors', ĒAR
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Asuanas aizsprosts

Ašmūneina, p.

Atāka, k.

Atbara, v., p.

Audža, v.

Augšēģipte

Austrumi

Azhara, mošeja

As-Sadd al-Ali 'Augstais

aizsprosts'_ vai Sadd

Asvān al-AU,_EAR
Al-Ašmūnain, EAR

Džabal Atāka, EAR

Atbara, Sudāna

Nahr al-Audžā, JHK

Al-Vadžh_ al-Kiblī, As-

Sa'id, EAR

Aš-Sark. Tālos, Tuvos, Vi-

dējos Austrumus sk. pec

alfabēta

Al-Džāmi al-Azhar 'Spožā,
mirdzošā mošeja. Mu-

sulmaņu universitāte

Kairā,'dib. 996. g.

в

Bābil 'Dieva durvis', IR

Madlk (Bugāz) Bāb al-

Mandab 'Asaru jeb vai-

manu durvis, vārti'

Badana, SA

Bagdād 'dieva dotā. Epi-
teti Dār as-Salām 'Miera

nams', Madinat al-Man-

sūr 'Mansūra pilsēta',
ko dibinājis halīfs Man-

sūrs, IR

Al-Bahra, Kuveita

Al-Vāhat al-Bahrīja, EAR

Bābele, vest. p.

Bābelmandeba šaurums

Badana, p.

Bagdāde, p.

Bahra, р., naftas raj.

Bahrijas oāze
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Bahraldžebela, v.

Bahralgazāla, v.

Bahr az-Zarāfa, v.

Bahreina, v.

Bālbeka, vēst. p.

Baltā Nīla (lejtecē), v.

Bānijāsa (Bānjāsa), p.

Banī Suvaifa, province
Bara, p.
Barada, v.

Barka, p.
Barkas apgab., vēst.

Basra, p.

Batra (Petreja, Petra)
vēst. p.

Beihānelkasāba, p.

Beirūta, p.

Bekas oāze

Beitalfakīha, p.

Beitatdīna, p.

Benāsa zemesrags

Bengāzī (Bingāzī), p.

Bahr al-Džabal 'Kalnu

upe', Baltās Nīlas vidus-

tece, Sudāna

Bahr al-Gazāl 'Gazeļu
upe', Sudāna

Bahr az-Zarāf 'Žirafes

upe', Sudāna

Al-Bahrain 'Divas jūras',
salu grupa

Ba'lbakk, senā Hēliopole
'Saules pilsēta. LR

An-Nīl al-Abjad, ĒAR

Banjās, SAR

Bani (Beni) Suvaif, ĒAR

Bāra, Sudāna

Baradā, SAR

Barka, LAR

sk. Kirenaikas apgab., LAR

Al-Basra, vēl arī Margila,

IR, sk. Misrāna

Al-Batrā, JHK

Baihān al-Kasāb, JTDR

Bairāi, kādreiz feniķiešu

apdzīvota vieta Berita,

LR

Al-Bika 'aiza, ieleja', sena

Kelesirija, LR

Bait al-Fakīh 'Zinātnieku

nams', JAR

Bait ad-Din 'Ticības nams',

LR

Ra's Banas, EAR

Bani Gāzi. Pilsēta no-
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Benha, p.

Benī Suvaifas province
Berbera, р., osta

Betānija, p.

Betlēme, p.

Bibān al-Mulūk

Bibla, vēst. p.

Bilbeisa, p.

Bilkāsa, p.
Bišas oāze, vādī

Bīzerta, p.

Bīzerts, ez.

Blīda, p.

Burulluss, ez.

saukta pulkveža Sīdī

Ben Gāzi vārdā, LAR

Benhā, EAR

Bani Suvaif, EAR

Barbar, Somālija
sk. Eizarija, JHK

Bait Lahm arābu valodā

'Gaļas nams. Taču pil-
sēta nosaukta senebreju
vārdā Beit Lehem 'Mai-

zes nams'

'Valdnieku durvis', kapsēta
Luksoras tuvumā, cēlis

Tutmoss I, sk. Vald-

nieku durvis, ĒAR
sk. Džubeila, LR

Bilbais, ĒAR

Bilkās, EAR

Biša, SA

Bizart, Binzart, TR

Buhairat Binzart, TR

Biidā, ATDR_
Al-Burullus, EAR

с

Cions, k. sk. Sihjuns. Džabal Sihjun

D

Dāhilas oāze

Dahnas (Dahanas) tuk-

snesis

Dahrāna, p.

Al-Vāhat ad-Dāhila, EAR

Ad-Dahnā 'Sarkanā', sk.

Rubalhālī tuksnesis, SA

sk. Zahrāna, Dahrāna —

dialekta forma
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Dahuka (Dihoka), р.

Damaska, р.

Dāmira, р.

Damjāta (Damieta), р.

Damjātas atteka (Nīlai)
Dandara, p.

Dārfūras province

Darija, p.
Davāsiras vādī

Delta (Nīlas d.)
Deir az-Zora, p.
Deirūta, p.

Dibai (3 zilbes), p.

emīra v.

Dijālas apgab.
Dīvānija, p.

Dīzfūla, p.
Doha, p.
Drūzu kalni

Dufāra (Dofāra), šeiha v

Duhāna, p.

Dunkula (Dongola), p.
Dzeltenā Nīla, v.

Džabalatduhāns (Du-
hāns), k.

Džabalaulija, p.

Džabal aš-Šaihs, k.

Dahūk, IR

Dimašk, Džillik. Aramejas
laikā Aram Damasek.

Tagad aš-Sāma (aš-
Sām) 'pa kreisi. Sk.

Šāma, SAR

Ad-Dāmir, Sudāna

Dumjāt, EAR

Far' Dumjāt, ĒAR

Dandara, ĒAR
Dārfūr, Dārfor. Foru (nē-

ģeru) zeme, Sudāna

Ad-Darija, SA

Vādī ad-Davāsir, SA

Diltā an-Nīl, ĒAR
Dair az-Zaur, SAR

Dairūt, ĒAR

Dubai, Dubaij, AAE

Dijālā, IR

Ad-Dīvānījā, IR

Dizfūl, IR

Ad-Dauha, Katara
Džibāl Drāz, SAR
sk. Zufāra

Duhān, Bahreina

Dunkul, ĒAR
An-Nil al-Asfar, sk. Sobāta

Džabal ad-Duhān 'Dūmai-

nais kalns', Bahreina

Džabal Aulijā, Sud. dia-

lektā Ģebel Aulijā 'Svēto

kalns', Sudāna

sk. Hermons, SAR
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Džaufas apgab., oāze

Džavasa

Džebelahdāras province

Džida, p.

Džīzāna, p.

Džīza, p.
Džubeila

Džauf, Džof, JAR, SA

sk. Pirātu krasts

LAR

Džidda, SA

Džīzān, SA

Al-Džīza, sk. Gīza, ĒAR

Senā Bibla. Džubail demi-

nut. no džabal. Dialektā

Zbēil 'kalniņš', LR

LAR

Г:

Edesa (Urfa), vēst. p.

Ēģipte (Lejasēģipti un

Augšēģipti sk. pēc alfa-

bēta)

Eifrāta, v.

Eizarija, p.

Eljas (Eļļas) kalns

Erbīla, p.

Erga tuksnesis

Ar-Rahā, IR

Misr. Etimoloģija nav

skaidra. Vārds Misr pa-
zīstams kopš faraonu

laikiem

Al-Furāt 'Saldais ūdens',
IR

Al-Eizarija — Betanijas

tagadējais nosaukums,
JHK

Džabal az-Zaitun 'Olīvas

kalns', JHK

Arbīl, IR

sk. Lielais Austrumu Erga
tuksnesis

F

Fādilī, naftas raj.
Fājida, p.

Fajūma, p.

Fadili, SA

Fājid, ĒAR

Al-Fajūm, EAR



Fākūsa, p.
Fākūsas kanāls

Farafiras oāze

Farasānas s-s

Fāriskūra, p.
Fāras s.

Faršūta, p.

Fāšira, p.

Fašna, p.
Feca (Fesa), p.
Fecānas apgab.
Fudžeira, šeiha v.

Al-Furāta, v.

Fustāte (Fostāte)

Fākūs, EAR
Bahr al-Fākūs

Vāhat al-Farāfir, ĒAR
Farasān (Sarkanajā jūrā)
Fariskur, EAR

Fārūs (Sarkanajā jūrā),
SA

Faršūt, EAR

Al-Fāšir, Sudāna
Al-Fašn, EAR
Fās, MX

Fazzān, MX

Al-Fudžaira, AAE
sk. Eifrāta

Al-Fustāt — senā Kaira,
kas laikiem saukta

par
Misru, EAR

G

Gābesa, p.
Gābesas līcis

Gadāmisa, p.

Galileja
Galilejas jūra

Garbijas province
Gardāka, p.

Garībs, k.

Gaza, р.

Gazāla, v.
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Käbis, TR

Halīdž al-Kābis, TR

Gadāmis, LAR
Galīl 'apgabals'
Buhairat al-Džalīl. Sk. Ģe-

necaretes ez.

Al-Garbīja, ĒAR
Al-Gardaka. Pazīstama kā

Hurgāda (sk.)
Džabal al-Garīb 'Dīvainais

kalns\ EAR
Gazza, EAR
sk. Bahralgazāla, Sudāna



Girgas province
Gorās ieplaka

Gīza, p.

Golānas augstumi

Golgāta, p.

Golgāta, k.

Gūtas oāze

Girga, EAR

Al-Gõr. Zemākajā daļā Nā-

ves jūra
sk. Džīza

Murtafa'āt al-Gavlān (al-
Džaulān), SAR

Al-Dzuldžula, al-Džal-

džala, JHK

Pieres vieta. Teli al-Dzul-

džula. No senebreju Gil-

gai, JHK

Vāhat al-Gūta, SAR

Ģ

Džanasar. Buhairat Taba-

rija, daļa SAR
Ģenecaretes ez.

н

Habānija, ez.

Hābūra, p.

Hābūra, v.

Hadramautas apgab.

Hadža, p.

Haibara, p.

Hāila, p.

10*

Buhairat al-Habbanijā, IR

Al-Hābūr, IR

Nahr al-Habur, Al-Habūr

al-Akbar Lielā Hābūra.

Al-Hābūr al-Asgar Mazā

Hābūra, IR

Hadramaut 'Mirusī zeme',

JTDR

Hadždža, JAR

Haibar, SA

Hā'il, vēst. Šammaras emi-

rāta galvasp., SA

147
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Hāilas vādī

Haima, р., sultanāts

Halfa, p.
Halfas vādī

Halda, starptautiskais lid-

lauks Libānā

Haleba (Alepo), p.

Наша (Нота), р.

Hammāds, к.

Al-Hamra

Hānikīna (Hānekīna), p.

Hāridžas (Hārigas) oāze

Hartūma, p.

Hārūns, k.

Hasas apgab.
Haurānas apgab.
Hebrona, p.

Hebrons, k.

Hēliopole, p.

Vādī Hā'il, SA

sk. Rasalhaima

Halfā, IR
Vādi Halfā, IR

LR

Halab, epitets aš-Sahbā

'Pelēkā', SAR

Hamā, SAR

Džabal Hammād 'Neauglī-
gais kalns' Abū Ham-

mād, ĒAR
Al-Hamrā 'Sarkanā' Irāka,

Mesopotāmija

Hānikīn, IR
Al-Vāhat al-Hāridža, ĒAR

Al-Hartūm 'Snuķis. Pil-

sēta atrodas uz zemes-

raga, kas atgādina zi-

loņa snuķi, Sudāna

Džabal Hārūn. Āro.na k.,
JHK

sk. Ahsas apgab.
Haurān, SAR

Habrūn, epitets al-Halīl

'Uzticamais draugs.
Mamre, Hebronas piepil-
sēta, JHK

Džabal Habrūn, JHK

Halīubūlis. Epitets _Misr
al-Džadīda 'Jaunā Ēģip-

te', vēl arī Malārija

(sk. Matarija). Tagad
Kairas rajons
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Heluāna, p.

Hermons, k.

Hidžāzas kalnu grēda

Hidžāzas Tihāma

Hilla, p.

Himjara, vēst. zeme

Hīra, vēst. p.

Hīta, p.

Hodeida, p.
Hofūfa, p.
Homsa, p.

Homss, ez.

Hormaksara, rajons
Hormuzas šaurums

Hulvāna, p.

Hurgāda, p.

Hūrijas Mūrijas arhipe
lāgs

Helvān. Smagās rūpniecī-
bas centrs, ĒAR

Harmün. Sk. Džabal aš-

Saihs 'Šeiha kalns', SAR
Al-Hidžāz 'Šķērslis, bar-

jera', SA

Tihāmat al-Hidžāz, sk. Ti-

hāmas apgab.
Al-Hilla, SA

Himjar, JAR un JTDR

Al-Hira, Kūlas tuvumā, IR

Hīt, IR

Al-Hudaida, JAR

Al-Hūfūf, SA

Hims. Divas Homsas —

viena Lībijā, otra Sīrijā
Buhairat Hims, SAR

Adenas p. rajons, JTDR

Madīk Hurmuz

Hulvān, sk. Heluāna, ĒAR

Hurgāda, ĒAR

Hūrījā Mūrījā arhipelāgs
Arābu jūrā

I

Irākas Republika
Ismaīlija, p.

Al-lrāk IR

Al-Isma'ilija, EAR

J

Janbu, p.

Jarmūka, v.

Janbu, SA

Al-Jarmūk, JHK, SAR



Jasriba (Jatriba), vest. p.
Jemena

Jemenas Tihāma, apgab.
Jērika (Jērihona, Jēriko-

na), vēst. p.

Jeruzaleme, p.

Jordāna, v.

Jūsufa kanāls

sk. Medīna, SA

Al-Jaman. Jaman 'pa labi.
Ja orientējas pēc austru-

miem, dienvidi ar Je-

menu atrodas pa labi.

Jemenas epiteti al-Hadrā

'Zaļā', Arabia Felix Lai-

mīgā Arābija
Tihāmat al-Jatnan, JAR
sk. Arīha, JHK

Ūrusalim no ebreju vārda

Jerušalaim 'Miera mā-

joklis. Arābi šo pilsētu

sauc par Al-Kuds 'Svē-

tā', Bait al-Mukaddas

'Svēta vieta, nams'

Nahr al-Urdunn 'Jordānas

upe. Bahr aš-Sari'at al-

Kabir 'Lielā slāpju rem-

dētāja. Krievu vai. Во-

допой

Bahr Jūsuf, ĒAR

к

Kabīlijas kalnu apgab.
Kadisija, p.

Kādiša, p.

Kafratduvāra, rūpniecības
centrs

Kafr aš-Šeiha, p.
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Al-Kabil al-Kubrā, ATDR

Al-Ķādisija, IR

Kādiš, LR

Kafr ad-Davvār, ĒAR

Kafr aš-Saih, ĒAR
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Kafr az-Zaijāta, р.

Kafrsuleimāna, р.

Kaira, р.

Kairavāna (Kairuāna), p.
Kairavānas apgab.
Kaivaina, šeiha v.

Kalābiša, ciems

Kaljūba, p.

Kāmišlī, osta

Kanaāna (Hanaāna),
vēst. zeme

Kantara (Elkantara), p.

Karmels, k., kalnu grēda

Kārnāka, vēst. p.

Kārūns, ez.

Kasablanka, p.

Kasīrī, bij. sultāna v.,

vēst.

Kasīmas apgab.
Katara, pussala, v.

Katrīnas k.

Katīfa, p.

Kāzimija, p.

Kena, р.

Keraka, р., Kerakas pro-
vince un vādī

Kafr az-Zaijāt, ĒAR

Kafr Suleimān, ĒAR

Al-Kāhira 'Uzvarētāja',
Misr al-kāhira 'Galvas-

pilsēta Kaira', Al-Mah-

rūsa 'Tā, kura jāglābj'
Al-Kairavān, TR

TR
sk. Ummalkaivaina

Al-Kalābiša, ĒAR

Kaljūb, EAR

Al-Kāmišlī, SAR

Kena'ān 'Zemiene. Epi-
tets Apsolītā Zeme

Al-Kantara 'Tilts', ĒAR

Al-Karmal 'Dārzs. Džibāl

Karmal

Al-Karnak, ĒAR
Buhairat Kārivūn, EAR

Ad-Dār al-Beidā, 'Baltais

nams', MX

Al-Kasīrī, JTDR

Al-Kasīm, SA

Katara
Džabal Kātarinā. Ēģiptes

dialektā Gebel Kātarinā,

ĒAR

Al-Katīf, SA

Al-Kāzimija, Kazimain, IR

Kinā, ĒAR

Kerak, JHK
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Kerbela, p.

Kerkūka (Kjrkūka), p.
Kerkūkas apgab.
Kirenaikas apgab.

Konstantīna, p.
Kordofānas apgab., plato
Korosko, p.

Ktēsifonta, vēst. p.

Kuaitī, sultanāts, vēst.

Kūfa, vēst. p.
Kūmombū (Komombo), p.

Kunfuda, p.
Kurdistānas apgab.
Kurna, р.

Kūta, р.

Kūtas aizsprosts

Kūtalamāra, p.

Kuveita, valsts

Kuveita, p.

Karbala, IR

Karkūk, IR

IR

Nosaukts pec senas Kire-

nas pilsētas, vēl arī

Barka, LAR

Kustantīn, ATDR

Kurdufān, Sudāna

Kūruskū, ĒAR

sk. Madāma, IR

Al-Ku'aiti, JTDR

Al-Kūfa, sk. Misrāna, IR

Kurn Urnbū, ĒAR

al-Kunfuda, SA

IR

al-Kurna, IR

Al-Kūt, IR
Sadd Kūt, IR

Kut al-Amāra, IR

Davlat Al-Kuvait

Madinat al-Kuvait (gal-
vaspilsēta)

L

Lahadža (Lahedža), p.
Lahsas apgab.
Latakija (Lāodikeja)

Lejasēģipte

Levanta

Lahadž, JTDR

sk. Ahsas apgab.
Al-Lāzīkīja. Lāodikeja —

daudzu antīko pilsētu

nosaukums, SAR

Al-Vadžh al-Bahri, Misr

Bahri vai Baharīja, ĒAR

'Austrumi. Plašākā no-
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Libana

Libānas kalnu grēda

Lībija

Lībijas tuksnesis

Lielais Austrumu Erga
tuksnesis

Lītānī (Līta), v.

Luksora, p.

zīmē visa rietumu Āzija,
Turcija, Grieķija, Ēģip-
te. Šaurākā nozīmē —

Vidusjūras Āzijas krasts

Lubnān, LR

Silsilat Lubnān al-Garbi

'Rietumu Libānas kalnu

grēda', Džebel Lubnān

'Baltais kalns', LR

Lūbijā. Senie grieķi par

Lībiju dēvēja visu Āf-

riku, īpaši zemes rietu-

mos no Nīlas, LAR

Sahrā Libijā, LAR, ĒAR

Ark al-Ķabir aš-Sarkī,

ATDR, TR

Al-Litānī, LR
Al-Aksar 'Piļu pilsēta', Tē-

bas, ĒAR

M

Madaina, vest. р.

Magriba

Al-Mahalla al-Kubra, p.

'Pilsētas. Daudzskaitlis no

vārda Madina (Medina),
Madā'ina — Ktēsifontas

arābiskais nosaukums,

IR

Magrib 'Rietumi. Magrib
al-Aksā 'Tālie rietumi.

Plašākā nozīmē arābu

zemes Ziemeļrietumu

Āfrikā, sk. Maroka

Al-Mahalla al-Kubrā, ĒAR
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Mahras apgab., vēst.

Mahrūsa, р.

Mālūla, р.

Mamre, vēst. р.

Māmūra, р.

Manāma, р.

Manfalūta, р.

Mansūra, р.

Manūfijas province
Manzala, ez.

Mardža, p.

Mardžs, ez.

Marjūta (Mariota), p.

Marjūts, ez.

Maroka

Masafī, p.

Masīra s.

Maskata, p.

Mašrika

Matarija (Matrija)

Matrahas (Matras) osta

apgab. ļ
Mauritānijas Islāma Re

publika
Medīna, p.

Al-Mahra, JTDR
sk. Kaira

Ma'lūlā, SAR

sk. Hebrona

Al-Ma'mūra, ĒAR

Al-Manāma 'Guļvieta.
Bahreinas galvaspilsēta

Manfalūt, ĒAR

Al-Mansūra, EAR

Al-Manūfija, ĒAR
Buhairat al-Manzala, ĒAR

Al-Mardž, LR

BuhairatAl-Mardž, LX

Marjut, ĒAR

Buhairat Marjūt, EAR

Marrākuš. Al-Magrib 'Rie-

tumi', al-Magrib al-Aksā

Tālie rietumi', MX

JTDR

Anglijas un ASV lidlauks,
kara bāze Omānā

Maskat, OS

Mašrik 'Austrumi. Arābu

zemes uz austrumiem no

Sīnājas pussalas
Hēliopole, šobrīd Kairas

rajons
Matrah, OS

Mūritānijā, Morītānījā

Al-Madina. Pirmā nozīme

Tiesas nams', otrā —

'Pilsēta. Epiteti al-Mu-
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Meka, р.

Meka un Medīna

Meknesa, p.

Mendelī, p.

Menūfa, p.
Mersā Matrūha, p.

Mesopotāmija

Minja, p.

Misra

Misrāna (Mesrāna)

Mogadīša, p.

Moha, p.

Mostagānima, p.

Mosula, p.
Muhameda zemesrags

navvara 'Spožā Medīna',
Dār al-Hadzar 'Pārce-

lotāju nams. Medīna —

senā Jatriba (Jasriba),
SA

Makka. Epiteti Makkat al-

Mukarrama 'Augsti go-
dātā Meka', Umtn al-

Kurā 'Pilsētu māte', SA

Al-Arādi al-Mukaddasa

'Svētās zemes', SA

Maknās, MX

Mandall, IR

Manūf, Minūf, ĒAR

Marsā Matrūh, ĒAR

Mā baiti an-Nahrain

[Zeme], kas starp divām

upēm. Epiteti al-Hamrā

'Sarkanā', Bilād ar-Rāfi-
dān 'Divupju zeme', IR

Al-Minja, ĒAR_
Misr 'Ēģipte. Eģ. dialektā

Masr

Al-Misrān 'Pilsētas. Bas-

ras un Kūfas nosau-

kums, IR

Makadīš, Mukadīš. Moga-
dīšo ir dialekta forma,

Somālija

al-Mūhā, JAR

Mustagānim, ATDR

Al-Mausil, IR

Ra's Muhammad, EAR
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Muharraka, p.

Mukalla (Makalla), p.

Mukatams (Mokatams), k.

Al-Muharrak, Bahreinas

starptautiskais lidlauks

Mukallā, JTDR

Al-Mukattam, EAR

N

Nabatija, vēst. p.

Nāblusa (Nābulusa), p.

Nācarete, vēst. p.

Nadžrānas vādī, oāze

Naghammādī

Nahrelāsī (Asī), v.

Nāsirija, p.
Natrūnas vādī

Nāves jūra

Nazarete, p.
Nedždas province

Nedžefa, p.

Nefūds, tuksnesis

Nīla, v.

Nīlas delta

Senatnē Dār an-Nabat

'Nabateju zeme', SA

Senā Sihema ar galvaspil-
sētu Batru (Petru), JHK

An-Nāsira 'Aizstāvis, Uz-

varētājs'
Nadžrān, SA

Nag Hammādi, aizsprosts
uz Nīlas, ĒAR

sk. Oronta

Nāsirija, IR

sk. Vādī Natrūnas apgab. r
ĒAR

Bahrat Lūt 'Lota dīķis',
Al-Bahr al-Maijit 'Nā-

ves jūra'
sk. Nācarete

Nadžd 'Plakankalne', SA

An-Nadžaf, IR

Sahrā an-Nafūd 'tuksnesis,
smilšu kāpas', SA

An-Nil. Epitets Al-Bahr al-

A'zam 'Varenā upe.

Baltā, Dzeltenā, Zilā

Nīla — sk. pēc alfabēta

Diltā an-Nil



Nīlas ieleja
Nizva, p.

Nūbijas kalni

Nūbijas tuksnesis

Vādi an-Nil

Nizvā, OS

Džibāl an-Nūba, ĒAR

Sahrā an-Nūba, ĒAR

о

Omanas sultanats

Omdurmāna, p.
Orāna, p.
Ormuzas šaurums

Oronta, v.

Umān, valsts nosaukta

umān tautas vārdā. Eti-

moloģija nav skaidra

Umm Durmān, Sudāna

Uhrān, ATDR

sk. Hormuzas šaurums

Nahr al-Asī 'Dumpīgā
upe', Al-Asi 'Dumpīgā',
SAR

p

Palestīna

Palmīra, vēst. p.

Persijas līcis

Petreja, vēst. p.
Pirātu krasts

Portfuāda, p.

Portsaīda, p.

Filastīn. Filisteja — filis-

tiešu zeme, epitets Al-

Ard al-Mukaddasa

'Svētā zeme'

'Palmu pilsēta', sk. Tad-

mora, SAR
Al-Halīdž al-Fārisī. Agrāk

Basras līcis

sk. Batra, JHK

Džavasa. Līdz 1853. g. ta-

gadējo AAE piekraste
Būr Fuād, EAR

Bur Sa'id, EAR

157
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Portsudana, р.

Port-Taufīka, р.

Bur Sudan, Sudāna

Būr Taufik, ĒAR

R

Rabata, р.

Rabiga, р.

Rābigas vādī

Rafaha, p.

Ar-Rāfidāna, v.

Rajāka, p.

Rāmallāha, p.

Rāsalhaima, р., sultanāts

Rāšeijas vādī

Rās Samra, zemesrags

Ravāndūza (Revāndūza),

P-, v.

Ar-Rijāda (Errijāda), p.
Rodas s.

Rozeta, p.
Rozetes atteka (Nīlai)
Rubalhālī tuksnesis

Rūgtie ezeri

Ribat al-Fath 'Uzvaras no-

metne', MX

Rābiga, SA

Vādi Rābiga, SA

Rafah, ĒAR

Ar-Rāfidān 'Divas piete-
kas. Tigras un Eifrātas

nosaukums

Rajāk, Rijāk, LR

Rāmallāh, JHK

Ra's al-Haima, AAE

Vādi Rāšaijā, LR

Bij. Ugaritas drupas, SAR

Ravāndūz, Ravāndiz, IR

Ar-Rijād 'Dārzi', SA

Ar-Rūda. Kairas robežās

sala Nīlā

Ar-Rašīd, ĒAR

Far'Rašīd, EAR

Ar-Rub' al-Hālī 'Lielais

dienvidu tuksnesis' vai

'Tukšais ceturksnis', sk.

Dahnas tuksnesis

Al-Buhairāt al-Murra,

ĒAR
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Sābūrs, к.

As-Sadd al-Ālī

Sahāras Atlasa k. grēda

Sahāras tuksnesis

Saida (Sīdona), p.
Saīdas apgab.
Sālihija, p.
Salmānas osta

Sallūma, p.
Sallūmas līcis

Salta, p.

Samālūta, p.

Samannūda, p.

Samarijas drupas

Sāmarra, p.

Samāva, p.

Sana, p.

Sannūras vādī

Sarkanā jūra

Sfāksa, p.
Sīdī Belabesa, p.
Sīdī Džābira (Gābira), p.
Sihjūns, k.

Sīnājs, k.

sk. Tābors, k.

sk. Asuānas aizsprosts
Džibāl Atlas as-Saharā-

vlja, ATDR

As-Sahrā. As-Sahrā al-

Kubrā 'Lielais tuksnesis*

Saidā, LR
sk. Augšēģipte, ĒAR
As-Sālihīja, EAR
Mina Salmān, ĒAR

As-Sallūm, ĒAR
Halīdž as-Sallūm, ĒAR
As-Salt, JHK

Samālūt, EAR

Samannūd, ĒAR
Makabeiju laikā Palestī-

nas vidusda|a
As-Sāmarrā (senā Su-

mera), IR

As-Samāva (arī Mutanna) ,

IR

Sana'a, JAR

Sannūr, ĒAR
Bahr al-Ķulzūm vai Al-

Bahr al-Ahmar. Ķulzūm,
ahmar 'sarkans'

Safākis, Sfākis, TR
Sidi bil-Abbās, ATDR

Sīdī Džābir, Gābir, EAR

sk. Cions

Sīnā. Tūr Sīnā 'Sīnāja
kalns', epiteti Džabal
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Sīnājas pussala

Sindžāra, р., v.

Sindžārs, k.

Sirhānas vādī

Sīrija

Sīrijas tuksnesis

Sīves oāze

Sobāta, v.

Sohāga, p.
Sokotras s.

Somālija
Sudāna

Sueca, p.
Suecas kanāls

Suecas līcis

Suecas šaurums

Suleimānija, p.

Sūra, p.

Musa 'Mozus kalns', at

Tūr 'kalns', ĒAR
Sibh Džazīrat Sinā, EAR

Sindžār, IR
Džabal Sindžār, IR

Vādi as-Sirhān, SA

Sūrija vai aš-Sām, bur

tiski 'pa kreisi', t. i., Zie

meļi, SAR

Bādijat aš-Sām

Vāhat Siva, ĒAR

As-Sūbāt 'Dzeltenā Nīla'

Sudāna

Sūhāg, ĒAR

Sukutra, JTDR

As-Sūmāl, Somālija
As-Sūdān 'Melnie, nēģeri'

Sudāna

As-Suvais, ĒAR

Kanāt as-Suvais, EAR

Halīdž as-Suvais (Sarka
najā jūrā)

Barzah as-Suvais

As-Sulaimānīja, IR

Sūr, sk. Tīra

s

Saihosmana, р.

Sallāla, с.

Sama

Saih Usman, Adenas pie

pilsēta, JTDR

Aš-Sallāl, ĒAR

sk. Damaska
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Šammaru kalni

Šārdžas sultanāts

Šarkijas province
Šatelaraba, v.

Šeihs, k.

Šendī, p.
Sibīn al-Kanātira, ciems

Šibīnalkoma, p.

Šihra, p.

Sirbīna, ciems

Suveihata, p.
Šuveihas osta

Džibal Umm Sammar

'Šammāru tautas zeme',

SA

Aš-Sārdžā, AAE

Sarkīja 'Austrumi', EAR

Satt el-Arab 'Arābu krasts.

Tigras un Eifratas sa-

teka, IR

Džabal aš-Saih, sk. Her-

mons

Sandī, Sudāna

Sibīn al-Kanātir, EAR

Sibīn al-Kūm, EAR

Aš-Sihr, JTDR

Sirbīn, EAR

Aš-Suvaihat, AAE

Suvaih, Kuveita

т

Tabarija (Tiberija), р.

Tābors, к.

Tabūka, р.

Tadmora, vēst. р.

Tahta, р.

Tāifa, р.

Tāiza, р.
Tālie Austrumi

Talha, p.
Tanta, p.

Tartūsa, p.

Tabarija vai Tiberija, no-

saukta Romas ķeizara

Tibērija vārdā

Džabal Tābūr, sk. Sābūrs

Tabūk, SA

Tadmur 'Palmu pilsēta',

SAR_
Tahtā, EAR

At-Tā'if, SA

Ta'izz, JAR

Aš-Sark_ al-Aksa

Talhā, EAR

Tantā, EAR

Tartūs, SAR
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Tēbas kalni, vēst. p.

Teimas oāze

At-Tell al-Kebīra, p.

Tiberijs, ez.

Tigra, v.

Tigra un Eifrāta, v.

Tihāmas apgab.

Timsāhs, ez.

Tīra, p.

Tlemsena, p.

Transjordānija

Tripole, p.

Tripole, p.

Tripolitānija

Tūlkarma, p.

Tūnisa, p.

Tūnisija

Tuvie Austrumi

Tiba. Simtvārtu Tēbas, sk.
Luksora

Taimā, SA

At-Tall al-Ķabīr, ĒAR
sk. Ģenecaretes ez.

Didžli. Epitets Nahr as-

Salām 'Miera upe', Tigra
'Bulta'

Ar-Rāfidān, IR
Tihāma 'Līdzenums', SA

un JAR

Buhairat at-Timsāh 'Kro-
kodila ezers', EAR

Tīr. Tīra vai Sūra (sk.),
LR

Talamsan, ATDR
Al-Urdunnija. Sark al-Ur-

dunn Austrumjordā-
nija', JHK

Tarabulus aš-Sark 'Aus-

trumu Tripole', LR
Tarabulus al-Garb 'Rietu-

mu Tripole', LAR

Tarabulus al-Garb 'Rie-
tumu Tripole', LAR

Tūl Karm, JHK

Tunis, TR

Al-Ijāla at-Tūnisīja 'Tūni-

sijas zeme. Senā Ifrī-

kija (vēst.), TR

Aš-Sark al-Adnā

L

Übeīda, p. Al-Übaīd, AAE
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Übeijīdas vādī

Ukaira, p.
Umm-Durmāna 2

Ummalkaivaina, šeiha v.

Umm-Saīda, p.

Vādī Al-Übaijid, SA, IR

Al-Ukair, SA

Umm Durmāna, sk. Om-

durmāna

Umm al-Kaivain, AAE

Umm Sa'īd, ĒAR

V

Vadī Davasira
Vādī Halfa, p.
Vadī Natrūnas apgab.
Vādī Sirhānas apgab.
Valdnieku durvis (ieleja)

Väsita, vēst. p.

Vidējie Austrumi

Vādi ad-Davāsir, SA

Vādī Haifā, Sudāna

Vādi an-Natrūn, ĒAR
Vādi as-Sirhān, SA

Kapsēta Luksoras tuvumā,
ko cēlis Tutmoss_ I, sk.

Bībān al-Mulūk, ĒAR

Al-Vāsit, IR

Aš-Sark al-Avsat (Ausat)

z

Zaba, v.

Zahla, p.
Zāho, p.

Zahrāna, p.

Zakāzīka, p.

Nahr az-Zāb al-A'lā 'Augš-
zāba', Nahr az-Zāb al-

Asfal 'Lejas Zāba', IR

Zahla, LR

Zāhū, IR

Az-Zahrān, SA

Az-Zakāzīk, EAR

2
Pievienot ģeogrāfiskajiem nosaukumiem vārdiņu Umm (mate)

ir sena tradīcija, kas, pēc vēsturnieka V. Avdijeva domām, radusies

matriarhāta laikmetā. Sk.: Avdijevs V. Seno austrumu vēsture. R.,

1977, 222. lpp.
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Zilā Nīla, v.

Zarāfa, v.

Zifta, p.

Zubeidija, p.
Zufāra (Dofāra), šeiha v.

An-Nil al-Azrak

sk. Bahr az-Zarāfa

Ziftā, ĒAR

Az-Zubaidīja, IR

Zufār, province Omānā, sk.

Dufāra

G. EGLĪTE, E. KATAJS

PĀRSKATS PAR JAPĀŅU VALODAS LATĪŅU

TRANSKRIPCIJAS SISTĒMĀM

Japāņu valodas skaņu un skaņu kopu atveidei tiek

izmantotas šādas latīņu transkripcijas sistēmas: Hep-
berna jeb Standarta sistēma (Hjodzjun-siki, izveidota

1885. gadā), Jaunā oficiālā sistēma (Sin-kunrei-siki,
ieviesta 1937. gadā) un Japāņu sistēma (Ņipon-siki).
Japāņu valodas praktisko transkripciju uz krievu alfa-

bēta bāzes izstrādājuši un ieviesuši krievu lingvisti
orientālisti 20. gadsimta sākumā.

Vienotas japāņu skaņu
un skaņu kopu transkrip-

cijas trūkums zināmā mērā

apgrūtina gan latvisko at-

veidojumu precizēšanu,

gan arī japāņu valodas ap-

gūšanu, kas pēdējā laikā

sakarā ar zinātniskās in-

formācijas nepieciešamību
vēršas plašumā. Aizvien

vairāk dažādu speciā-
listu — inženieru, zināt-

nieku, patentu un infor-
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mācijas dienestu darbinieku — ir saistīti ar japāņu va-

lodas (uzvārdu, vārdu, firmu, preparātu) latviskās at-

veides problēmām. Jāievēro, ka atveidojumu pareizību
var garantēt tikai orientēšanās japāņu valodas latīņu
transkripcijas sistēmās.

Vienas, otras vai trešās latīņu transkripcijas sistē-

mas izmantojums japāņu skaņu un skaņu kopu tran-

skripcijā ir nosacīts, t. i., var izvēlēties jebkuru no šīm

sistēmām. Japānā plašāk tiek izmantota Hepberna un

Japāņu sistēma. Japānas valdība ir pūlējusies par ofi-

ciālu transkripcijas sistēmu ieviest Japāņu sistēmu,
taču nesekmīgi. Japāņi joprojām jauc dažādas sistē-

mas pat viena vārda robežās. Ārpus Japānas plašāk
pazīstama un biežāk izmantota tiek Hepberna tran-

skripcijas sistēma. Šai sakarā ir lietderīgi galvenajos
vilcienos iepazīties ar būtiskākajām atšķirībām japāņu
skaņu un skaņu kopu transkripcijas sistēmās, kā arī ar

vispārīgajiem japāņu valodas uzbūves un rakstības

principiem.

Vispārīgs japāņu valodas rakstības raksturojums

Japāņu valodā ir pieņemta jaukta rakstība. Tā pama-

tojas uz pagātnē (5. gs.) mantotajiem ķīniešu hierogli-
fiem un kanas fonētisko alfabētu (zilbju apzīmēšanas
sistēmu), kas izveidojies aptuveni 9. gadsimtā. Zilbju

apzīmēšanas sistēmā mūsdienās ir 46 zīmes japāņu va-

lodas skaņu transliterēšanai. Kanas alfabēts iedalās di-

vos veidos — hiraganā un katakanā. Abu veidu atšķi-
rība izpaužas vienīgi zīmju formu un izmantošanas

sfērā. Katakanas zīmes ir vienkāršākas, un šo alfa-

bētu izmanto no svešvalodām (galvenokārt no ang]u
valodas) aizgūtu vārdu transliterācijā, arī bērnu
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grāmatās, oficiālos dokumentos, telegrammās. Hiraganu
lieto vārdu galotņu, arī palīgvārdu rakstīšanai. Ar hie-

roglifiem raksta vārdu (lietvārdu, darbības vārdu, īpa-
šības vārdu)" nelokāmās daļas. Gan hieroglifu, gan arī

hiraganas un katakanas skanējumu attēlo latīņu tran-

skripcijas sistēmas.

Japāņu rakstības sistēma un reformas

Jau no Meidzi perioda (1867—1912) sākuma posma

ir bijuši mēģinājumi vienkāršot japāņu rakstības sis-

tēmu. Tie ietvēra ne tikai ķīniešu hieroglifu ierobežo-

šanu valodā, bet arī latinizācijas sistēmas ieviešanu.

1902. gadā Japānas valdība nodibināja Japāņu valo-

das pētīšanas komiteju. Taču šī komiteja nekādas re-

formas japāņu rakstības sistēmā neizdarīja un 1913.

gadā tika likvidēta. Jaunu valodas pētīšanas komiteju

nodibināja 1921. gadā, un tā darbojas līdz šai dienai.

Tomēr konservatīvisma dēļ gan pašā komitejā, gan sa-

biedrībā aktuālākas reformas ilgu laiku netika izdarītas.

Tikai 1946. gadā parādījās jauns nolikums par ķīniešu
hieroglifu skaita ierobežošanu japāņu valodā, kā arī

par hieroglifu vienkāršošanu un stingri reglamentētu
kanas lietojumu.

Dažādu japāņu valodas latīņu transkripcijas sistēmu

salīdzinājums

Atšķirības starp japāņu valodas latīņu transkripci-
jas dažādajām sistēmām ir nelielas un tāpēc apgūsta-
mas bez sevišķām grūtībām.

Piemēram uzrakstīsim romadzi (tā japāņu valodā

sauc japāņu vārdu latīņu transkripciju).
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Latīņu transkripcijas sistēmās atveidojums ir šāds:
roomazi — Jaunā oficiālā sistēma

römaji — Hepberna sistēma

rõmadi — Japāņu sistēma

romadzi — latviskais atveidojums
Japāņu transkripcijas sistēmu pārējās atšķirības ir

parādītas tabulās.

Japāņu valodas latīņu transkripcijas sistēmu salīdzinājums
un japāņu skaņu un skaņu kopu latviskais atveidojumsl

1. tabula

1 Tabulās par pamatu ņemta Hepberna sistēma. Uzrādītas tikai

atšķirības, kādas ir Jaunajā oficiālajā sistēmā un Japāņu sis-

tēmā. Ja atšķirību salīdzinājumā ar Hepberna sistēmu nav, tad

tabulās zem latīņu transkripcijas Hepberna sistēmā ir dots latvis-

kais atveidojums.

а ka sa ta na ha]ma уа ra Hepberna s.

а
ka, sa ta na ha ma ja latviskais atv.ra ira

i ki shi chi ni hi mi ri Hepberna s.

si

si
—

Jauna oficiāla s.

-
—

hi mi

Japāņu s.

i Iki si či ņi I гi latviskais atv.

u ku su tsu nu fu rau ru Hepberna s.

—

—

tu

hu

_hu

fu

Jauna oficiālā s.

Japāņu s.

I ku su cu nu mu ru latviskais atv.

e ke se te ne he me ГС Hepberna s.

e ke se te ne
heļ—|me latviskais atv.re

ko! so to no ho то У° ro Hepberna s.

ko
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2. tabula2

3. tabula

2 Tabulas ir sakārtotas pēc japāņu skaņu rindām. Reizēm z un

d skaņu rindās veidojas vienādas skaņu kopas. Tās tiek attēlotas

ar vienādu transkripciju.

za da ba pa Hepberna s.

ga dza da ba pa latviskais atv.

gi J i ji bi- Pi Hepberna s.

zi ži Jauna oficiāla s.

zi di Japāņu s.

dzi dzi bi PJ latviskais atv.

zu zu bu рц Hepberna s.

zu Jauna oficiāla s.

zu Japāņu s.

gu dzu dzu bu pu latviskais atv.

ze de be pe Hepberna s.

ge dze de In- pe latviskais atv.

zo do bo po Hepberna s.

dzo do bo po latviskais atv.

kya sha cha nya hya mya rya Hepberna s.

sya tya Jauna oficiāla s.

kja

sya

sja

tya

čja hja

Japāņu s.

ņja I mja rja latviskais atv.

kyu shu chu nyu hyu myu ryu Hepberna s.

syu tyu Jaunā oficiāla s.

syu _tyu_ Japāņu s.

kju sju čju ņju 1 hju I mju rju latviskais atv.
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3. tabulas turpinājums

4. tabula

Japāņu valodas latīņu transkripcijas sistēmas_ ir_ da-

apzīmēts patskaņu garums. Hepberna sistēma un

Japāņu sistēmā tas tiek attēlots ar garumzīmi (izņe-
mot i, kura garumu norāda patskaņa dubultojums Ü).
Jaunajā oficiālajā sistēmā patskaņu garumu apzīmē ar

patskaņu dubultojumu.
Piemēri:

jū ji han — Hepberna sistēma

zyuu zi han — Jaunā oficiālā sistēma

;yo sho cho nyo

syo tyo

syo tyo

jo sjo čjo ņjo

hyo myo

hjo mjo

ryo Hepberna s.

Jauna oficiāla s.

Japāņu s.

rio latviskais atv.

ja ja bva pya Hepberna s.

zya zya Jauna oficiāla s.

dya dya Japāņu s.

gja dzja dzja bja pja latviskais atv.

ju byu pyu Hepberna s.

zyu zyu Jauna oficiāla s.

dyu dyu Japāņu s.

dzju dzju bju piu latviskais atv.

КУО jo jo byo pyo Hepberna s.

zyo zyo Jauna oficiālā s.

dyo dyo Japānu s.

gjo dzio dzio bio pjo latviskais atv.
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dyü zi han — Japāņu sistēma

dzjü dzi han — latviskais atveidojums
Savas priekšrocības un trūkumi ir katrai no šīm ja-

pāņu valodas latīņu transkripcijas sistēmām. Cerams,
ka tabulas palīdzēs orientēties šais sistēmās. Ja, pie-
mēram, Jaunajā oficiālajā sistēmā un Japāņu sistēmā

rakstīts Tiba, bet Hepberna sistēmā transkribēts Chiba,
tad tabulas var palīdzēt noteikt pareizo latvisko at-

veidojumu — Ciba.

О. BUŠS

KĀ SAUC SLAVENĀKO SOMU KOMPONISTU?

Virsrakstā uzdotais jautājums pirmajā brīdī, jādomā,
var izraisīt neizpratni. Visi taču it kā zinām, ka somu

mūzikas spilgtākais, ievērojamākais, pasaules mērogā
populārākais pārstāvis ir Jans Sibēliuss (1865 —1957).
Un tomēr

...

Ja jūs sarunā ar kādu somu pieminēsiet
komponistu Sibēliusu, tad pārpratumi neradīsies, tur-

pretim, ja runāsiet par Janu Sibēliusu, jums var arī

pajautāt: «Ar ko šis cilvēks ievērojams?» Jo slavenā

komponista vārds nav Jans.

Somu valodā komponista Sibēliusa priekšvārdu rak-

sta Jean, bet somu rakstības burtam / atbilst tikai [/]
skaņa. Taču somu valodā, tāpat kā lielākajā daļā no

valodām, kas lieto latīnisko alfabētu, citvalodu īpaš-
vārdi tiek atveidoti oriģinālrakstībā (ja arī tā ir latī-

niskajā alfabētā). Konkrētajā gadījumā mums jāsaska-
ras tieši ar šādu citvalodu cilmes personvārdu. To, ka

šis vārds nav somisks, redzam jau no tā grafiskā at-

veidojuma īpatnībām: ne burtkopa -ea-, ne tai atbil-

stošā skaņkopa [-ea-] somu valodā morfēmas vidū nav

iespējama (arī morfēmu sadurā tikai izņēmuma gadīju-



mos). Ari starp zviedru valodai raksturīgajiem person-
vārdiem (tie visvairāk ietekmējuši somu antroponīmisko

sistēmu) Jean nav atrodams. Šī personvārda aizgūša-
nas īstais avots meklējams nedaudz tālāk; tā ir franču

valoda, kurā Jean (latviski Žans), kā zināms, ir viens

no populārākajiem vīriešu vārdiem.

Par to, ka somu komponista īstais vārds tiešām ir

Žans, vispirms varam pārliecināties, klausoties Somijas
radio diktoru izrunā. Sibēliusa priekšvārds vienmēr tiek

izrunāts [Zan], kaut gan somu valodas fonētiskajā sis-

tēmā vispār nav [z] skaņas, arī visjaunākajā laikā aiz-

gūtajos internacionālismos tā parasti tiek aizstāta ar

kādu citu fonēmu. Papildu liecības par Sibēliusa priekš-
vārdu ir atrodamas materiālos, kas krievu valodā iz-

doti Somijā. Tā, piemēram, uzziņu krājuma «Финлян-

дия. Краткий обзор»
1 64. lappusē rakstīts Сибелиус

Жан.

Nav viegli lauzt iesīkstējušu pieradumu, tomēr labak

izlabot kļūdu vēlu nekā nekad. Turklāt šoreiz runa nav

par viena vārda atšķirīgiem fonētiskiem variantiem, iz-

runas īpatnībām, bet gan par diviem dažādiem vār-

diem (kaut arī tie cēlušies no viena, kopīga priekšteča).
Mēs taču, jādomā, nepavisam nesamierinātos ar to, ka,

piemēram, kādā somu izdevumā būtu pieminēts Juhans

Rainis vai Ivans Rainis. Tādēļ cienīsim arī citu tautu

tradīcijas un neaizmirsīsim, ka somu slavenākais kom-

ponists ir 2ans Sibēliuss.

1 Финляндия. Краткий обзор. Хельсинки, 1972.
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PAREIZRUNA

M. GRAUDIŅA

PAR DAŽU SKAŅU IZRUNU

Jau sen ir zināms, ka latviešu literārā valoda, kas

pamatojas uz vidusdialekta izloksnēm, savā attīstībā

ir sasniegusi tādu līmeni, ka tā daļēji atrāvusies no šīs

bāzes, ir kļuvusi neatkarīga un tagad savukārt ietekmē

izloksnes. Taču izloksnēm ir gadsimtiem ilgas tradīci-

jas, ir atsevišķi izloksnes gramatikas likumi, izloksnei

īpatnēja skaņu izruna, sava leksika un frazeoloģija.

Tādējādi katra izloksne ir vienots veselums, varētu

teikt — atsevišķa relatīvi patstāvīga valoda, kam ir

savi, dažkārt no literārās valodas atšķirīgi attīstības

likumi. Tādēļ arī literārajā valodā, kas tiek kopta un

veidota kā oficiāla valoda un kam līdz ar to ir daudz

priekšrocību salīdzinājumā ar izloksnēm, reizēm jūtama

izlokšņu ietekme. Nereti dažām literārās valodas nor-

mām ir diezgan grūti nostabilizēties, ja izloksnēs at-

bilstošās normas ir citādas. Jāņem vērā, ka izloksnes

ietekmē runātājus, jo nosaka viņu valodas pareizuma
izjūtu. Retumis var būt pat tā, ka izlokšņu pretdarbības
rezultātā kāda literārās valodas norma mainās.

Parasti literārā valoda lauž izlokšņu normas, iespie-
žoties tajās un daļēji saārdot to gramatisko sistēmu.

Notiek normu jaukšanās, mijiedarbība. Līdz ar to ru-

nātāja valodas izjūta it kā zaudē pamatu, jo viņa ap-

ziņā nav ne izloksnes, ne literārās runas stabilu normu.

Ja šāds runātājs labi pārzina literāro valodu un cenšas

runāt literāri, izloksnes normas apziņā ar laiku daļēji

zūd, daļēji pārveidojas, pielāgodamās literārajai valo-
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dai. Te tad arī sākas izlokšņu īpatnību zudums valodā.

Taču izlokšņu iezīmes ir dažādas. Vienas zūd samērā

ātri, bet citas saglabājas runātāja apziņā un traucē

viņu runāt nevainojamā literārā valodā.

Runātāji nav dalāmi tikai divās daļās — runātājos,
kas runā literāri, un runātājos, kas runā izloksnē. Starp
abiem šiem poliem ir ļoti plašs starpslānis — viena

daļa runātāju runā jau gandrīz literāri, bet citi — iz-

loksnē ar dažiem literāriem elementiem. Pāreja no iz-

loksnēm uz literāro valodu nav viegla, jo ir jālauž
ierastā

runas maniere, jāatmet izloksnes īpatnības un

to vietā jāpārņem literārās normas. Šeit ļoti liela no-

zīme ir tam, kā pats runātājs prot iemācīties un atda-

rināt sev agrāk svešu runas veidu un cik neatlaidīgi
viņš to dara. Ja literāri runāt mēģina tikai laiku pa

laikam, tad īsti literāri runāt nevar iemācīties. Tāpēc
nepārtraukti ir jārunā un jādomā vai vismaz jāmēģina
runāt un domāt pēc iespējas pareizi, jo tikai tā var pa-

mazām aizmirst izloksnes runas normas un to vietā

savā valodas apziņā nostiprināt literārās normas. Lite-

rārās valodas izkopšanā liela nozīme ir skolai. Ja sko-

lotājs prasa, lai skolēni ievērotu literāro izrunu, bērni

pierod runāt literāri. Taču pamati literārās valodas

mācīšanai ir jāliek jau pirmsskolas vecumā. Audzinā-

tajam vajadzētu zināt, kam pievēršama lielāka uzma-

nība, lai iemācītu bērniem literāru izrunu un to nostip-
rinātu. Nebūtu pieļaujams, ka bērnudārzu audzinātājas
pašas nepareizi runā. Ir jāatceras, ka pamats mācīša-

nas darbam ir literāri pareiza skaņu izruna. Kā zināms,

Latvijas novados skaņas runā ar samērā vienādu arti-

kulāciju, bet skaņu atbilsme ir diezgan atšķirīga. Tā, pie-

mēram, vārda vecs vietā daļā izlokšņu runā vacs, ieva —

īva, mazs — mozs. lemācīties runāt pareizi tāpēc daž-

kārt nozīmē pārmācīties skaņu izrunu attiecīgos vārdos.
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Literārās valodas runātāju saimi papildina izlokšņu

runātāji. Taču, lai runātu literāri, tad, kā jau teikts,

jātiek galā ar izlokšņu iezīmēm, kas atšķiras no literā-

rās valodas un ir pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Sai sakarā vēlams zināt, kuras izlokšņu īpatnības pa-

rasti ir noturīgākas un kuras ātrāk zūd literārās valo-

das ietekmē.

Vērojot, kā literārā valoda iespiežas izloksnēs, šķiet,
ka tās ietekmei visātrāk pakļaujas patskaņu resp. div-

skaņu, mazāk jau līdzskaņu izruna, turpretī formas

diezgan ilgi tiek veidotas pēc izloksnei raksturīgām re-

gulām. Tā, piemēram, Kurzemes lībiskajās izloksnēs no-

minatīvu lieto gan ar vajadzības izteiksmi, gan arī tad,

ja teikumā ir verbs vajadzēt. Sādu runas veidu lieto

arī tie šā apvidus cilvēki, kas runā literāri, tāpēc dzird

sakām, piemēram, man vajag nopirkt maize, vajag

grāmata, vajag satikt tas cilvēks, te vajag skapis, va-

jag dabūt tā grāmata, bet no Vidzemes lībiskajām iz-

loksnēm literārajā valodā ienāk ar vajadzības izteik-

smi lietotais akuzatīvs, piemēram, man jāpērk grāmatu,
man vajag grāmatu.

Izlokšņu materiālus vācot, vērojams, ka platā c

skaņa visātrāk atbrīvojas no izlokšņu normu likuma

izloksnēs, kur platā c vietā runā a skaņu (piemēram,
vacs, rats literārā vecs, rets vietā). Sakarā ar to šo

skaņu pareizi runāt var iemācīties diezgan viegli. Taču

runāt par izlokšņu normas izzušanu šīs skaņas izrunā

vēl ir pāragri, jo lielākajā augšzemnieku izlokšņu daļā

platās c skaņas vietā vēl mēdz runāt a skaņu (piemē-

ram, izgāja pie vāca vira). Ir arī daļa tādu runātāju,
kas platās c skaņas vietā runā šauro c skaņu, parasti

tie, kuri ikdienā mēdz runāt kādā citā valodā. Novirzes

no literārās normas bieži vērojamas arī runātājiem,
kas nāk no apvidiem, kur platā c vietā runā šauro c
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tad, ja nākamajā zilbē seko i vai ie, piemēram, reti,

veci, lepniem, pleciem. Šādā pozīcijā šaurās c skaņas
izruna ir ļoti sena parādība, un kādreiz šī norma iz-

runā acīmredzot bijusi daudz plašāk izplatīta. Tagad
lielākajā izlokšņu daļā un arī literārajā valodā pla-
tās c skaņas izruna atsevišķos vārdos ir vienādota vi-

sos locījumos. Tā kā minētajai izlokšņu īpatnībai ir

sens vēsturisks pamats, tā ir noturīga un attiecīgajos

apvidos pareizai izrunai veltījama īpaša uzmanība.

Arī a skaņas izrunas ziņā aina ir diezgan līdzīga,
tikai te vēl starp a skaņu un to о skaņu, ko pēc izlok-

šņu izrunas likumiem runā augšzemnieku dialekta iz-

loksnēs, ir starppakāpe — skaņa starp a un o. Tādē-

jādi pāreja no vienas skaņas uz otru ir pakāpeniska.
Laikam sakarā ar to arī daudzās augšzemnieku dia-

lekta izloksnēs, it īpaši Vidzemē un Zemgales austrum-

daļā, izloksnes norma a skaņas izrunā vairs nav sta-

bila un runātājiem apgūt literāru izrunu ir samērā

viegli.
Nākamās skaņas, kas vieglāk atbrīvojas no izlokšņu

skaņu izrunas likuma, ir garās skaņas — platā ē skaņa
un ā skaņa. Vārdus tēvs, dēls, māsa, māte, retāk citus,

piemēram, tērauds, pērkons, mēdz pareizi runāt pat
tadi cilvēki, kam valodā ir maz literārās valodas

iezīmju. Garajai ā skaņai atbilstošo skaņu augšzem-
nieku dialekta izloksnēs izrunā diezgan dažādi. Lat-

galē to visbiežāk runā kā uo (piemēram, muosa), bet

Zemgales austrumdaļā parastāka ir oa skaņa (moasa),
kur šā divskaņa komponentus var izrunāt gan spēcī-
gāk, gan vājāk. Tāpēc šais Zemgales izloksnēs tuvi-

nāšanās literārajai ā izrunai ir atvieglināta.
Gandrīz tikpat viegli ietekmējama ir dažu izlokšņu

īpatnība garās ī skaņas vietā runāt ci (piemēram, taisna

veile
— taisna vīle). Turpretim izloksnēs, kurās
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i skaņas vietā runā ij (vijle) vai ci ar loti šauru c

skaņu divskaņa pirmajā komponentā, ir grūtāk panākt

pareizu izrunu. Tas izskaidrojams tādējādi, ka šīm iz-

loksnēm raksturīgā izruna samērā maz atšķiras no lite-

rārās i skaņas izrunas un runātāji to tāpēc neuzskata

par skaužamu (mijlēt v. c). Attiecīgajās izloksnēs i

skaņas izrunai tad nu arī ir pievēršama liela uzmanība.

Katrā ziņā dzimtās valodas skolotājiem vajadzētu rau-

dzīties, lai skolēni garo i skaņu runātu pareizi.

Divskaņa ie vietā augšzemnieku dialekta izloksnēs

runā garu i skaņu (piemēram, sīva — sieva, pa mi-

gām — pa miegam). Tiem, kuru dzimtajās izloksnēs

šāda gara i skaņa (ie vietā) tiek runāta, jācenšas ievē-

rot pareizo izrunu, jo šī izlokšņu īpatnība ir diezgan
noturīga.

Augšzemnieku izloksnēs literārā divskaņa о [uo] vietā

mēdz runāt ū (piemēram, nūkritis nu kūka — no-

kritis no koka; mūkas — mokas). Šķiet, ka šai gadī-
jumā izrunas noturīgums saistāms ar to, ka skaņa ū

mazāk atšķiras no literārā uo un tai kā izrunas ziņā
tuvākai skaņai tiek pievērsts mazāk uzmanības. Tur-

klāt šo izlokšņu runātāju apziņā uo atbilst literāra-

jam ā (muosa — māsa). Arī tas kavē literārā uo lie-

tošanu.

Garās ū skaņas vietā daļā augšzemnieku dialekta iz-

lokšņu parasts runāt divskani ar dažādi veidotu pirmo

komponentu — iv, yu, eu, ou (piemēram, ciuka, cyuka,
ceuka, couka — cūka). Divskanis skaņas ū vietā ir diez-

gan noturīgs, īpaši tad, ja tā pirmo komponentu izrunā

vāji. Šāda izruna pašiem runātājiem liekas literāra, un

viņi to pārveido samērā reti. Gandrīz nemaz nemainās

garā ū izruna tiem, kuru dzimtajās izloksnēs šās ska-

ņas vietā runā uv vai ūv (piemēram, muvsu — mūsu).
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Dažās izloksnēs samērā noturīga ir īpatnība šauro c

vai ē runāt plati vai nu visos, vai arī dažos gadījumos.
Sevišķi jādomā par c, ē pareizu izrunu nenoteiksmē.

Tā kā šai gadījumā skaņas izruna saprašanos ne-

traucē, tai netiek pievērsta uzmanība. Ir arī izloksnes,
kurās c, ē vispār nerunā (piemēram, Zemgales austrum-

daļā). Daļā izokšņu c, ē ir plats gala zilbēs (visbiežāk
Latgales izloksnēs). Tiem, kuri mācās runāt latviski,
bet kuru ģimenē runā kādā citā valodā (piemēram,
krieviski), jāsargās garā šaurā ē vietā runāt ie, kas

reizēm maina vārda jēgu (piemēram, pētīt vietā —

pietīt).

Ļoti noturīga ir Latgales izloksnēs lietotā velārā i [y]

skaņa. To ilgi dzird literārā i vietā to runātāju valodā,
kam šādu velāro i, piemēram, vārdā vylks, runā dzim-

tajā pusē ([y] skaņu balsta kaimiņu tautu valodas).

Ļoti grūti ir iemācīties runāt pareizi divskani autiem,
kuru dzimtajās izloksnēs šai divskanī mēdz labializēt

a skaņu, kā to dara Kurzemes ziemeļdaļas izloksnēs.

Jāpiebilst, ka jaunākās paaudzes runā labializācija bieži

vien ir spēcīgāka nekā vecāko ļaužu runā (piemēram,
louks, soule, broukt). Turklāt runātājiem šāds div-

skaņa au skanējums liekas tik tuvs literārajai izrunai,
ka tam nepievērš uzmanību. Garu õ skaņu šī divskaņa
vietā izloksnēs tagad vairs nerunā (piemēram, sõle —

saule, brõkt — braukt), un tas jau ir solis literārās

valodas virzienā.

Samērā maz literārā valoda ir ietekmējusi līdz-

skaņu izrunu, tāpēc to pareizai izrunai veltījama vis-

lielākā vērība. Kļūdas to runātāju valodā, kas grib
iemācīties runāt literāri, rāda, ka izlokšņu normu pret-
darbība literārās valodas normām ir ļoti spēcīga. Tā,

piemēram, pie grūti pārvaramām izlokšņu īpatnībām
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pieder līdzskaņu palatalizācija, ko balsta prasme runāt

krieviski.

Noturīga ir arī nazālā n skaņa k un g priekšā. Šī

īpatnība mēdz patverties pat citādi pilnīgi literāri ru-

nājošo augšzemnieku valodā, jo saprašanos tā netraucē

un tāpēc izrunas koriģēšanai runātāji nepievērš vaja-

dzīgo uzmanību.

Literārā valoda maz ietekmējusi k un ģ izrunu. Kat-

ram runātājam, kura dzimtajās izloksnēs šīs ska-

ņas runā bez mīkstinājuma (tā runāt mēdz Latgalē),
jāieklausās savā valodā un jācenšas kļūdas pār-
varēt.

Plūdeņi un nāseņi starp troksneņiem vēl arvien tiek

izrunāti pēc gandrīz nemainīgiem izlokšņu likumiem. Ir

apvidi (Zemgalē, Vidzemē, Latgalē), kur izrunas at-

vieglināšanai šādā pozīcijā starp plūdeni resp. nāseni

un galotni -s iesprauž patskani, visbiežāk īsu vai pārīšu
i skaņu, piemēram, iesmis, putnis, stipris, vieglis. Lī-

biskā dialekta izloksnēs minētajā pozīcijā runā zilbis-

kus plūdeņus un nāseņus. Jaunākie ļaudis, tātad cil-

vēki, kas jau sāk apgūt literāro valodu, zilbiskos plū-

deņus un nāseņus vairs neaizstāj ar plūdeņa vai nāseņa
un patskaņa savienojumiem (kā parasts vecāko ļaužu

valodā, piemēram, iesams vai iesums, putans vai pu-

tuns). Samērā nelielā Kurzemes un Zemgales robežjoslā

un Kurzemes dienviddaļā starp troksneņiem runā nebal-

sīgu plūdeni vai nāseni. Šādu nebalsīgu plūdeni vai nā-

seni laikam gan vajadzētu runāt literārajā valodā, taču

to grūti iemācīties, jo izlokšņu vairums šādu izrunu

nebalsta.

Literārā valoda maz ietekmējusi skaņu kopas šķ iz-

runu. To izloksnēs runā diezgan dažādi. Augšzemnieki

(gan ne gluži visi) šķ vietā mēdz runāt šk, palatālu pat-

skaņu vai divskaņu priekšā ar palatalizētu k skaņu
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(piemēram, šķūnis, šķirt; pēdējā vārdā palatāls ķ). Jā-

domā, ka tieši šī palatalizācija ir cēlonis tam, kāpēc mi-

nētās skaņu kopas izruna ir diezgan nemainīga. Skaņu

kopas šķ pareiza izruna līdzās šķ ir sastopama Vidzemes

augšzemnieku izloksnēs (ap Alūksni), visbiežāk tajās,
kurās nav parastās līdzskaņu palatalizācijas. Arī daļā
Kurzemes izlokšņu minēto skaņu kopu runā citādi nekā

literārajā valodā. Tā, piemēram, izloksnēs ap Talsiem

šķ vietā dzirdams 5 savienojums ar palatalizētu t skaņu

(piemēram, štūnis, štēres, štirt), kaut arī citādi šais iz-

loksnēs palatalizācija nav parasta. Šādu šķ izrunu daž-

kārt saglabā arī cilvēki, kas runā literāri, jo nav pie-
vērsuši pietiekamu uzmanību savai valodai un minēta-

jai izlokšņu īpatnībai. Ap Ventspili šķ runā kā šč (pie-
mēram, ščūnis). Līdzīga izruna ir arī citās Kurzemes

izloksnēs, piemēram, Cīravā un Dzērvē, kur pašiem ru-

nātājiem tā liekas pilnīgi atbilstoša literārajai izrunai.

Starpība starp šķ un šč izrunā ir par mazu, lai šī iz-

loksnes īpatnība izzustu pati no sevis literārās valodas

ietekmē.

Velāro l skaņu runā daudzās augšzemnieku dialekta

izloksnēs un arī daļā lībisko izlokšņu. Šīs skaņas iz-

runa nav visur vienāda. Augšzemnieku dialekta velārās
/ skaņas izrunu balsta dažas kaimiņu tautu valodas,
īpaši poļu valoda. Literāri runājošo cilvēku valodā ve-

lārais / ir dzirdams, taču tas tiek izrunāts mazāk cieti.

Velāro / skaņu runā arī lībiskajās izloksnēs, it īpaši
ap Rūjienu, kur šī skaņa ir ļoti cieta — atgādina и

skaņu (piemēram, miuti — milti, tauka — talka). Tā

kā Kurzemes lībiskajās izloksnēs / skaņa tik tikko at-

šķiras no latviešu valodai parastās diezgan cietās /

skaņas, runātājiem, kuru dzimtajā pusē Kurzemē runā

lībiskajās izloksnēs, novirzes / skaņas izrunā no nor-

mas pašiem (un arī klausītājiem) ir grūti pamanīt.



Turpretī tiem, kuru dzimtā puse ir ap Rūjienu vai Lat-

galē, jāatceras, ka latviešu literārajā valodā velāras

l skaņas nav.

Katram, kas grib iemācīties runāt literāri, ir jāieklau-
sās savā runā un jāizskauž no tās viss nevēlamais.

Lai to varētu, ir jāzina izlokšņu īpatnības, kas ar

savu noturīgumu var kavēt literārās izrunas iemācī-

šanos.
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NO VĀRDU VĒSTURES

К. KARULIS

JAUNATNE UN JAUNĪBA

Jaunatne un jaunība ir seni latviešu valodas vārdi,
bet to mūsdienu nozīme pilnīgi izveidojusies un nosta-

bilizējusies tikai 20. gadsimtā.
G. Mancelis 1638. gada vārdnīcā ir reģistrējis vārdu

jaunība ar nozīmi '(cilvēka) īpašība būt jaunam; dzī-

ves posms, kad cilvēks ir jauns', bet domu «no jaunī-
bas, no jaunām dienām» (vācu vai. «von Jugend auj»)

viņš izteicis ar vārdiem no pirmās bērnības (Mance-
lis G. I, 97). Tā paša gadsimta beigās J. Langijs Le-

jaskurzemē bija dzirdējis līdzās jaunībai arī vārdu jau-
nums ar to pašu nozīmi (Langijs J. 90). Šis vārds folk-

lorā ir saglabājis nozīmi 'jaunās dienas, jaunība': «Ko

jaunumā nepadarīsi, tas vecumā būs jādara» (Latviešu
sakāmvārdi un parunas. R., 1955, 211. lpp.).

18. gadsimta avotos parādās arī vārds jaunatne, gan
ne mūsdienu nozīmē, bet ar nozīmi 'jaunības laiks, jau-
nās dienas' (Lange J. I, 335; 11, 128). Acīmredzot da-

žādos Latvijas apvidos jēdziena 'jaunības laiks' izteik-

šanai veidojās dažādi apzīmējumi. J. Lange savu lat-

viešu leksikas krājumu galvenokārt bija savācis Cēsu

un Smiltenes novados; tur reģistrēto vārdu jaunatne

nepazina G. F. Stenders Augškurzemē: līdzās vārdiem

jauniba un jaunums viņš gan minēja arī vārdu jau-
natne, bet tikai atsaucoties uz Langi (Stenders G. F. I,

86; 11, 346). Vārda jaunums lietošanas piemērs Sten-

dera rakstos: «Cits jaunumā., savu mantu izšķērd

un pēc vecumā übagos iet» (Pasakas un stāsti. Jelgava,
1789, 157. lpp.).
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Latvietis A. Velligs, kas darbojās Liepupē un Skultē,
1828. gadā publicētajās piezīmēs par Stendera vārdnīcu

norādīja, ka vārdi jaunība un jaunums lietojami, apzī-
mējot stāvokli, kad cilvēks ir jauns, pie tam šiem vār-

diem nav nozīmes atšķirības (Velligs A. 169). To rāda

arī A. J. Stendera «Jaunekļu dziesma», kas sacerēta

pēc «Gaudeamus igitur» parauga; šajā dziesmā vie-

nādā nozīmē mijas vārdi jaunums un jaunība:

«Jaunums knaši pasteidzas,
Tam ir vieglas kājas

Esiet līksmi jaunībā,
lekam beidzas dziesmiņa,
Bēru pulkstens zvana.»

(Dziesmu kalendārs

uz 1811. gadu.
Jelgava, [1810], 8. lpp.)

Nākamajos gadu desmitos vārdu nozīmes diferencē-

jās un dzīves posma apzīmēšanai arvien vairāk lietoja
vārdu jaunība, bet jaunums līdzās agrākajai nozīmei

'(cilvēka) īpašība būt jaunam' ieguva arī nozīmi 'ak-

tualitāte; jaunievedums, jaunatklājums' (krievu vai.

новизна. Valdemārs X- 2, 91; 3, 186).

To, ka jaunība attiecīgā dzīves posma apzīmēšanai
19. gadsimtā kļuva par vienīgo vārdu, rāda arī minētās

A. J. Stendera «Jaunekļu dziesmas» pārveidošana. Tās

tekstu negrozītu iespieda vēl B. Dīriķis savā literatū-

ras vēsturē (Latviešu rakstniecība. R., 1860, 21. lpp.),.
bet M. Kaudzīte dzejas antoloģijā vārdu jaunums un

citus jaunu dienu apzīmējumus aizstāja ar vārdu jau-
nība (Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas. Jel-

gava, 1880, 516. lpp.). Līdz ar to mainījās arī šās dzies-
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mas sakums, iegūstot sava laika tik populāro skanē-

jumu:

«Brāļi, šodien priecājties
Jaunība drīz beigsies.»

A. J. Stenderam bija šāds teksts:

«Brāļi šodien priecājties
Savās vasars dienās.»

Vārds jaunība 19. gadsimtā dziļi iesakņojās valodā.

Bija gan tendence šo vārdu identificēt ar bērnību. Tā,

piemēram, A. Kronvalds rakstīja: «jaunībā (bērna
dienās) vien bērns viegli lokāms uz visu labu» (ap
1870. gadu; Kopoti raksti, 1. sēj. R., 1937, 630. lpp.).
Sada nozīmē vārds izprotams arī Aspazijas dzejolī

«Ilgu zeme»:

«Nekur vairs zvaigznes nespīd tā

Kā tavā jaunības lodziņā.»

(Auseklis, 1907,'№ 1.)
19. gadsimta izveidojas varda jaunība nozīmes nianse

'jauna cilvēka dzīvotprieks, spraigums, enerģija, entu-

ziasms. Piemērs:

«Tad, kamēr vēl jauni b a dzīslās mums rit,

Lai jautrībai neļaujam beigties!»

(E. Veidenbaums. Jau ziedoņa vēsmas. —

Dienas Lapa, 1893, № 112.)

Līdz 19. gadsimta otrajai pusei nebija īpaša vārda

kopīgam jaunu cilvēku apzīmējumam, tas ir, nebija
vārda, kas nozīmes ziņā atbilstu mūsdienu vārdam jau-
natne. Jēdzienu 'jauns, neprecēts vīrietis' 17. un 18. gad-
simtā izteica ar vārdu jauneklis (Mancelis G. I, 97;

Lange J. I, 335; И, 128; Stenders G. F. I, 86); G. El-

gers noradīja, ka šis vārds ir dialektisms, un skaidroja
to šādi: «bez bārdas, jauns puisis, kam vēl nevaid spal-

vas apkārt mutes» (Elgers G. 91). 18. gadsimtā
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vārdam jauneklis pievienojās jaunietis — gan ar nozī-

mes niansi 'jauneklīgs cilvēks; tas, kam nav vēl piere-
dzes' (Lange J. 11, 128; Stenders G. F. I, 86). 19. gad-
simtā līdzās jauneklim lietoja arī vārdu jaunekle (Val-
demārs К- I, 133; 2, 90; Ulmanis К- I, 92) un līdzās jau-
nietim — jaunietene (Ulmanis К. I, 92). Taču, kā jau
minēts, nebija īpaša kopīga visu jauniešu apzīmējuma.
Šajā nozīmē kā 18. gadsimta, tā 19. gadsimta 70. un

80. gadu vārdnīcās atrodam vārdu jaunekļi vai jauni
ļaudis (Stenders G. F. 11, 346; Valdemārs К. I, 247 un

657; Ulmanis К. 11, 433), jaunekļi un jaunekles (Val-
demārs K. 3, 153). Šie apzīmējumi sastopami arī pub-
licistikā, piemēram, rakstu krājumā «Pūrs» («franču
jaunekļi un j a v neк 1 c s», 2. krāj. 1895, 85. lpp.) -

Vārdkopu jaunekļi un jaunekles ar nozīmi 'jaunatne"
lietoja vēl 20. gadsimta pirmajos gadu desmitos (pie-

mēram, «Latviešu izglītības biedrības gadagrāmatā»,
1911, 64. lpp.).

Bija arī mēģinājumi izveidot jaunas vārdkopas ar šo>

nozīmi. Tā, piemēram, F. Brīvzemnieks lietoja vārd-

kopu jaunā audze: «.. dāvinām mūsu rakstus tautas

jaunai audzei. Uz jauno audzi gul mūsu labā-

kās cerības» (Brīvzemnieks F. Lomonosovs. 1874,

IV lpp.). Daudzi autori lietoja vārdkopu jaunā

sevišķi 20. gadsimta sākumā. Piemēri: «Mūsu jaunā
paaudze» (Vērotājs, 1904, № 5, 613. lpp.), «Jau-

nās paaudzes izglītības jautājums» (Pēterburgas
Avīzes, 1905, № 11), «Visvairāk «Domas» lasa jaunā

paaudze» (Domas, 1912, № 8, 894. lpp.). Abas vārd-

kopas tiek lietotas arī mūsdienu literārajā valodā, gan

nedaudz diferencējot to nozīmi.

Līdztekus šim vārdkopu lietojumam 19. gadsimta ot-

rajā pusē bija arī mēģinājumi izteikt jēdzienu 'jau-
natne' ar vienu vārdu. Visbiežāk šai nolūkā izmantoja
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vārdu jaunība. Tagad liekas dīvaini, ka šim semantiski

noslogotajam vārdam centās pievienot vēl vienu no-

zīmi, bet šādai rīcībai bija noteikts pamats. Pirmkārt,
to ietekmēja citu valodu paraugi (vācu vai. die Jugend

'jaunības laiks; īpašība būt jaunam; jaunatne'; krievu

vai. юношество 'jaunības laiks; jaunatne'). Otrkārt,
vārdu jaunība dzejā dažkārt lietoja ar nozīmes pārne-
sumu — ar jaunības laika personifikāciju, kas saistīja
šo vārdu ar jēdzienu 'jaunatne. Piemēram var minēt

M. Kaudzītes dzejoli «Jaunībai» (Dziesmiņas. R., 1872,
41. lpp.), kur teksts nedeva iespēju precizēt virsraksta

nozīmi, bet vedināja domāt, ka panti veltīti jaunatnei.
lespējams, ka M. Kaudzīte arī tieši veicināja vārda

jaunība jaunās nozīmes ieviešanos valodā. Atreferē-

dams K. Millera (Zariņu Kārļa) ziņojumu Cēsu ap-

riņķa skolotāju sapulcē 1878. gadā, M. Kaudzīte proto-
kolā rakstīja: «Skolotājs., [ir] jaunības, t. i., bērnu

audzinātājs» (Cēsu apriņķa laukskolotāju 7. gadsapul-
ces protokols. 1878, 15. lpp.).

Vardu jaunība nozīmē 'jaunatne' sāka lietot arī daži

citi dzejnieki, piemēram, E. Veidenbaums dzejolī «Prom

no laukiem aizsteidzies sniegs»:

«Līga uz pasauli laimlbu lej

Jaunībai, asins kam karsti vēl laistās.»

(Veidenbaums E. Dzejas. 1896,

30. lpp.)

E. Veidenbaums gan joprojām lietoja vārdu jaunība
arī nozīmē 'dzīves posms, kad cilvēks ir jauns', piemē-
ram:

«Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka . .»

(Turpat, 18. lpp.)

Vārda jaunība lietojums ar nozīmi 'jaunatne' no dze-

jas ieviesās publicistikā. Sevišķi plaši šajā nozīmē vārdu
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«Studējošās jaunības pienākumi pret sevi un sa-

biedrību» (Mājas Viesis, 1908, № 84). Antoloģijas
«Balva» titulā sakārtotājs Plūdonis rakstīja: «Dzejoļu
un domgraudu almanahs jaunībai» (1908). Arī vai-

rāku žurnālu un literatūras sēriju nosaukumā tika

ietverts vārds jaunība: «Jaunības Draugs» (Ilustrēts
mēnešraksts jaunībai; 1901—1915), «Jaunības Te-

kas» (Literāri zinātnisks mēnešraksts jaunībai; 1910—

1930), grāmatu sērijas «Jaunības bibliotēka»,
«Bērnu un jaunības literatūra» un «Jaunības

oriģinālliteratūra».

Raksturīgu vārda jaunība tālaika lietojumu redzam

kādā skolotāja J. Rāceņa recenzijā: ««Jaunības biblio-

tēka» uzskatāma kā pretstats tai rutinētai jaunības
literatūrai, kāda līdz šim tik ļoti parasta ..

un kas at-

riebusies ne tikai pedagogiem, bet jo vairāk pašai šīs

literatūras lasītājai — jaunībai» (Izglītība, 1909,
№ 3, 238. lpp.). Vārds jaunība šajā nozīmē sastopams
arī žurnālā «Domas», piemēram: ««Domas» nav domā-

tas j a unīb a i» (1912, № 9, 1005. lpp.).
Varda jaunība lietošana jaunatnes apzīmēšanai bija

neērta, radās arī pārpratumi, jo juka dažādās vārda

nozīmes. Tāpēc paralēli vārdam jaunība joprojām lie-

toja attiecīgās vārdkopas. Taču pamazām rakstos ievie-

sās jauns apzīmējums — jaunatne. Jau ap 1905. gadu
šis J. Langes un G. F. Stendera vārdnīcās minētais ap-

vidvārds parādījās atsevišķu autoru rakstos ar jaunu
nozīmi 'jaunais laiks' (pretstatā vārdam senatne). Šādā

izpratnē par «Jaunatni» nosauca 1906. gadā Jelgavā iz-

doto jauno politisko laikrakstu. (Zīmīgi, ka šajā laik-

rakstā jauno paaudzi dēvēja par jaunību. Piemēram,
laikraksta 1. numura literārajā pielikumā 1906. gada
2. augustā bija ievietots A. Birkerta dzejolis «Jaunībai»:
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«Gan vecie šaubās un šaubīgi smej, Un purina sirmās

galvas.. Ar rozi pie krūtīm jaunība dej.»)
Vārds jaunatne runātajā valodā ieguva citu nozīmi:

no 'jaunā laika' to attiecināja uz jaunā laika nesē-

jiem — jauniešiem. Šajā nozīmē vārds jaunatne parā-
dījās arī periodikā: «Skolai jācenšas jaunatnei dot

harmonisku izglītību» (Izglītība, 1909, № 11, 865. lpp.),
«Skolas jaunatne un mūsu kinematogrāfi» (Latviešu

izglītības biedrības gadagrāmata, 1912, 127. lpp.),
«Jaunatnes antialkoholiskās audzināšanas kon-

gress» (Domas, 1913, № 12, 1448. lpp.).
Ap 1910. gadu presē redzami vēl tikai atsevišķi vārda

jaunatne lietošanas gadījumi, bet pēc dažiem gadiem
(ap 1916.—1917. gadu) šis apzīmējums jau gandrīz pil-

nīgi bija aizstājis vārdu jaunība attiecīgajā nozīmē.

1918. gadā Maskavā iznāca žurnāls «Jaunības Cīņa»,
un tā tekstā bija lietots vārds jaunatne (piemēram,
ievadrakstā vārdkopa «darba jaunatne»). Sākot ar

2. numuru, arī pašam žurnālam tika mainīts nosau-

kums: «Jaunatnes Cīņa».
Vārds jaunatne kļuva par vienīgo literārās valodas

vārdu attiecīgajā nozīmē, un vārdu jaunība šajā nozīmē

uztvēra jau kā arhaismu. Tas patvērās vēl vecākās pa-
audzes autoru darbos. Tā, piemēram, Raiņa pēdējā
dzejolī (1929) lasām:

«Ķo zaļai jaunībai lai saka sirmais?

— Ved dzīvi tā, ka pēc nav jāteic: «vīla!»»

(Kopoti raksti, 6. sēj. R., 1949,
393. lpp.)

Mūsdienu literārajā valoda vārds jaunatne apzīmē
cilvēkus dzīves posmā, kas sākas pēc agrās bērnības

un turpinās līdz pilnīgam nobriedumam, līdz pieauguša
cilvēka vecumam. Dažādos lietojumos šā vārda saturs

ir variēts, attiecinot apzīmējumu gan uz plašāku, gan
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šaurāku vecuma grupu, dažkārt minot jaunatni pret-
statā bērniem vai līdztekus tiem («Lieli aug bērni, aug

jaunatne mundrā». (J. Sudrabkalns.) — Pionieris,

1950, 20. jū 1.), citkārt kopā ar bērniem ietverot jē-
dzienā 'jaunā paaudze' («Padomju literatūras uzde-

vums ir palīdzēt valstij pareizi audzināt jaunatni, . . iz-

audzināt jauno paaudzi možu ..» — Upīts A. Sociālis-

tiskā reālisma jautājumi literatūrā. R., 1957, 98. lpp.)-
Vārdam jaunība mūsdienu literārajā valodā ir divas

nozīmes: 'dzīves posms pēc (agrās) bērnības līdz brie-

duma gadiem' un 'jauna cilvēka dzīvotprieks, sprai-

gums, enerģija, entuziasms. Piemēri vārda pirmajai no-

zīmei: «Bērnības un jaunības līčos ievas nekad ne-

nozied» (V. Rūja); «Tad jaunību nomaina brieduma

gadi un brieduma gadus vecums tikpat mierīgi, bez-

satraukuma un bailēm, kā rītu nomaina pusdiena un

pusdienu vakars» (R. Ezera). Piemērs vārda otrajai
nozīmei: ««Tava jaunība, mana gudrība, tiem kopā

vajag kalnus gāzt, ne vēl kokus,» nopriecājās toreiz,

večuks» (A. Sakse).
Vārda jaunība lietojums nozīmē '(cilvēka) īpašība

būt jaunam' uzskatāms par novecojušos, un šajā no-

zīmē literārajā valodā lietojams vārds jaunums, pie-
mēram: «Jaunuma dēļ nekādi atbildīgi posteņi tam

netika piešķirti» (A. Sakse).

Līksms

Vārda līksms tagadējā rakstība (ar -k- saknē) nosta-

bilizējusies tikai šā gadsimta 20. gados. Līdz tam

vārdu līksms un tā atvasinājumus parasti rakstīja ar

-g-, saistot šo vārdu grupu ar darbības vārdu līgot.
Vārda līksms rakstība bija viens no jautājumiem asā
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valodnieku polemikā 20. gadu beigās. J. Endzelīns un

P. Šmits 1921. gadā norādīja, ka šis vārds rakstāms

ar -k-. { Daudzi rakstītāji tomēr bija pretējos uzskatos;

piemēram, M. Bruņenieks atkārtoti aizstāvēja šā vārda

saistījumu ar līgot. 2 Atbildot M. Bruņeniekam, J. En-

dzelīns motivēja savu viedokli un arī vēlāk atgriezās
pie šā jautājuma.3 Izšķīrēja bija vārda vēsture, kas bal-

sta rakstījumu ar -k-.

Vārda līksms pamatā ir indoeiropiešu sakne *lenk-

'liekt', no kuras latviešu valodā izveidojies darbības

vārds liekt (<*lenk-ti), no kursiskajām izloksnēm lite-

rārajā valodā arī forma lenkt un citā skaņu mijas pa-

kāpē līkt (<.*Unk-ti) .4 Vārdi liekt un līkt gadu simtos

saglabājuši seno saknes nozīmi, bet daudzu atvasinā-

jumu semantika ir pārveidojusies. To vidū ir arī vārds

līksms (<*link-smo-s).

Ar analoģijas palīdzību varam noteikt šā vārda se-

mantiskās attīstības līniju līdz tam laikam, kad izveido-

jās vārda līksms tagadējā nozīme.

Darbības vārds līkt dažos savienojumos saistāms ar

1 Endzelīns /., šmits P. Izrunas un rakstības vadonis. 2. izd.
R., 1921, 14. lpp.

2

Bruņenieks M. Mūsu valodas krusts un bēdas. 1928, 17. lpp.;
Atbilde prof. Endzelīna kgm. — Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts, 1928, № 12, 572.-576. lpp.
3

Endzelīns J. Recenzija: Bruņenieks M. Mūsu valodas krusts

un bēdas. — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1928, № 9, 240.—
253. lpp.; Mana atbilde M. Bruņenieka kgam. — Turpat, № 12,
577.—580. lpp.; Sīkumi. — Filologu biedrības Raksti, 9. sēj. R.,
1929, 88. lpp.

4 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. 2. sēj. R., 1925—

1927, 486. lpp.; Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch.

Heidelberg-Götingen, 1962, S. 374; Рокоту J. Indogermanisches-
etymologisches Wörterbuch. Bern-München, 1959, S. 676.
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nozīmēm 'liekties' —>■ 'tiekties. To rāda, piemēram, tau-

tasdziesma:

«Šurpu lika, turpu līka

Rudzu vārpa tīrumā,
Uz sētiņu vairāk līka,

Tur atnāca pļāvējiņi.»
(Latvju dainas, 28124.)

Tās pašas tautasdziesmas variantā ceturtā rinda skan

«Gaida savu pļāvējiņu», un šis teksts diezgan skaidri

norāda, ka 3. rindā vārds līka ar pārnesumu lietots no-

zīmē 'tiekties. Savukārt nozīme 'tiekties' ir saistīta ar

nozīmi 'interesēties (par ko), būt labvēlīgam (pret
kādu)'. To parāda tās pašas cilmes lietuviešu valodas

vārdi linkti 'līkt, tiekties', dažos savienojumos arī 'būt

labvēlīgam' («ponas man linkes» — kungs man ir lab-

vēlīgs), linketi '(no)vēlēt, veltīt. Tādu pašu nozīmju
attīstību atklāj ģermāņu valodas leksika, piemēram, vācu

valodā neigen 'liekt, tiekties', geneigt 'labvēlīgs.
Nozīme 'būt labvēlīgam' ir saistīta ar labu garastā-

vokli, un no šejienes varēja izveidoties vārda līksms

nozīme 'ļoti jautrs, priecīgs, pacilātā garastāvoklī.
Vārds līksms minēts jau 17, gadsimta vārdnīcās, pie-

mēram, G. Manceļa 1638. gada vārdnīcā (liexmis, t. i.,

līksmis; I, 65), tas sastopams arī 17. gadsimta tulko-

jumos. Tikai tad, kad runātāju apziņā bija izzudis

priekšstats par vārdu līkt un līksms sakaru, līdzīgā ska-

nējuma un tuvo nozīmju dēļ sāka saistīt vārdus līksms

un līgot; piemēram, J. Lange savā 1777. gada vārdnīcā

ievietoja vārda līksms5 atvasinājumus šķirklī līgo.
Gan semantisku apsvērumu dēļ, gan arī aliterācijai

5 Kā šeit, tā tālāk piemēros vārds Uksms un ta atvasinājumi
doti mūsdienu pareizrakstībā (ar -k-).
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vārdus līksms un līgot savos pantos saistīja vairāki

dzejnieki. Piemēri:

«Līksmas līgo līgaviņas,

Līgo kalnos, līgo lejās ..»
(Alunāns J. Dziesmiņas,

1867, 59. lpp.)

«Un Jāņu dziesmas liks mi līgo .
.»

(Veidenbaums E. Dzejas. 1896,
32. lpp.)

Izveidojās tradīcija saistīt šos vārdus arī cilmes ziņā
un līdz ar to vārda līksms rakstība ar -g-.

Līdztekus īpašības vārdam līksms ir darināts liet-

vārds līksme. Gadsimtu gaitā mainījusies šā vārda

forma: 18. gadsimta vārdnīcās reģistrēta tikai ā-celma

forma līksma, 19. gadsimtā paralēli līksma un līksme

(piemēram, J. Neikena un X- Ulmaņa 1872. gada vārd-

nīcā un K. Valdemāra 1879. gada vārdnīcā), bet

20. gadsimtā par literāro formu kļuvusi līksme

(Blese E. Pareizrakstības vārdnīca. R., 1939, 108. lpp.;
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. R., 1951,
108. lpp.).

Forma līksma sastopama rakstnieku darbos vel ša

gadsimta pirmajos gadu desmitos. Piemēri: «Es līk-

smas, gaviles un ziedus kausā liku» (Paegle L. Ceļa
galā. — «Latvijas» lit. pielikums, 1909, № 42, 329. lpp.);
«Та ir it kā tāda neizprotama līksma, kas nes dvēseli

augšup kā šalcoši vēji» (Brigadere A. Skarbos vējos.
R., 1931, 294. lpp.).

No īpašības varda līksms atvasināts darbības vārds

līksmot, refl. līksmoties. Pēc parauga prieks : priecīgs
līdzās vārdam līksme darināts liksmigs. Līksmīgs plaši
tika lietots 17.—19. gadsimtā, bet tagad šis vārds no-

vecojies, jo tam nav savas semantiskās slodzes un tas
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dublē pamatvārdu līksms. 19. gadsimta beigās apstākļa
vārdu līksmīgi lietoja, piemēram, E. Veidenbaums: «Vi-

sur jau līksmīgi dzied un smej» (Dzejas. 1896,

30. lpp.).
Līdzas īpašības vārdam līksmīgs tika darināts jauns

lietvārds līksmība (Mancelis G. I, 65). Tas lietojams
vēl mūsdienu valodā, turpretim tā sinonīms prieciba jau
sen izzudis no aktīvās leksikas.

Vārda līksms un tā atvasinājumu semantika dažu

gadsimtu laikā mainījusies tikai nedaudz. G. Mancelis

17. gadsimtā pielīdzināja vārdu līksms vārdiem prie-

cīgs, jautrs, tāpat rīkojās arī G. F. Stenders 18. gad-
simtā un K. Valdemārs un F. Brīvzemnieks 19. gad-
simtā.

Vārds līksmība iepriekšējo gadsimtu vārdnīcās un

daiļliteratūrā lietots kā nozīmē ļoti tuvs vārdu prieks
un jautrība sinonīms. Šādā izpratnē vārds līksmība mi-

nēts arī X- G. Elferfelda «Līksmības grāmatā» (1804).

K. G. Elferfelds sāk grāmatu līdz ar F. Šillera populā-
rās odas «Priekam» («An die Freude») tulkojumu, no-

saucot šo odu par «Līksmības dziesmu». Arī odas tekstā

līksmība ir lietota ar nozīmi 'prieks', piemēram:
«Līksmība no dieva dota,
Svēta debess liesmiņa!»

Gadu vēlāk šo odu tulkoja A. J. Stenders, un arī viņš
vārdu Freude (prieks) latviešu valodā izteica ar vārdu

līksmība:

«Līksmība, no dieva dzirkste,

Paradīzes meitiņa!»

(Dziesmas, stāstu dzies-

mas, pasakas etc. 1805,
30. lpp.)

Mūsdienu lietojumā vārdus līksms un līksme salī-

dzinājumā ar vārdiem priecīgs un jautrs, prieks un
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jautrība raksturo lielāks saviļņojums, dziļāks pārdzī-
vojums un šā pārdzīvojuma spilgtāka izpausme. Pie-

mēri: «Varēja just — Egīls neparasti līksms. To šo-

dien kaut kas sevišķi saviļņojis, iepriecinājis» (Purs L.

Ēnas gaist. R., 1956, 201. lpp.); «Krūtīs tāda līksme,
ka gribētos visu pasauli apskaut» (Klīvers V. Traktoru

stacijas mazā saimniece. R., 1949, 130. lpp.).
Vārds līksmība mūsdienu lietojumā ir vārda līksme

sinonīms ar divām nozīmes niansēm: 1) 'liela jautrība,

prieks', 2) 'saviļņojuma pilna, jautra priecāšanās (pie-
mēram, ar skaļiem smiekliem, dziesmām, dejām)'.
Vārda lietošanas piemēri: «. . krūtīs virmoja prieks, kas

tur bija ielaidies kā bezdelīga — tik žigli un negaidīti.
Taču viņš apspieda sevī šo līksmības vilni..»

(Vilks Ē. Viss notika vasarā. — Zvaigzne, 1958, № 17,
19. lpp.); «. . biedrenes smējās kā negudras. Sāku smie-

ties i es, un līksmībai nebija gala» (Austriņš A.

Balinu kazāki. — Piesaule, 1930, № 8, 371. lpp.); «Jāņu
dziesmu, Līgodienas līksmības pamatā ir darbs..»

(Sudrabkalns J. — Cīņa, 1954, 23. jūn.).

Saīsinājumi

Elgers G. — Elger G. Dictionarium polono-latino-
lottavicum. Vilnae, 1683.

Lange J. — Lange J. Vollständiges deutsch-let-

tisches und lettisch-deutsches Lexi-

kon. Mitau, 1777.

I — Deutsch-lettischer Teil.

II — Lettisch-deutscher Teil.

Langijs J. — Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Lan-

gija 1685. gada latviski-vāciskā

vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku.

R., 1936.



Mancelis G. — I — Mancelius G. Lettus, das ist

Wortbuch.. Т. ļ. R., 1638.

II — Mancelius G. Phraseologia let-

tica, das ist: Täglicher Gebrauch

der lettischen Sprache. T. 2. R.,
1638.

(Lappuses noradītas pec 1929. gada
faksimīliespieduma.)

Stenders G. F. — Stender G. F. Lettisches Lexikon.

Mitau, [1789].
I — Т. 1. [Latviešu-vacu vardnica.ļ
II — T. 2. [Vācu-latviešu vārdnīca.]

Ulmanis K. — [Neiken G.], Ulmann C. Lettisches

Wörterbuch.

I — Т. 1. Lettisch-deutsches Wör-

terbuch. R., 1872.

II — Т. 2. Deutsch-lettisches Wör-

terbuch. Bearb. G. Brasche.

R.-Leipzig, 1880.

Valdemārs К- — 1. — Krievu-latviešu-vacu vardnīce.

M., 1872.

2. — Latviešu-krievu-vacu vārdnīce.

M., 1879.

3. — K. Valdemārs. Krievu-latviešu
vārdnīce. Jelgava, 1890.

Velligs A. — Wellig A. Beiträge zur lettischen

Sprachkunde. Mitau, 1828.
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VĀRDI UN TO SAISTĪJUMI

К. KARULIS

VĒLAMIE UN NEVĒLAMIE VĀRDU SAVIENOJUMI

Latviešu valodā vēl nav stilistiskās vārdnīcas, tas ir,
tādas vārdnīcas, kur būtu dots ne vien katra vārda sti-

listiskais raksturojums, bet arī norādītas dažādo vārdu

savienojumu stilistiskās īpatnības; pagaidām nav ari

vārdu savienojumu vārdnīcas, kur būtu aplūkotas vi-

sas raksturīgās vārdu savienošanas iespējas. Skaid-

rojošās vārdnīcas (izdodamā astoņu sējumu «Latviešu

literārās valodas vārdnīca» un topošā viensējuma «Lat-

viešu valodas vārdnīca») galvenokārt rāda vārda se-

mantisko struktūru un ilustrē atsevišķo vārda nozīmju
lietojumu, mazāk pievēršoties vārdu savienojumiem un

to stilistiskajai analīzei. Nodaļā «Vārdi un to saistī-

jumi», ko ar šo laidienu sākam ievietot «Latviešu va-

lodas kultūras jautājumos», pakāpeniski tiks aplūkoti
vārdi, kuru izmantošana savienojumos dažkārt izraisa

šaubas no literārās valodas normu viedokļa, kā arī si-

nonīmi, kuru lietojumā grūti izšķirt nozīmes nianses.

Katrs aplūkojamais vārds ir iespiests pamatformā
(lietvārds — vienskaitļa nominatīvā, darbības vārds —

nenoteiksmē), aiz tā doti raksturīgie vārdu savieno-

jumi ar dažām norādēm un piebildumiem. Ja aplūkoja-
mais vārds savienojumā ir pamatformā, tas parādīts
saīsināti — ar pirmo burtu (piemēram, palikt — p.

mājā).

Vārdu savienojumi grupēti pēc savienošanas īpatnī-
bām. Vienveidīgie savienojumi parādīti vienkopus, ne-

atkārtojot aplūkojamo vārdu (palikt — p. mājā,
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istabā). Atšķirīgie savienojumi atdalīti ar semikolu (;),
lielākas atšķirības gadījumos — ar vertikālu svītru (|)
vai arī doti jaunā rindkopā.

Ja savienojumu īpatnības ir saistītas ar aplūkojamā
vārda nozīmes atšķirībām, atšķirīgo nozīmi jaunā rind-

kopā ievada zvaigznīte (*). Vārdu nozīmes nav skaid-

rotas, bet atšķirības izteikšanai tikai īsi raksturotas; šie

raksturojumi doti vienpēdiņās ('). Vārda semantika

raksturota vienīgi tik daudz, lai varētu atklāt vārdu

savienojumu nozīmi un lietojumu.
Stilistiskās un citas norādes iespiestas kursīvā:

jur. — juridiskos tekstos

nevēl.
— nevēlams lietojums

novec. — novecojusi izteiksme

pārn. — ar pārnestu nozīmi

sar. — sarunvalodas stilā

vēst. — vēsturiska parādība
vienk. — vienkāršrunā

Starp saturā un stilā vienvērtīgiem savienojumiem
likta vienlīdzības zīme (= ).

aizstāt — 'izpildīt cita (priekšmeta, cilvēka) funkci-

jas': metālu aizstāj plastmasa; kūdru aizstāj nafta un

dabasgāze; galdu aizstāja lāde | saslimušo grāmatvedi
aizstāj rēķinvedis

*
a. metālu ar plastmasu; smagā fiziskā darbā a.

cilvēkus ar mehānismiem

a. dajēji, pilnīgi, veiksmīgi; a. pagaidām, pastāvīgi |
mēģināja a., izdevās а. | viegli, sekmīgi aizstājams;

neaizstājams reaktīvs, neaizstājams darbinieks

Sal. aizvietot, atvietot.

aizvietot — 'kā mazvērtīgākam, nepilnvērtīgam
stāties cita (priekšmeta, cilvēka) vietā, lai kaut daļēji

izpildītu tā funkcijas': žogu aizvietoja krustām sa-
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spraustie mietiņi; salauzto ilksi aizvietoja ceļmalā no-

cirsta kārts ļ mehāniķi šodien aizvietoja māceklis
* izsisto loga rūti aizvietoja ar plastmasas plēvi;

a. cukuru ar saharīnu

a. pagaidām, pastāvīgi | mēģināja a.

*
sar. 'tas pats, kas aizstāt'

Sal. aizstāt, atvietot.

atbilde — skaļa, droša, skaidra a.; pareiza, kļūdaina
а. I sar. izsmeļoša a. (labāk: pilnīga a.); nevēl, neka-

vējoša a. (literāri: tūlītēja а.) | zēna a. tēvam | sko-

lēna a. uz jautājumu (nevēl. a. jautājumam) | teicama,
apmierinoša a. ļ sar. mutiska a. (labāk: mutvārdu a.),
rakstiska a. (labāk: rakstveida а., a. ar rakstu) | pie-

prasīt, dot atbildi (sar. sniegt atbildi) ļ uzdevuma at-

bildes, eksāmena atbildes atbildes matemātikas

stundā, eksāmenā

atbildēt
— a. skaļi, klusu, skaidri, čukstus; a. pareizi,

kļūdaini, nekļūdīgi; a. teicami, apmierinoši; sar. a. iz-

smeļoši I a. nekavējoties ( = tūlīt; sar. nekavējoši),
a. vilcinoties | a. uz vēstuli, uz jautājumu, uz piepra-

sījumu (nevēl. a. vēstulei, jautājumam, pieprasījumam)
I viņš spēj, var, negrib а. | a. uzdoto, jautāto, prasīto;
a. par visu kursu | a. stundā, eksāmenā | a. mutvār-

diem (sar. mutiski), ar rakstu, rakstā (sar. rakstiski)
* 'būt atbildīgam': a. par savu darbu, par savu rīcību;

redaktors atbild par izdevuma saturu | viņš par to pil-

nīgi (= pilnā mērā) atbild

atvietot — 'stāties kā (cita) vietā; nomainīt': vecos

plauktus atvietoja jauni; lielo petrolejas lampu pie gries-
tiem atvietoja elektriskā spuldze ļ nākamajā maiņā
Jani pie mašīnas atvietoja (= nomainīja) Pēteris

_* 'nolikt kā (cita) vietā; nomainīt': cietos krēslus

zalē atvietoja ar polstētiem; salauzto galdu atvietoja
ar jaunu; nodilušās monētas atvietoja ar jauna kaluma
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naudu I atlaisto darbinieku atvietoja ar citu ( = at-

laistā darbinieka vietā stājās cits)
*

sar. 'tas pats, kas aizstāV

Sal. aizstāt, aizvietot.

baudīt — 'ēst, dzert': b. ēdienu, dzērienu ļ b. ar

garšu, ar patiku
* 'ar tīksmi uztvert, pārdzīvot': viņš ne tikai ēda, bet

ar tīksmi baudīja garšīgo ēdienu | b. mūziku, mākslu,
baletu ļ to nevar b. (= tas nav baudāms; tas ir ne-

baudāms)

'pilnīgi izjust, izdzīvot': b. jaunību, dzīvi; b. atpūtu
*

sar.: viņš bauda tiesības, iespējas (labāk: viņam
ir tiesības, iespējas)

nevēl.: b. izglītību, audzināšanu, skolu (literāri: (ie)-

gūt izglītību, izglītoties; būt audzinātam, izaugt (no-

teiktā) vidē, (noteiktos) apstākļos; (ie)gūt skolas izglī-
tību, iet skolā, mācīties skolā)

interesēt — lekcija interesē klausītājus (sar. .. inte-

resē klausītājiem); šī grāmata interesē plašas lasītāju

aprindas (sar. .. lasītāju aprindām) ļ tas mani nein-

teresē (sar. tas man neinteresē) | grāmata var, spēj,
sāk i.

izdabāt — i. kādam (= pakalpīgi izdarīt kādam pa

prātam; izdarīt pilnīgi pēc kāda iegribas) ļ i. saimnie-

kam, kungam; i. bērnam ļ viņam nevarēja i. (= arī

cenšoties viņam nevarēja izdarīt pa prātam) | viņš grib
visiem i. | i. publikai, publikas gaumei

i. pa prātam; viņa centās i. visu pēc tēva prāta
Sal. izpatikt, iztapt.
izpalikt nevēl.: solītais darbs izpaliek (literāri: ..vēl

nav veikts, nav uzrakstīts, nav izdots; solītā darba vēl

nav) I i. no mācībām (literāri: neierasties mācībās, ka-

vēt mācības)

izpatikt — i. kādam (= censties, lai kādam ar savu
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rīcību būtu patīkams, lai liktos tam labs); viņš grib
visiem i. ļ viņam nevarēja nekādi i. ( = ar savu rīcību,
ar uzmanīgo attieksmi nevarēja iegūt viņa labvēlību,

atzinību)
Sal. izdabāt, iztapt.

izpildīt — 'realizēt': i. rīkojumu; i. spriedumu ļ viņš
izpilda savu solījumu | i. precīzi, noteiktā kārtībā; i. bez

iebildumiem; i. nekavējoties, tūlīt, vilcinoties

i. programmu, plānu, normu | i. termiņā, pirms ter-

miņa; i. noteiktajā apjomā; i. ar uzviju
* 'rīkoties saskaņā ar': i. likumu, noteikumus, priekš-

rakstus
* 'demonstrēt': i. vingrojumu, deju, dziesmu; i. priekš-

nesumu ļ i. uz skatuves, radio un televīzijas raidījumos,
filmā j izpilda mākslinieks, pašdarbnieks, amatieris

sar.: i. lomu (labāk: tēlot lomu); pārn. viņš lieliski

izpildīja namatēva lomu (labāk: .. namatēva pienāku-
mus)

*

'ierakstot vajadzīgās ziņas, sagatavot (piem.,
iesniegšanai)': i. (= aizpildīt) anketu, formulāru,

blanku; atstāt kādu aili neizpildītu (= neaizpildītu)
* 'veikt': i. pienākumus, funkcijas, amata uzdevumus

I viņš lieliski izpilda savu darbu (= ..darba pienā-
kumus, uzdevumus)

nevēl.: viņš izpilda grāmatveža vietu (literāri: 1) viņš
aizstāj grāmatvedi (piem., tā slimības laikā), 2) viņš
izpilda grāmatveža pienākumus (piem., ja grāmatvedis
ir slims vai arī grāmatveža postenis ir vakants), 3) viņš
aizvieto grāmatvedi (tas ir, viņš pagaidām nepilnvērtīgi
vai tikai formāli ir grāmatveža vietā)

nevēl.: galda vietu izpilda lāde (literāri: 1) galdu
aizstāj lāde (ja lāde patiešām var izpildīt galda fun-

kcijas), 2) galdu aizvieto lāde (ja lāde ir galda vietā,

bet īsti nespēj tā funkcijas izpildīt))
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iztapt: i. kādam (= pakalpīgi, ar sevišķu laipnību
izdarīt kādam pa prātam, izdarīt pēc kāda vēlēšanās);
i. saimniekam, kungam; viņš cenšas i. viesiem

Sal. izdabāt, izpatikt.
kalpība — būt, atrasties feodāļu kalpībā; pāriet bur-

žuāzijas kalpībā; pārn. būt dogmas kalpībā ļ parādu k.

(vēst.) ļ kalpības jūgs, važas; nokratīt kalpības jūgu;
«celies un salauzi kalpības spaidus» (E. Veidenbaums) ļ
«viss vecās kalpības un varas pamats jūk» (A. Balodis)

nevēl, 'stāvoklis, kas saistās ar kalpošanu kādam po-

zitīvam mērķim': tehnika atrodas cilvēka kalpībā (lite-
rāri: ..kalpo cilvēkam); zinātne atrodas progresa kal-

pībā (literāri: . . kalpo progresam)

kalpot —
k. saimniekam, muižai, kungam ļ k. par

puisi, par ganu, par meitu (nevēl, viņš kalpoja kā

gans) ļ k. par naudu, par algu; k. par brīvu; k. par
vēderu (.

. par ēdienu) | k. uzcītīgi, priekšzīmīgi, nolai-

dīgi ļ k. vienu vasaru, ilgus gadus, visu mūžu

* 'atdot savus spēkus, talantu': k. tautai, mākslai,
zinātnei; k. saviem ideāliem ļ k. ar saviem darbiem, ar

savu mākslu ļ k. nesavtīgi, ar pilnu atdevi

* 'būt noderīgam, izmantojamam, ekspluatējamam':
dabas spēki kalpo cilvēkam; kodolenerģija kalpos cilvē-

cei ļ mašīna kalpo jau ilgi; «tas [apavu] pāris kalpoja
man piecus gadus» (M. Birze)

*
sar. 'noderēt, būt piemērotam': grāmata viņam kal-

poja par izklaidēšanās līdzekli (labāk: .. bija izklaidē-

šanās līdzeklis); nevēl.: ..kalpoja kā izklaidēšanās

līdzeklis; bluķīši viņiem kalpoja par sēdekļiem (labāk:
..noderēja par sēdekļiem; bluķīšus viņi lietoja (= iz-

mantoja) par sēdekļiem)
*

novec. 'dienēt': k. armijā, flotē, artilērijā ļ k. par
matrozi, par seržantu (nevēl.: viņš kalpoja kā matrozis)
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*
novec. 'būt par ierēdni; strādāt iestādē': k. minis-

trijā, pārvaldē ļ k. par grāmatvedi, par kasieri (nevēl.:
viņš kalpoja kā kasieris) ļ k. līdz izdienai, līdz pensijai

lēmums — valdes, tiesas, kolēģijas 1.; vienperso-
nisks 1. I vienbalsīgs 1. | lēmuma projekts, teksts, sa-

turs ļ pieņemt lēmumu; zinātniskā padome pieņēma
lēmumu par komisijas dibināšanu (= ..nolēma dibināt

komisiju) ļ parakstīt, apstiprināt, publicēt lēmumu

nevēl.: iznest lēmumu (literāri: pieņemt lēmumu; no-

lemt)
lemt — 1. par darbu, par plānu; 1. par apbalvoju-

miem (par apbalvošanu); l. par darbinieka pieņem-

šanu, atbrīvošanu; 1. par vainīgā izslēgšanu no organi-

zācijas I vietējā komiteja, kolēģija, tiesa lemj ļ valde

lēma nobalsojot; lēma bez balsošanas ļ būt kompeten-
tam l. par šo jautājumu

palikt — p. mājā, istabā; p. vietā, uz vietas ļ viņš
palika nekustīgi stāvam ļ p. gaidām, raudam | p. ilgi;
p. vēl pēc izrādes beigām; viņš palika kalnos vairākas

dienas

p. pie saviem uzskatiem ļ p. nemainīgam; p. vienmēr

možam
*

nevēl.: viņš palika vecāks (literāri: viņš kļuva ve-

cāks)

spēlēt — s. orķestrī, kvartetā; s. koncertā, deju va-

karā I s. klavieres, mandolīnu | s. Bēthovena sonāti,
Čaikovska kvartetu; s. Bēthovenu (= s. Bēthovena

skaņdarbu) ļ s. četrrocīgi | viņš spēlē izjusti, ar tem-

peramentu I pārn.: viņš grib s. pirmo vijoli ('viņš grib
būt pirmais, pārākais, noteicējs')

*

sportā, rotaļās: s. šahu, dambreti; s. tenisu, bas-

ketbolu; s. paslēpes, sunīšus | s. komandā; s. laukumā,
stadionā; s. čempionāta finālā | s. ar baltajām (šaha)
figūrām, ar baltajiem (dambretes) kauliņiem
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* 'tēlot': s. teātri ('piedalīties teātra izrādē', 'būt te-

ātra pulciņa, trupas dalībniekam'; sar. 'būt aktierim';

pārn. 'izlikties') s. teātrī ('būt teātra aktierim'),
s. filmā; s. izrādē; s. lugā, komēdijā ļ s. uz skatuves |
s. mazu, lielu, piemērotu, galveno lomu; s. Baibas, Lāč-

plēša lomu (= s. Baibu, Lāčplēsi); s. laupītāju, mīlē-

tāju ļ s. ar aizrautību

pārn.: viņš tikai spēlē (Viņš tikai tēlo, izliekas')
sar. viņš spēlē sabiedrībā ievērojamu lomu (labāk: sa-

biedrībā viņam ir ievērojama loma; .. liela nozīme)
nevēl.: tas viņam nespēlē (nekādu) lomu (literāri: tas

viņam nav svarīgi; viņš tam nepievērš (nekādu) uzma-

nību, . . nemaz uzmanības) ļ drēbes viņam spēlē gal-
veno lomu (literāri: drēbes viņam ir galvenais, svarī-

gākais; drēbēm viņš pievērš galveno uzmanību)
spriedums — 'uzskati, secinājums': vienprātīgs s. |

sabiedrības, draugu, darbabiedra s. ļ viņam šajā jautā-
jumā ir savs s.; kāds ir tavs s. par koncertu?

* jur.: tiesas s. | taisns, bargs s.; likumīgs s.; (ne)-

pārsūdzams s. | s. krimināllietā, civillietā ļ pieņemt
spriedumu (vienbalsīgi, ar balsu vairākumu) ļ taisīt,

parakstīt, pasludināt spriedumu; tiesa taisa spriedumu
apspriežu istabā ļ pārsūdzēt, apstrīdēt, apstiprināt, at-

celt spriedumu ļ iesniegt protestu par tiesas spriedumu;
būt (ne)apmierinātam ar spriedumu; s. stājas spēkā |
sprieduma saturs

nevēl.: iznest spriedumu (literāri: pieņemt spriedumu;
nospriest; terminoloģiski — taisīt spriedumu)

spriest — s. par dzīvi, par politiku | kolhoza valde

sprieda par jaunās kūts būvi; jaunieši spriež par sa-

cīkstēm j s. valdē, sabiedrībā, klasē; s. divatā, trijatā ļ
s. apdomīgi, gudri, autoritatīvi; s. vienpusīgi, ieintere-

sēti, objektīvi ļ būt kompetentam s. par šo jautājumu

*jur.: s. tiesu krimināllietā ļ s. taisnu tiesu; s. tiesu
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kriminālnodarījumu
tekošs — t. ūdens | pārn. tekošais gads, mēnesis

(= šis gads, mēnesis) | tekošais rēķins (krājkasē,
bankā)

*sar.: tekošie darījumi, uzdevumi, izdevumi, tekošās

vajadzības; t. seanss (labāk: kārtējie darījumi, uzde-

vumi, izdevumi, kārtējās vajadzības; kārtējais, pašrei-

zējais, nākamais seanss)
nevēl.: tekošais moments (literāri: aktuālais, pašrei-

zējais moments; pašreizējie apstākļi)
turpināt — t. gājienu, braucienu; t. stāstīšanu, lasī-

šanu; t. gaitu, izrādi, sacīkstes | t. (iesākto, pārtraukto)

stāstu, romānu, dziesmu | viņš turpina strādāt, dziedāt,
dusmoties (= viņš vēl arvien strādā, dzied, dusmojas;

viņš joprojām (vēl) strādā ..) ļ viņš nebeidz t. pamā-
cības ļ laiva turpina slīdēt pa straumi (= ..joprojām
slīd.., ..vēl arvien slīd..); augs turpina attīstīties,

veidoties (= ..joprojām attīstās, veidojas, ..vēl ar-

vien..) I turpina salt (= sals turpinās; joprojām (vēl)

salst; arvien vēl salst)
t. ātri, gausi; t. ar prieku; t. ar pārtraukumiem | t. no

atzīmētās vietas

uzkrist — uzkrīt akmens, ķieģelis; lietus lāse uzkrīt

uz rokas (sar.:
..

uzkrīt rokai) ļ uzkrīt smagi, sāpīgi;
uzkrīt ar troksni, ar blīkšķi

*

'pēkšņi parādīties (par ko nevēlamu, skaužamu)':
dārzam uzkrita kukaiņi; ļaudīm, apvidum uzkrita sērga,
mēris

*
sar. 'pēkšņi gadīties (par ko sliktu, smagu)': uzkrīt

nelaime, posts; viņam uzkrita slimība

sar. 'pēkšņi uzbrukt': uzkrīt ļaundari, huligāni; lau-

pītāji uzkrita ceļiniekam ļ v. no paslēptuves
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DAŽOS VĀRDOS

D. GUĻEVSKA

CAUR

Prievārds caur latviešu valodā ir cēlies no apstākļa
vārda cauri, un tam ir galvenokārt vietas nozīme,

piemēram: līst caur žogu; laist caur pirkstiem;

šņākt caur zobiem; elpot caur degunu, arī

runāt caur asarām.

Sarunu valodā prievārdam caur var būt arī darbī-

bas veicinātāja nozīme, ja darbības veicinātājs ir

cilvēks, piemēram: es to uzzināju caur paziņām.
Līdzekļa nozīmes prievārdam caur nav. Tāpēc

nepareizi ir prievārdu caur lietot šādā teikumā:

Ķonstantins bija vietējās [Latvijas] izcelsmes polis.,

ziņas par jaunumiem pasaulē saņēma caur Varša-

vas radio.. (Zvaigzne, 1976, № 21, 27. lpp.).
Ziņas var saņemt tikai pa (nevis caur) radio.

Līdzekļa nozīmē caur lietots arī teikumos

Un dievs viņam atbildēja caur eņģeļa muti (Lit.
un Māksla, 1978, 3. febr.).
Un caur Indreku noslēdzas romāna cikliskās pār-
vērtības loks (Lit. un Māksla, 1978, 10. febr.).

Abos teikumos caur vietā iederas prievārds ar:

Un dievs viņam atbildēja ar eņģeļa muti.

Un ar Indreku noslēdzas romāna cikliskās pār-
vērtības loks.

PAT, PATS

Partikula pat teikumā pastiprina kāda vārda vai

vārdkopas izteikto nojēgumu, piemēram:

Viņš pat nezina, par ko mēs runājam.
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Spēlē piedalījās pat vismazākie.

Jēdziena pastiprinātāja nozīme teikumā ir arī no-

teiktajam vietniekvārdam pats:
Man nav pašam savas grāmatas.

Viņš atnāca pats pirmais.
lespējams, ka runā izplatītā kļūda — vietniekvārda

pats lietojums partikulas pat vietā — ir radusies šo

vārdu nozīmes tuvības dēļ. Taču vietniekvārds pats ne-

kur ar partikulu nav aizstājams. Šī kļūda sasto-

pama noteiktās konstrukcijās. Tā, piemēram, dzird sa-

kām

tajā (šajā) pat laikā; tajā (šajā) pat reizē;

tāds (šāds) pat notikums; tādos (šādos) pat

apstākļos v. tml.

Šajās vārdkopās partikula nepavisam neiederas, pareizi
šeit kopā ar norādāmajiem vietniekvārdiem tāds, šāds,

tas, šis ir lietot noteikto vietniekvārdu pats:
tai (šai) pašā laikā; tai (šai) pašā reizē; tāds

(šāds) pats notikums; tādos (šādos) pašos

apstākļos v. tml.

No attiecīgajām vārdkopām ir darināti arī nepareizi
salikteņi patreiz, patreiz ē j s < pat + reiz.

Pareizie salikteņi ir

pašreiz, pašreizējs < pašu + reizi.

«STRĀDĀT UZ PUSSLODZI»

Tāpat kā nevar teikt strādāt uz diviem darbiem reizē,

nav vēlams arī teikt strādāt uz pilnu slodzi, strādāt uz

pusslodzi v. tml. Tā vietā ir ieteicama tiešā pārvaldī-
juma konstrukcija ar akuzatīvu:

strādāt pilnu slodzi, strādāt pusslodzi,
strādāt divas slodzes v. tml.
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Turpretī darbības vārds pieņemt (darbā) var piesais-
tīt sev lietvārda akuzatīvu netiešajā pārvaldījumā (ar

prievārdu uz). Vārdkopas pieņemt darbā uz pilnu

slodzi, pieņemt darbā uz pusslodzi, pieņemt
darbā и z divām slodzēm ir pareizas.

«ŠAURĀ VIETA»

Krievu valodas frazeoloģisms узкое место latviski

nav tulkojams burtiski — šaurā vieta, jo tas rada pavi-
sam citu, situācijai neatbilstošu tēlu, kā, piemēram, tei-

kumos:

. . vēl ir palikusi arī viena otra tā saucamā «šaurā

vieta». Tāds, piemēram, ir apdares cehs (Gadskārta.

R., 1976, 67. lpp.); Praktiķus vairāk nodarbina dažādi

izgudrojumi robototehnikas [robottehnikas] jomā, kas

varētu palīdzēt tikt galā ar ražošanas «šaurajām
vietām» (Zvaigzne, 1978, № 4, 14. lpp.).

Frazeoloģismam узкое место latviešu valodā atbilst

frazeoloģismi vājā vieta, vājais punkts.

«KAS NEBŪT», «KĀ NEBŪT»

Latviešu literārajā valodā nenoteiktības izteikšanai

nevar lietot vietniekvārdu (kas, kāds) vai apstākļa
vārdu (kur, kā) savienojumu ar darbības vārda nebūt

nenoteiksmi: kas nebūt, kāds nebūt, kur nebūt, kā nebūt

un cik nebūt. Piemēri:

Gan kā nebūt iztikšu (Pliče 0., Dāvēns K. Gājiens
pret rītu. R., 1977, 95. lpp.);
Bet, ja.. darīsi pa roku galam, ka nebūt, nedomā-

jot, kam no tā kāds labums
..,

tad labuma nebūs ..
(Gadskārta. R., 1976, 41. lpp.).
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Šīs nelatviskās konstrukcijas vietā lietojama neno-

teiktā partikula kaut ar vietniekvārdiem kas, kāds un

apstākļa vārdiem kur, kā, cik. Citētie teikumi pareizi iz-

sakāmi, piemēram, tā:

Gan kaut kā iztikšu.

Bet, ja., darīsi pa roku galam, tikai kaut kā, ne-

domājot, kam no tā kāds labums.., tad labuma ne-

būs.

VIENS OTRS, VIENS VAI OTRS

Skaitļa vārdam viens teikumā mēdz būt arī vietniek-

vārda nozīme. Tas var tikt lietots vietniekvārdu savie-

nojumu viens un tas pats, tas pats nozīmē, piemēram:
Abi domāja to pašu (vienu) domu.

Visi ieradās vienā un tai pašā (vienā) laikā.

Skaitļa vārds viens bieži tiek lietots nenoteiktā viet-

niekvārda kāds nozīmē, piemēram:
Kāds (viens) nāk. Kāds (viens) klauvē pie
durvīm.

Nenoteiktības nozīme ir arī savienojumam viens

otrs, kas nozīmes ziņā atbilst vārdkopai dažs labs,
piemēram:

Cilvēki iet garām puku dobei, un dažs labs

(viens otrs) apstājas, paskatās.
Tātad vārdu savienojums viens otrs funkcionē kā

vārds, tam ir stabila semantiska nozīme, kas nav vie-

nāda ar komponentu summas {viens + otrs) nozīmi.

Vietniekvārdu nozīmes 'kāds', 'dažs', 'dažs labs' nav

skaitļa vārdiem viens un otrs saikļu saistījumā (viens
un otrs, viens vai otrs). Tādā saistījumā vārdi viens un

otrs ir sakārtojuma attieksmēs. Ja pamata skaitļa vārds

viens
ar kārtas skaitļa vārdu otrs ir saistīts sakārto-

juma attieksmēs, minētie vārdi saglabā katrs savu lek-
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sisko nozīmi (daļēji skaitļa vārda, daļēji vietniekvārda

nozīmi), kā, piemēram, teikumos:

No egles sāka krist čiekuri — viens, otrs, tre-

šais...

Tu vari ņemt gan vienu, gan otru grāmatu.
Abi izteica savas domas, un es varēju piekrist vai nu

vienam, vai arī otram.

Tāpēc šo vārdu saikļu saistījumus (viens un otrs, viens

vai otrs) nav pareizi lietot vietniekvārdu sa-

vienojuma viens otrs vietā, kā tas ir, piemēram, tei-

kumā:

.. draugi un paziņas posās sēsties pie pusdienu galda,
varētu iegriezties pie viena vai otra, paēst,
iedzert.. (Borisovs L. Burvis no Helgjū. R., 1977,
8. lpp.)

Šaja gadījuma nav izvelēs starp diviem cilvēkiem vai

divām grupām — draugiem vai paziņām. Stāsta varo-

nim ir daudz draugu un paziņu, un viņš varētu iegriez-
ties pie jebkura no tiem. Tāpēc citētajā piemērā pareizi
būtu lietot vietniekvārdu kāds:

. . draugi un paziņas posās sēsties pie pusdienu galda,
varētu iegriezties pie kāda no tiem, paēst,
iedzert..

«TAS VAI CITS»

Vārdkopa tas vai cits (tā vai cita), arī tāds vai citāds

(tāda vai citāda) ar nenoteikta vietniekvārda nozīmi lat-

viešu valodā ir krievu valodas vārdu savienojuma тот

(та, то, те) или другой (-ая, -ое, -ие), тот (та, то, те)

или иной (-ая, -ое, -ые) kalka.

Tas, tā latviešu valodā ir tikai norādāmie viet-

niekvārdi un neiekļaujas savienojumā ar nenoteiktā
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vietniekvārda nozīmi. Savienojumi tas vai cits (tā vai

cita), tāds vai citāds (tāda vai citāda) visbiežāk sasto-

pami krievu teksta tulkojumos un izjūtami kā nelat-

viski elementi. To vietā vajadzētu lietot nenoteiktos

vietniekvārdus kāds, kaut kāds, jebkurš.

Piemēram, teikums

Ikvienam teātrim, kad tas repertuārā iekļauj to vai

citu darbu, ir kāds «aprēķins» (Māksla, 1978, № 1,

30. lpp.)
skan daudz latviskāk bez vārdkopas to vai citu:

Ikvienam teātrim, kad tas repertuārā iekļauj kādu

darbu, ir zināms «aprēķins».

Teikumā

Pasīvās sagādnieces [skudras] . . var pēc vajadzības
veikt to vai citu uzdevumu dažādās medību

iecirkņa daļās.. (Zinātne un Tehnika, 1978, № 3,

15. lpp.)
nelatviskas kalkas vieta varētu but vietniekvārds jeb-
kurš:

Pasīvās sagādnieces.. var pēc vajadzības veikt jeb-
kuru uzdevumu dažādās medību iecirkņa daļās..

Dažkārt savienojums tas vai cits ir lietots kā vispā-
rināmais vietniekvārds, piemēram:

Maskavā neatkarīgi no kritiku vērtējuma visai strauji

kļūst zināma tās vai citas izrādes reputācija

(Māksla, 1978, № 1, 30. lpp.).

Šajā teikumā vārdkopas tās vai citas vietā iederētos

vietniekvārds jebkurš:
Maskavā neatkarīgi no kritiku vērtējuma, visai strauji

kļūst zināma jebkuras izrādes reputācija.
Diezgan bieži ir arī gadījumi, kad vārdkopas ras vai

cits vietā latviešu valodā liekams citas vārdšķiras vārds.

Та, piemēram, teikumā
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Sis labklājības pamatā ir atbilstība starp pieaugušās
skudras sākotnējo noslieci uz t о vai citu darbību

un saimes vajadzībām pēc dažāda veida funkcionā-
rēm (Zinātne un Tehnika, 1978, № 3, 15. lpp.)

vietniekvārds kāds varētu būt paskaidrots ar adjektīvu
noteikts:

Sis labklājības pamatā ir atbilstība starp pieaugušās
skudras sākotnējo noslieci uz kādu noteiktu dar-

bību un saimes vajadzībām pēc dažāda veida funkcio-
nārēm.

Pilnīgi lieks jebkāds apzīmētājs ir lietvārdam dzej-
nieks šādā teikumā:

..
ne jau kāda modes āriškiguma dēļ tāds va i cits

dzejnieks dzīvo gadsimtiem tautas atmiņā (Karogs,
1978, № 3, 139. lpp.).

Pats konteksts rāda, ka nav runa par konkrētu dzej-

nieku, bet par jebkuru no dzejniekiem, kas dzīvo gad-
simtiem tautas atmiņā.

«ASTOTĀ STUNDA»

Par pulksteņa laika momentu latviešu valodā nekad

nejautā kura stunda tagad ir"? (кг. который час), kurā

stundā? (кг. в котором часу), bet gan vaicā cik pulkste-

nis?, cikos?

Tomēr stāstījuma teikumā šī latviešu valodai nepie-

ņemamā kalka šad tad parādās, piemēram:

Krēsloja.. Pulkstenis rādija astoto stundu (Bo-
risovs L. Burvis no Helgjū. R., 1977, 48. lpp.).

Latviski šī situācija izsakāma šādi:

Krēsloja. . Pulkstenis bija (vai rādija) pāri septi-

ņiem vai arī Pulkstenis bija (rādija) astoņi.
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JA — TAD

Saiklis ja saista teikuma daļas, starp kurām ir no-

sacījuma attieksme, piemēram:
Ja viņš neatnāks laikā, mēs nokavēsim vilcienu.

Bieži vien ar ja ievadītajam palīgteikumam ir laika

apstākļa palīgteikuma nozīme, it īpaši, ja virstei-

kumā ir laika apstākļa vārds tad, piemēram:
Es braukšu tikai tad, ja būs labs laiks.

J a lis lietus, tad ceļš izmirks un nevarēs izbraukt.

Pretstata nozīmes saiklim ja latviešu valodā nav.

Tāpēc tādu teikuma daļu saistījums ar vārdu pāri ja —

tad, starp kurām ir pretstata vai šķīruma attieksmes,
latviešu valodā skan nedabiski un sveši, kaut gan šādu

saikļa lietojumu bieži dzird publiskās runās un dažkārt

tas sastopams arī rakstos. Piemēri:

Un, ja Uldim Zemzarim cienītāji radušies pat tālajā
Indijā un Amerikā, tad viņš nebūt nav vienīgais tādu

ievērību iemantojis latvju gleznotājs, un mēs par to

varam tikai priecāties (Zvaigzne, 1978, № 4, 28. lpp.);
/ a pirms dažiem gadiem tur ražoja tikai vienkāršus

gumijas matračus, tad tagad produkcijas sortiments

ir daudz bagātāks (Padomju Ceļš, 1977, 19. apr.);
/ a agrāk, piemēram, bieži vien ķieģeļus no mašīnām

izbēra kaudzē, tagad tos tāpat kā flīzes un daudzus

citus materiālus pārvadā īpašos konteineros (Rīgas
Balss, 1976, 2. jūl.).
Valodas normām atbilstoši un skaidri šie teikumi

būtu, ja to daļas saistītu pretstata saiklis bet vai tur-

pretī:

Uldim Zemzarim cienītāji radušies pat tālajā Indijā
un Amerikā, bet viņš nebūt nav vienīgais latvju glez-
notājs, kas iemantojis tādu ievērību, un mēs par to

varam tikai priecāties.



Pirms dažiem gadiem tur ražoja tikai vienkāršus gu-

mijas matračus, bet tagad produkcijas sortiments

ir daudz bagātāks.

Agrāk, piemēram, bieži vien ķieģeļus no mašīnām

izbēra kaudzē, turpretī tagad tos, tāpat kā flīzes
un daudzus citus materiālus, pārvadā īpašos kontei-

neros.

UZ

Latviešu valodā nav pareizi lietot prievārdu uz, pie-

mēram, šādās vārdkopās:
rakstīt uz rakstāmmašīnas;

spēlēt uz klavierēm, uz vijoles;
spēlēt, pūst uz stabules, uz taures v. c.

Pareizā literārā valodā jāsaka:
rakstīt ar rakstāmmašīnu;

spēlēt klavieres, vijoli;
spēlēt, pūst stabuli, tauri (citā nozīmē arī —

pūst stabulē, taurē).
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KONSULTĀCIJAS

Jautājums. Vai latviešu valoda ir lietojams vārds

universam s?

Atbilde. Nav lietojams. Tam ir vairāki iemesli.

Pirmkārt, vārds universams ir burtisks krievu valo-

das strupinājumsalikteņa универсам ('универсальный
магазин самообслуживания') pārņēmums, turklāt apzī-
mējamais objekts — plaša sortimenta pārtikas preču
veikals ar pašapkalpošanos — ne izplatības, ne izcel-

šanas ziņā nav specifiski krieviska nacionāla parādība.
Pirmie šādi veikali radušies Amerikas Savienotajās
Valstīs šī gadsimta 30. gados. Rietumeiropā tie izplatī-
jušies 60. gados un patlaban plaši sastopami gan Pa-

domju Savienībā, gan ārpus tās robežām. (Sal.: vārdi

kolhozs, sovhozs, kas ir krievu valodas strupinājumsa-
likteņu pārņēmumi, apzīmē parādības, kuras radušās

Krievijas Federācijā, tāpēc to pārņemšanai citās valo-

das ir savi iemesli.)
Otrkārt, strupinājumsalikteņi nav raksturīgi labai lat-

viešu literārajai valodai, it īpaši tie, kuru sastāvā ir

citas valodas nacionāls elements (šai gadījumā — sa-

likteņa otrais komponents сам).
Treškārt, — un tas ir ļoti svarīgi — vārds «univer-

sams» pietiekami precīzi neizsaka tajā ietveramo jēdzienu:
krievu valodā vārdam универсам ir nosacīta nozīme. Kā
liecina šī vārda pamatā esošais vārdu savienojums
универсальный магазин самообслуживания, nosau-

kuma ir izteikts tas, ka veikals ir universāls un ka tas
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ir ar pašapkalpošanos, tātad — pašapkalpošanās uni-

versālveikals. Jēdzieniski šajā nosaukumā būtu jāietver
ari tas, ka šī tipa veikalos pārdod galvenokārt pārtikas
preces. Krievu valodā ir nosacīti pieņemts ar vārdu

универсам apzīmēt plaša sortimenta pārtikas preču vei-

kalus atšķirībā no универмаг, ar ko apzīmē galveno-
kārt rūpniecības preču veikalus. 1

Taču praksē preču sortiments nav tik stingri nošķirts.
Universālveikalos (krievu valodā универмаг) ļoti bieži

ir arī pārtikas preču nodaļas. Savukārt veikalos, kurus

krievu valodā apzīmē ar vārdu универсам, pārdod ne

tikai pārtikas preces, bet arī citas preces, kas ir nepie-
ciešamas ikdienā, piemēram, dažādus saimniecības

priekšmetus, rakstāmpiederumus. Arī attiecīgie ASV

veikali, kurus angļu valodā dēvē par «supermārketiem»,
ir lieli pašapkalpošanās veikali ar plašu ikdienas pie-

prasījuma (pārsvarā — pārtikas) preču sortimentu. Tā-

tad nosaukumu универмаг un универсам saturs ir nosa-

cīts. Latviešu valodā neesam pārņēmuši vārdu «univer-

mags», un tāpat nebūtu ieteicams pārņemt arī vārdu

«universams».

Latviešu valodā vārdu savienojums pašapkalpošanās

universālveikals, kas atbilst attiecīgajam apzīmējumam
krievu valodā, nedod informāciju par veikalā pārdo-
damo preču pamatsortimentu. Šo nosaukumu var attie-

cināt gan uz pārtikas, gan uz rūpniecības preču veika-

liem, kuros iekārtota pašapkalpošanās. Tāpēc, lai

uzsvērtu preču sortimenta specifiku (to, ka šajos veika-

los pārdod galvenokārt pārtikas preces), nosaukums ir

jāpaplašina: pašapkalpošanās pārtikas universālveikals.

Šāds nosaukums, protams, ir pārāk garš, tāpēc jādomā
par īsāku variantu.

1 Sk.: Русская речь, 1975, № 4, с. 155—156
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Varbūt varētu atmest elementu universāl- un iztikt

ar apzīmējumu pašapkalpošanās pārtikas veikals, jo
vārds «pārtika» apzīmē produktus vispār, dažāda sor-

timenta pārtikas preces, nevis kādu atsevišķu pārtikas
preču veidu. Taču tādā gadījumā būtu pagrūti atšķirt
jaunā tipa pārtikas lielveikalus no agrākajiem, nelie-

lajiem veikaliem, kuros preču sortiments tomēr nebija
tik liels.

Otra iespēja īsāka nosaukuma radīšanai ir atmest

vārdu pašapkalpošanās (piemēram, Purvciemā ir «Pār-

tikas veikals «Minska»», kas pēc būtības atbilst aplū-
kotajam plaša sortimenta pārtikas veikalu tipam). Paš-

apkalpošanās ir tipiska un līdz ar to pati par sevi sa-

protama mūsdienu parādība, kas plaši izvēršas daudzās

sadzīves pakalpojumu sfērās, arī daudzos rūpniecības
preču universālveikalos. Sai sakarā veikalu nosauku-

mus lieki noslogot, minot pirkšanas vai citas darbības

pašapkalpošanās raksturu, nemaz nav tik nepieciešams.
Turklāt veikalos pašapkalpošanās nodaļas nereti mijas
ar nodaļām, kurās ir parastā pārdošanas un pirkšanas
kārtība, un, laiku pa laikam veikalus remontējot vai

pārkārtojot, pārdošanas un pirkšanas veids (ar pašap-
kalpošanos vai bez tās) mainās. Atmetot vārdu pašap-

kalpošanās, iegūstam īsāku nosaukumu — pārtikas
universālveikals. Tas arī būtu iespējami īsākais vēla-

mais nosaukums.

Jautājums. Vai ir pareizi puķu veikalus saukt par
ziedu veikaliem?

Atbilde. Nav pareizi.
Latviešu valodā par ziedu sauc auga ziedošo daļu

(atsevišķu ziedu vai ziedkopu). Par ziedu dēvē arī auga
ziedošo daļu kopā ar kātu. Tāpēc, ja runa ir par auga



ziedu kopā ar kātu, var

teikt gan pirkt vai plūkt

puķes, gan pirkt vai plūkt

ziedus, nolikt pie piemi-
nekļa puķes vai ziedus, pa-

sniegt puķes vai ziedus.

Par puķi sauc visu augu,

kas mēdz ziedēt un kam

galvenā ir dekoratīvā fun-

kcija. Ne visi augi, kas

zied, ir puķes. Lai gan,

piemēram, ķimenes, melle-

nes, brūklenes zied, tās

netiek uzskatītas par puķēm, jo šiem augiem galvenā
nav dekoratīvā funkcija. Dažkārt par puķēm sauc arī

augus, kas nezied, bet ko audzē dekoratīvos nolūkos

bagātīgā lapojuma vai krāšņo lapu dēļ. Tādas, piemē-

ram, ir daudzas istabas puķes — istabas bērzs, efeja,
araukārija, vairākas sukulentu un kaktusu sugas v. c.

Veikalos varam iegādāties gan ziedošas puķes, zie-

dus (t. i., ziedošo daļu kopā ar kātu — tā saucamos

grieztos ziedus jeb grieztās puķes), gan ziedošas un

neziedošas puķes puķu podos. Tāpēc labāk runāt nevis

par ziedu veikaliem, bet gan par puķu veikaliem.

Arī dārzā dēstām puķes, nevis ziedus.

V. Skujiņa
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RECENZIJAS

A. REĶĒNA

ĒRĢEMES IZLOKSNES VĀRDNĪCA

Е. Kagaines un ļ S. Raģes | «Ērģemes izloksnes vārd-

nīca» (1. sēj. R., 1977, 536 lpp.) ir pirmā latviešu izlok-

šņu vārdnīca, viens no visplašākajiem darbiem latviešu

padomju dialektoloģijā. Vidusdialekta Ērģemes izlok-

snes vārdnīcu autores veidojušas kā vienas izloksnes

pilna tipa vārdnīcu, kurā atspoguļota relatīvi visa Ēr-

ģemes izloksnes pārstāvju valodā reģistrētā leksika.

Tādu vārdnīcu varētu saukt arī par sistēmas vārdnīcu,
kur dota leksika, kas tieši funkcionē izloksnē, un kur dia-

lektismi nav norobežoti no kopvalodas vārdiem. Ērģe-
mes izloksnes vārdnīcā pirmoreiz leksikogrāfiski inter-

pretēta un apskatīta kā vienota sistēma vienas izlok-

snes leksika. īstenībā aplūkotais valodas materiāls

ietver informāciju ne tikai par vienu izloksni, bet par
dialektālu zonu, jo starp Ērģemes izloksnes un kaimiņu
izlokšņu leksiku krasu atšķirību nevar būt. Šīs vārdnī-

cas uzdevums ir dot viena novada valodas faktu mate-

riālu lingvistiskiem pētījumiem dažādos aspektos, ar

valodas līdzekļiem atklāt novada etnogrāfiskās īpatnī-
bas un būt par avotu latviešu literārās valodas bagāti-
nāšanai.

Pēdējos gadu desmitos vairāki padomju valodnieki

(J. Osoveckis, N. Tolstojs, F. Sorokoļetovs, F. Fiļins
U. c.) ir uzsvēruši vienas izloksnes pilna tipa vārdnīcas

lielo nozīmi leksikas sistēmas atspoguļojumā. Tā, pie-
mēram, F. Sorokoļetovs raksta: «No daudziem viedok-

ļiem ļoti svarīgi būtu sagatavot vienas izloksnes pilna
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tipa vārdnīcu, kas ietvertu visu attiecīgās izloksnes
vārdu krājuma vārdu raksturojumu. Tādas vārdnīcas

radīšana palīdzētu precīzāk un pilnīgāk atklāt jautā-
jumu par dialektālām un literārām attiecībām konkrē-

tajā valodā un izloksnē, tāda vārdnīca būtu nenovērtē-

jams avots daudzu leksikoloģisku un vispārvalodnie-
cisku problēmu risināšanai.» 1 Minētie valodnieki reizē

norādījuši uz milzīgajām grūtībām vienas izloksnes

pilna tipa vārdnīcas veidošanā. Varbūt tāpēc dialektā-

lās vārdnīcas lielākoties tiek veidotas pēc diferen-

ciālā principa. Taču diferenciālā vārdnīca nevar būt

par drošu avotu leksikas sistēmas pētīšanai.
Lai uzrakstītu pilna tipa vārdnīcu, leksikogrāfu rīcībā

jābūt ļoti bagātai kartotēkai, tādam izlokšņu leksikas

inventāram, kas aptvertu visu novada materiālās un

garīgās kultūras sfēru, t. i., visas dzīves nozares, kas

saistītas ar nodarbošanos, ar apkārtējo dabu — faunu

un floru, ar cilvēku savstarpējām attieksmēm v. tml.

Ērģemes izloksnes vārdnīcas valodiskais materiāls

ir mutvārdu runas fiksējums pierakstos. Šie pieraksti ir

dialektālās runas veseli fragmenti, kas iegūti no in-

formatoriem dabiskā, brīvā, nepiespiestā sarunā, reizēm

ar visām individuālajām atkāpēm un gadījuma rak-

stura novirzēm no izloksnes normas.

Tomēr vienas izloksnes pilna tipa vārdnīca var būt

tikai relatīvi pilnīga, jo izloksnes vārdu krājums nemi-

tīgi pārveidojas, bet izsekot šim procesam, veidojot

vārdnīcu, nav iespējams. Dažkārt kāds vārds var nebūt

fiksēts vārdnīcā nejaušības pēc (tas nav parādījies in-

formatoru runā). Varbūt autores nav centušās iegūt

! Сороколетов Ф. П. Словарь современного русского народного

говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области. М.,

1969). — Вопросы языкознания, 1971, № 2, с. 136.
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kādu izloksnes materiāla grupu. Tā, piemēram, Ērģe-
mes izloksnes vārdnīcā maz ievietots vārdu, kas attie-

cas uz mūsdienu lauksaimniecības darbarīkiem un to

sastāvdaļām.

Ērģemes vārdnīcā izloksnes fakti aplūkoti statikas un

dinamikas vienībā. Sevišķu vietu ieņem process, kas

saistīts ar tradicionālās dialektālās leksikas izzušanu

no aktīvā lietojuma. Vārdnīcā iekļauti vairāki vārdi,
kas apzīmē jau zudušas reālijas (gadījumu vairumā

dota norāde novec. — novecojis vai novecojošs vārds),

piemēram: «aktelis; novec. Astotdaļa (mārciņas)»
(57. lpp.); «antverkis; novec. Muižas amatnieks vai kal-

potājs» (62. lpp.); «bāmbārniēks [vajadzētu būt norādei

novec.]. Muižas kalps, kas trīs dienas nedēļā strādāja
muižā, par atalgojumu saņemot zemi, bet pārējās die-

nas — savā saimniecībā» (153. lpp.); «baruonliēl(s)-

kiings; novec. Barons, muižas īpašnieks» (156. lpp.).
Norāde novec. lietota arī pie vairākiem tādiem vār-

diem, kuru apzīmētās reālijas nav zaudējušas savu ak-

tualitāti, bet kuriem paralēli lieto citu(s) vārdu(s), kas

var būt radies (-ušies) literārās valodas vai arī kādu

citu faktoru ietekmē, piemēram: «aüc<?rums; novec. Tu-

berkuloze. = dlluõns, tuberkolõze» (133. lpp.);
«bīne»; novec. Skatuve. = skat иv c» (171. lpp.); «besi;

novec. Bedīt. = bedīt, glabāt (3), rakt (2)»

(164. lpp.). Šo vārdu nozīmi iespējams atklāt arī ar se-

mantisko ekvivalentu, kā ir darīts vairākos gadījumos.
Minētajos piemēros redzams, ka pašreizējā laikposmā

vienai un tai pašai reālijai izloksnes sistēmā ir vairāki

paralēli apzīmējumi, no kuriem viens ir novecojis resp.
izzūd vai ir izzudis no aktīvā lietojuma. Varbūt šādos

gadījumos lietderīgāk būtu bijis norādīt uz attiecīgā
varda lietojumu dažādu paaudžu pārstāvju valodāl

,
kā

tas reizēm ir arī darīts. Tā, piemēram, pie vārdiem
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«eksamis — eksāmens» (312. lpp.), «gripis —

gripa» (365. lpp.) dotas norādes, ka tos lieto tikai ve-

cākās paaudzes pārstāvju valodā. Tā būtu novērstas da-

žas neskaidrības gadījumos, kad šķirkļa vārdam ir dota

norāde novec., bet nav uzrādīti visi semantiskie ekviva-

lenti, piemēram: «bānis 1. novec. Vilciens. = eizēn-

bānis» (154. lpp.) [Vai jaunākās un vidējās paaudzes
pārstāvji nelieto vārdu vilciens?]; «beseret; novec. Pa-

nākt, ka uzlabo veselību, darbības spēju, lietošanas

iespējamību v. tml.» (164. lpp.) [Kā citādi apzīmē šādu

jēdzienu?]; «ādere. 1. novec. Asinsvads» (30. lpp.).

[Kādu vārdu lieto asinsvada apzīmēšanai?]
Izloksnes pārmaiņas un attīstību literārās valodas

virzienā autores mēģinājušas parādīt ar norādi literā-

risms [lit.), piemēram, vārdiem «bacilis» (145. lpp.),
«bakas» (148. lpp.), «balva» (153. lpp.), «iestāde»

(422. lpp.). Šķiet, ka šāda norāde savu uzdevumu nav

attaisnojusi, jo nav izstrādātu kritēriju literārismu no-

teikšanai. Vārdnīcā tas ir darīts tikai uz intuīcijas pa-
mata. Kāpēc par literārismiem nav atzīti tādi vārdi kā

«finieris» (323. lpp.), «fotogrāfija» (323. lpp.), «frizieris»
(324. lpp.), «bērnudārzs» (163. lpp.) v. c?

Ērģemes izloksnes vārdnīcā atspoguļota ne tikai iz-

loksnes dinamika, bet arī izloksnes noturīgie elementi

zināmā laikposmā. No ilustratīvā teksta, kā arī no Ēr-

ģemes izloksnes fonētiskā un morfoloģiskā raksturo-

juma uzzinām, ka izloksnē stabili saglabājas dažas fo-

nētiskās un morfoloģiskās īpatnības, piemēram, supīns
aiz virzības verbiem, vīriešu dzimtes lietojums sieviešu

dzimtes vietā, deminutīvformas ar -ins, -Ina v. c. (sk.
19. lpp.).

Viens no sarežģītākajiem vārdnīcas uzdevumiem ir

parādīt vārda semantisko struktūru, dažādos vārda no-

zīmju tipus, frazeoloģiskos savienojumus, sintaktiskās
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nozīmes un nozīmes, kas izpaužas vārdu saistījumā, kā

arī dažādās locījumu formās. Ērģemes vārdnīcas šķirklī
uzrādītās nozīmes un nozīmju nianses īstenībā apvieno-
tas vienā semantiskā veselumā un veido vienotu un

reālu konkrētā vārda semantisko struktūru. Plašais iz-

loksnes leksikas materiāls, kas inventarizēts vārdnīcā,
ir devis iespēju vispusīgi aprakstīt Ērģemes izloksnes

leksiski semantisko sistēmu.

Vārdnīcā labi redzams, ka līdzās izloksnes vārdu

krājuma pārmaiņām un attīstībai noris nepārtrauktas
pārmaiņas arī vārdu semantikas laukā, piemēram: «bā-

bīna. 2. novec. Skalturis.»

Vārda semantika un līdz ar to arī vārda lietojuma

nosacījumi atspoguļojas nozīmju un to nianšu dalījumā
un semantikas skaidrojumos. Jāatzīmē, ka gadījumu
vairumā autorēm tas izdevies veiksmīgi, te parādās lek-

sikogrāfam vajadzīgā prasme būtiski izdalīt vārdu no-

zīmes, to nianses v. tml. (sk., piemēram, šķirkļus «acs»,

«celt», «celties», «galva», «iet»).
Vārda nozīmes atklātas dažādi. Pamatos tās skaidro-

tas ar literāro ekvivalentu resp. skaidrojuma vietā dota

svītra (sk., piemēram, šķirkļus «acumirklis», «baļķis»,
«bikses», «dzeguze», «gramba», «grausts», «ilknis»),
semantiski ekvivalentais latviešu literārās valodas

vārds (piemēram, «gruzciks. Krāvējs», «breksis. Plau-

dis», «dekis. Sega») vai informācija par nosaukto pa-

rādību (piemēram, «bremmele. Mājsaimniecības rīks

(piemēram, cigoriņu, graudu) grauzdēšanai — metāla

kastīte ar aizbīdāmu vāku un garu kātu (9. att.)»).
Tāds dialektālo vārdu semantiskās struktūras skaid-

rojums izlokšņu vārdnīcās ir atzīstams par mērķtiecīgu
un saprātīgu. Lasītājs var viegli un pārskatāmi uztvert

un saskatīt Ērģemes izloksnei un literārajai valodai
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kopīgo un atšķirīgo. Taču jāatzīmē, ka autores nav kon-

sekventi ievērojušas vārdnīcas uzbūvē norādītos vārdu

nozīmju skaidrojuma paņēmienus. Lielai daļai vārdu,

piemēram, vārdiem «abra», «biedekls», «biķeris», «blu-

ķis», ir dota plaša informācija. Tas nevajadzīgi papla-
šina vārdnīcas apjomu, pat novirza lasītāja uzmanību

no dialektālā vārda nozīmes uztveres. Ja salīdzinām

minēto vārdu nozīmes ar atbilstošo vārdu nozīmēm, kas

ir dotas «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» (1. sēj.

R., 1972; 2. sēj., 1973; 3. sēj., 1975), tad redzam, ka to

nozīmes pilnīgi saskan.

Nozīmju skaidrojumā dota arī atsauce uz citu vārdu,

piemēram, atsauce uz (parasti biežāk lietoto) seman-

tisko ekvivalentu: «grosmafnma. Tas pats, kas vecā-

māte», «gruzduļi. Tas pats, kas graūzduļi».
Vairākos gadījumos, skaidrojot vārda nozīmi ar at-

sauci uz citu vārdu, nav ievērota konsekvence, piemē-
ram, vārda «brička» nozīmi vajadzēja skaidrot ar at-

sauci «Tas pats, kas iedzeršana», vārda «eīroplāns»
nozīmi ar «Tas pats, kas lidmašīna», vārda «gapele»
nozīmi ar «Tas pats, kas dakšiņa (2)».

Vārda nozīmi bieži vien palīdz atklāt izloksnes ilus-

tratīvie teksti. Izloksnes piemēru uztvere nerada grūtī-

bas, jo tie pieder pie vidusdialekta, uz kura bāzes vei-

dojusies literārā valoda. Citāti, kas ilustrē vārda nozīmi

un parāda vārda funkcionēšanu dzīvā tautas valodā, ir

viena no lielākajām Ērģemes izloksnes vārdnīcas vēr-

tībām.

Pozitīvi atzīmējams, ka augu nosaukumos skaidro-

jums papildināts ar attiecīgā auga latīnisko nosaukumu,

piemēram: «blusa. 2. demin. Parastā trīsene (Briza

media)».

Ļoti plaši vārdnīcā pārstāvēti vārdu savienojumi —

vārdkopnosaukumi un it īpaši frazeoloģismi, kas var
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būt vērtīgs avots rakstnieka darbā; sk., piemēram, šķir-
kļus «acs», «āuss», «deguns», «galva», «gruoži», «iet».

Vārdiem doti plaši gramatiskie raksturojumi. Grama-

tikas parādību izpratne vārdnīcā pārņemta no «Mūs-

dienu latviešu literārās valodas gramatikas». 2 Tomēr

dažviet būtu bijis lietderīgi akadēmiskās gramatikas in-

terpretācijas pārskatīt. Tā, piemēram, vārds «abi», ari

«
l cik» un «

l daudz» uzskatīti par numerāļiem. Taču

grūti no piemēriem izsecināt, kur «cik» ir numerālis

{cik ta vezmus viņč ieveda? cik ta tiir luõte i?) un kur

adverbs (cik ta nu grib nūo tādas pirmpiēna guõvi-
tes..) (218. lpp.).

Vārdnīcā vispusīgi, plaši un arī veiksmīgi izdevies

parādīt gan sintaktiskās nozīmes, gan nozīmes, kas iz-

paužas dažādu vārdu saistījumā, kā arī dažādās locī-

jumu formās (sk. šķirkļus «gads», «gāiss», «gals» v. c.).
Pozitīvi vērtējams tas, ka aiz О zīmes ir dotas no-

rādes par tās pašas saknes citiem vārdiem (priedēkļ-
verbi, salikteņi), piemēram: «airēt. О atdiret»; «dēlis О

kleīddēlis».

Ērģemes izloksnes vārdnīcas pirmais sējums liecina

par ļoti sarežģīta pētnieciska darba pareizu risinājumu.
Šī vārdnīca ir labs avots ne tikai daudzu leksikolo-

ģisku, leksikogrāfisku un vispārvalodniecisku problēmu
pētīšanai un risināšanai, bet lieti noderēs arī vārda

māksliniekiem, jo, runājot S. Raģes vārdiem, «tautas

valoda dod veldzi, kas pārvēršas par bagātību un

baudu ne tikai smēlējam, bet arī itin visiem citiem (arī
tiem, kuri valodas skaistumu neapzinās vai pat no-

liedz), kad viņi ar šo «smēlēju» nonāk saskarē vai nu

tieši, vai arī ar uzrakstīto rakstu un daiļdarbu starp-
niecību».

2
Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 1. sēj. R.„

1959, 830. lpp.
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R. BĒRTULIS

NOZĪMĪGI VALODNIECISKI IZDEVUMI LIETUVĀ

Gadu gaitā par valodas kultūras jautājumiem Lietuvā

bija uzkrājies bagātīgs materiāls, it īpaši pēc tam, kad

sāka iznākt Lietuvas PSR Zinātņu akadēmijas Lietu-

viešu valodas un literatūras institūta izdevums «Valo-

das kultūra» («Kalbos kultūra»), bet pēc tam arī Lie-

tuvas PSR Pieminekļu aizsardzības un novadpētniecī-
bas biedrības Valodas komisijas izdevums «Mūsu

valoda» (Mūsņ kalba»). 1 Bija nepieciešams šos daudz-

veidīgos, dažādā laikā un dažādos izdevumos publicē-
tos valodas prakses ieteikumus apkopot un sistematizēt

vienā izdevumā.

Pēc vairāku gadu darba Lietuvas PSR Pieminekļu
aizsardzības un novadpētniecības biedrības Valodas ko-

misija 1976. gadā laida klajā «Valodas prakses rokas-

grāmatu», ko bija sagatavojis autoru kolektīvs sastādī-

tāja A. Pupķa un vecākā redaktora Z. Zinkeviča va-

dībā.2

Rokasgrāmata pirmām kārtām domāta tiem, kas savā

darbā saskaras ar valodas parādību vērtēšanu, dažāda

satura lietišķo rakstu rakstīšanu un rediģēšanu, skolo-

tājiem, kā arī visiem, kurus interesē lietuviešu valodas

prakses jautājumi.
Autori rokasgrāmatu veidojuši kā vārdnīcu, kas sa-

stāv no divām daļām. Pirmajā daļā alfabēta se-

cībā sniegti vārdi un atsevišķas vārdu sastāvdaļas

(piedēkļi un priedēkļi), kuru lietojumā vērojamas kā-

das atkāpes no normas.

1 Par valodas kultūras darbu Lietuva sikak sk. «Latviešu va-

lodas kultūras jautājumu» 10. laidienā (R., 1974, 15.—22. lpp.) un

12. laidienā (R., 1976, 16.—22. lpp.).
2 Kalbos praktiķos patarimai. Vilnius, «Mokslas», 1976, 384 p.
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Ar īpašām norādēm aiz vārda izklāstīts, kādēļ atbil-

stošo vārdu literārajā valodā nelieto (piemēram, žar-

gonisms, novecojis vārds, dialektisms, hibrīds v. tml.),

pēc tam sniegti piemēri, kurā redzams attiecīgā vārda

nepareizs lietojums, parādīts, ar kādiem sinonīmiem vai

vārdu savienojumiem vārds aizstājams. Daudzos gadī-
jumos pats vārds ir bez vainas, tikai vienā vai otrā

konstrukcijā to lieto nevietā vai ar nepareizu nozīmi.

Tādos gadījumos atrodami gan kļūdaini, gan pareizi
vārda lietojuma piemēri.

Rokasgrāmatā ievietoti arī vispārīgāka rakstura šķir-
kļi, kuros uzrādīts dažādu gramatisko kategoriju, sin-

taktisko konstrukciju nepareizs lietojums. Šādi šķirkļi,
piemēram, ir par atsevišķiem locījumiem, laika formām,

divdabjiem v. c. Visi tie bagātīgi ilustrēti.

Rokasgrāmatas otru daļu (to sastādījis A. Va-

nags) veido Lietuvas vietvārdu saraksts, kurā uzrādīti

pilsētu, ciemu, upju, ezeru, mežu un citu objektu no-

saukumi. Šīs daļas uzdevums ir sniegt lasītājam viet-

vārda normatīvo formu, parādot uzsvara vietu tajā, uz-

svērtās zilbes intonāciju un akcentējuma grupu.
Autori paši apzinās, ka nav bijis iespējams aptvert

visus gadījumus, kuros lietuviešu valodas lietotāju runā

un rakstos vēl vērojamas atkāpes no kodificētās nor-

mas, taču, kā vienprātīgi atzīst izdevuma daudzie re-

cenzenti, «Valodas prakses rokasgrāmata» neapšaubāmi
palīdzēs celt valodas kultūru.

Tajā pašā 1976. gadā iznācis arī Lietuvas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Lietuviešu valodas un literatūras in-

stitūta sagatavotais izdevums «Lietuviešu valodas orto-

grāfija un interpunkcija» 3
,

kurā apkopotas atsevišķu

3 Lietuvig kalbos rašyba ir skyryba. Vilnius, «Mokslas», 1976,
391 р.
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vārdu un vārda formu pareizrakstības normas, aplūkota
vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā, citvalodu īpaš-
vārdu pareizrakstība, interpunkcijas lietošana. Šajā iz-

devumā sniegtas arī vairākas rekomendācijas, kuru gal-
venais nolūks ir vienkāršot pareizrakstību un interpun-
kciju, tuvināt rakstības normas izrunai.

Recenzenti, vērtēdami izdevumu, daudzas ieteiktās

pārmaiņas grafikā, ortogrāfijā un interpunkcijā vien-

prātīgi atbalstījuši, taču par dažām rekomendācijām iz-

vērsušās arī diskusijas.
1976. gadā tika izdots lēmums par Lietuviešu valodas

komisijas nodibināšanu Lietuvas PSR Zinātņu akadē-

mijas ietvaros un uzdeva tai apspriest izdevumā «Lie-

tuviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija» publicētos
rakstības grozījumus un precizējumus un izstrādāt no-

teiktas rekomendācijas.

Komisija jau publicējusi vairākus lēmumus, kuros re-

komendēts, piemēram, atbilstoši izrunai trijos vārdos

bjaurus, pjauti, spjauti un to derivātos saknē aiz b, p
rakstīt / agrākā mīkstinājuma burta i vietā, reglamen-
tēta atsevišķu verbu nākotnes formu, dažu apstākļa
vārdu rakstība.

Tāpat kā latviešu valodā, arī lietuviešu valodā bija
visai sarežģīti noteikumi, kā dalīt vārdus pārnešanai

jaunā rindā. Tagad stājies spēkā nosacījums, ka vārdus

pārnes jaunā rindā pa zilbēm, pat tajā gadījumā, ja
zilbi veido viens patskanis, piemēram, bi-o-10-gi-ja,
a-ša-ra. Ja starp patskaņiem ir divi vai vairāki līdz-

skaņi, pēdējo līdzskani vienmēr raksta jaunā rindā, bet

pārējos līdzskaņus var atstāt gan iepriekšējā rindā, gan

pārcelt nākamajā, piemēram, gat-vē vai ga-tve; ašt-rus,
aš-trus vai a-štrus. Divskaņi un diftongiskic savieno-

jumi, kā arī burtkopas dz, dž, ch netiek dalītas.
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Šai ziņā lietuvieši ir īstenojuši dzīve to, kas būtu

darāms arī mums. Uz nepieciešamiem grozījumiem
vārdu dalīšanā latviešu valodā argumentēti norādījis
P. Ozoliņš «Latviešu valodas kultūras jautājumu»
13. laidienā (1977).

Lietuviešu valodas komisija pieņēmusi arī atsevišķu
lēmumu par lielo burtu rakstību iestāžu, uzņēmumu un

organizāciju nosaukumos. Salīdzinājumā ar latviešu va-

lodu 4 te vērojamas tikai nelielas atšķirības.

Vairākas rekomendācijas, kas ieteiktas izdevumā

«Lietuviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija», vēl

gaida savu risinājumu. Lielākās domstarpības valod-

nieku vidū pagaidām ir par citvalodu īpašvārdu atvei-

došanu lietuviešu valodā, taču jādomā, ka arī šajā jau-
tājumā izšķirošo vārdu drīzumā teiks Lietuviešu valo-

das komisija.
«Lietuviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija» ir

nozīmīgs izdevums ne tikai ar rekomendācijām lietu-

viešu valodas rakstības vienkāršošanai, bet arī kā rokas-

grāmata visiem tiem, kam ikdienas darbā jāsaskaras
ar lietuviešu valodu.

1976. gada oktobrī V. Kapsuka Viļņas Valsts univer-

sitātē notika piektais republikāniskais valodas seminārs

«Valodas kultūras teorija un metodika».5 Semināra ma-

teriāli krievu valodā publicēti izdevumā «Mūsu, kalba»

(1977). Te atrodam arī mūsu valodnieku T. Porītes,
V. Skujiņas un Л. Gūtmaņa referātus, kā arī H. Ben-

dika domas, kas tika izteiktas debatēs.

* Porite T. Lielie burti mūsdienu latviešu valodā. R., 1970.
5

Semināra atreferējumu sk. «Latviešu valodas kultūras jautā-
jumu» 12. laidienā. R., 1976, 168.—172. lpp.
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Т. ERELTA

JAUNAS GRĀMATAS PAR VALODAS KULTŪRU IGAUNIJĀ

Viens no pēdējā laika lielākajiem notikumiem Igauni-

jas valodas dzīvē ir pareizvalodas vārdnīcas iznākšana:

Õigekeelsussõnaraamat. Toimetanud R. Kull ja
E. Raiet. Koostanud Т. Erelt, R. Kull. V. Põlma ja
К. Torop. Tallinn, «Valgus», 1976, 925 lk. (Eesti NSV

TA Keele ja Kirjanduse Instituut.) (Pareizvalodas
vārdnīca. Rediģējuši R. Kulls un Ē. Raiets. Sastādī-

juši Т. Erelta, R. Kulls, V. Petma un K. Torops. Igau-
nijas PSR ZA Valodas un literatūras institūta izde-

vums.)
Latviešu lasītājam te vispirms nepieciešams paskaid-

rojums par vārdnīcas tipu. Tā nav vienkārši pareizrak-
stības vai pareizrunas vārdnīca vai kāda cita «tīra» tipa
vārdnīca. Tā ir universāla normatīva vārdnīca, kuras

tipu 20. gados izstrādāja J. V. Veski ar savu «Eesti

õigekeelsus-sõnaraamat» («Igauņu pareizvalodas vārd-

nīca»). «Pareizvalodas vārdnīcā» ietverta mūsdienu

igauņu literārās valodas vārdu krājuma galvenā daļa.
Vārdnīca rāda ne vien pareizrakstību, bet arī vārdu lo-

cīšanu. Šai sakarā vārdnīcas sākumā ir doti 115 tipa
vārdi. Ar tiem katru lokāmo vārdu saista tipa numurs

(kaja AA ). Attiecībā uz izrunu ir atzīmētas parādības, kas

rakstībā neatspoguļojas, — 111 garums palata-

lizācija (pa//«), svešvārdos1
uzsvars {dialektika) ,

citāt-

vārdu un citātizteicienu2 izruna (chargē d'affaires [šar-

1 Ar svešvārdiem saprotami jaunākie aizguvumi, kas nav pil-
nīgi pielāgojušies igauņu izrunai un rakstībai (piemēram, vārdā

dialektika sveši elementi ir uzsvars tālāk par pirmo zilbi un

burts d vārda sākumā). — Tulk.
2 Tie ir igauņu tekstos lietotie citu valodu vārdi un izteicieni

negrozītā veidā. — Tulk.
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žee dafäär]). Ne visas šīs ziņas ir uzskatāmas par
normu: svešvārdu palatalizāciju un uzsvaru igauņu va-

lodā patlaban stingri normēt nav iespējams. letverdama

bagātīgu atvasinājumu un salikteņu klāstu, «Pareiz-

valodas vārdnīca» sniedz modeļus pareizai vārdu vei-

došanai. Daudz ziņu vārdnīcā ir arī par vārdu nozīmi.

Sinonīmatbilsmes vai īsi nozīmes skaidrojumi doti dau-

dziem terminiem, svešvārdiem, apvidvārdiem, jaunvār-
diem, retiem vārdiem v. c. Turpretim parastie vārdi ir

atstāti bez skaidrojuma. Vārdus precīzāk lietot palīdz
arī norādes uz termina piederību pie kādas specialitā-
tes (tādas ir 52), spilgtos gadījumos atzīmēta arī stilis-

tiskā piederība. Vārdnīcas beigās ir ievietots pareizvalo-
das pielikums, kas māca igauņu valodas skaņu pareiz-
rakstību, vārdu dalīšanu zilbēs un pārnešanu, saīsinā-

jumu ortoloģiju, lielā sākuma burta lietošanu, vārdu

rakstīšanu kopā un šķirti, citvalodu īpašvārdu izrunu

un transkripciju (attiecībā uz tām valodām, kas nelieto

latīņu grafiku). Tātad uzziņas materiāls par valodu

vienā grāmatā ir sakopots iespējami plaši. Otru tikpat
universālu vārdnīcu ir grūti nosaukt. Varētu minēt

vācu «Der Grofie Duden», taču igauņu «Pareizvalodas

vārdnīca» ietver ievērojami vairāk terminu.

«Pareizvalodas vārdnīca» ir parocīga rokasgrāmata
skolotājiem, lektoriem, korektoriem, redaktoriem, tulko-

tajiem, žurnālistiem un daudziem citiem, kam savā pro-

fesijā katru dienu jādomā par valodu. Tāpēc ir sapro-

tams, ka igauņu sabiedrība jauno vārdnīcu gaidīja ar

lielu nepacietību (iepriekšējā pareizvalodas vārdnīca

bija iznākusi 1960. gadā).
3 Patlaban publiski tiek

3 Tas, kas pēdējo 16 gadu laikā grozīts, ir īpaši izcelts «Pareiz-

valodas vārdnīcas» beigās vārdu sarakstā līdz ar svarīgākām
normu pārmaiņām (3 lpp.) un Republikas pareizvalodas komisi-

jas attiecīgo lēmumu uzskaitījumā (1 lpp.). — Tulk.
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apspriests tas, kas jaunajā vārdnīcā izdevies un kas va-

rētu būt atspoguļots labāk. Veselu rakstu virkni par

vārdnīcu publicējis žurnāls «Keel ja Kirjandus» («Va-
loda un Literatūra»), tāpat raksti bijuši citos izdevu-

mos. «Pareizvalodas vārdnīca» aplūkota arī daudzās

sanāksmēs. Vēlmju un ieteikumu ir daudz, un bieži

vien tie ir pretrunīgi. Visumā «Pareizvalodas vārdnī-

cas» veidotāju centienus sniegt brīvākus normējumus
(sevišķi morfoloģijā) sabiedrība atbalsta un pat iesaka

dot vēl lielāku izvēles brīvību.

No pārējiem darbiem par valodu īsajam pārskatam iz-

raudzītas divas grāmatas, kas pašreizējai valodas dzī-

vei Igaunijā liekas visraksturīgākās. Pirmā no tām pār-
stāv valodas kārtošanas 4 teoriju un praksi:

H. Saari. Keelehääling. Tallinn, «Valgus», 1976,

183 lk. (Radioraidījumi par valodu.)

Teorijas nodajä H. Säri trāpīgi raksturo 20. gadsimta

igauņu literārās valodas veidošanas posmus. Gadsimta

sākums bija literārās valodas forsētas attīstīšanas

laiks, asu diskusiju laiks. Jau 30. gados šis posms pār-
gāja nobriedušas literārās valodas posmā. Valodas kār-

tošanai ir nepieciešama laikmeta izjūta un katra attīs-

tības posma vissvarīgāko iezīmju fiksēšana. Pašreizējā

posmā autors izcej valodas bagātināšanas principu.

Igauņu valodai patlaban ir pietiekams fundamentāls

izteiksmes līdzekļu krājums visām dzīves, zinātnes un

tehnikas nozarēm un detalizēts izteiksmes līdzek{u krā-

jums tām loti daudzajām nozarēm, kas igauņu tautai

pirmām kārtām svarīgas. Ir arī efektīvi vārddarināša-

nas paņēmieni. Tādējādi vajadzības gadījumā iespējams
ātri paplašināt un padziļināt jebkuras nozares vārdu

krājumu vai radīt jaunus sinonīmus.

4 Termina skaidrojumu sk. «Latviešu valodas kultūras jautā-
jumu» 12. laidienā. R., 1976, 23. lpp. — Tulk.
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Viena no valodas kārtošanas pamatoperācijām ir no-

vērtēšana. Pašreizējā valodas bagātināšanas posmā
viss jāvērtē pavisam citādi nekā savā laikā forsēšanas

posmā. Toreiz izdevīgs bija mehāniskais likums, pēc
kura no divām valodas parādībām ar vienādu funkciju
viena ir kļūdaina un valodā lieka. Literārā valoda bija
jāattīra no liekām paralēlēm. Domāja arī, ka jebkuras
morfoloģiskās paralēles literārajai valodai nodara lielu

ļaunumu. Modernā igauņu valodas kārtošana principā
ir reabilitējusi paralēlformas, kas aptver visu locīšanas

sistēmu, it īpaši tad, ja tanīs var slēpties stila vērtības.

Valodas parādību novērtēšanai jābalstās uz izpratni

par to, kādas ir visas valodas vajadzības, un uz to, kā-

dām prasībām ikvienai valodas parādībai jāatbilst.
Autors atzīst arī valodas izjūtu.

Valodas kopšanu 5 H. Sāri apskata kā darbību, kas

realizē valodas kārtošanas prasības. Valodas kārto-

šana un kopšana īsti ir vienas un tās pašas darbības

divas puses un viena no otras nav atdalāmas. Valo-

das kārtošanas veiksmes ir atkarīgas tieši no tā, cik

daudz labu valodas kopēju strādā skolās, izdevniecībās,
redakcijās, radiofonā, televīzijā, iestādes, uzņēmumos
un kā viņi strādā. Valodas kopējs nav tikai tekstu labo-

tājs. Viņš ir arī jaunatnes valodas audzinātājs. Autors

to formulē šādi: «Valodas kopšanā vissvarīgākais ir

censties panākt, lai katra darboties sākoša pilsoņa acīs

korekta un bagāta dzimtā valoda būtu vērtība, kuras

kultivēšanai atmaksājas tērēt spēkus un laiku, kaut arī

valodas kultūra nevienam tieši naudu kabatā nebāž.»

Šim mērķim kalpo arī visa H. Sāri grāmata. Tās rak-

5 Termina skaidrojumu sk. «Latviešu valodas kultūras jautā-
jumu» 12. laidiena, 23. lpp. — Tulk.
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sti ir radušies laika posmā no 1969. lidz 1974. gadam
un nevis iespiešanai, bet ēteram, jo H. Sāri jau gandrīz
10 gadus rūpējies par Igaunijas radio «Valodas minū-

tēm». Grāmatā autors ir sakopojis vairumu no pirmo
sešu gadu raidījumiem. «Valodas minūtes» skan ēterā

vēl tagad, un tāpēc ceram, ka grāmatai būs turpinā-
jums. Raksti ēterā ir izskanējuši sarunu veidā, bet tos

ar baudu var lasīt arī grāmatā, vienalga, vai runa ir

par pagātnes valodniekiem un viņu lielajiem darbiem

vai par gramatikas problēmām, īpašvārdu lietošanas

teoriju un praksi, svešvārdu kultūru, vai arī par atse-

višķiem valodas faktiem.

U. Liivaku. Kust king keelt pigistab. Tallinn, «Val-

gus», 1978. 215 lk. (Kur valodai kurpe spiež.)

Runa ir par 1972. gadā iznākušās grāmatas otru, pār-
strādātu izdevumu, kas labi atspoguļo pašreizējo stā-

vokli igauņu valodas kopšanā. Autors U. Līvaku ir

tulkotājs, kas uz praktiskā darbā sakrātā materiāla pa-
mata ir izdevis jau trīs grāmatas par valodu: «Kuidas

öelda teisiti» («Kā pateikt citādi»), 1969, jau nosaukto

«Kust king keelt pigistab» un kopā ar žurnālistu H. Me-

risti sarakstīto «Kuidas seda tõlkida» («Kā to tulkot»),
1975.

Grāmata «Kur valodai kurpe spiež» ir aplūkots lie-

tišķais stils, t. i., avīžu, žurnālu, populārzinātnisku un

zinātnisku grāmatu un brošūru, kā arī dokumentu va-

loda. Daiļliteratūras stils skarts tikai garāmejot vai salī-

dzinājumam. Autors uzskata par labu visu, kas paver

iespēju domas izteikt precīzāk un elastīgāk, bet par
sliktu — parādības, kuras samazina valodas nianšu

bagātības (piemēram, pārspīlēšanu ar dažām formām)

un kuru dēļ jēdziena un vārda attieksmes kļūst ne-

skaidras (parazītiskie un štampa izteiksmes līdzekļi, lo-



ģikas kļūdas) un stils vienmuļš (substantīvu sērga
6
,

vārdu un locījumu galotņu atkārtošana).
Grāmatas pirmajā pusē U. Līvaku dod dažādus pa-

domus, kas palīdz veidot labu lietišķo valodu. Otrajā
pusē ir vārdnīca ar vārdiem, kas prasa piesardzību.
Tajā apkopoti visparastākie parazītiskie un stampa
vārdi. Katrs šķirklis sākas ar dažām ievadrindām, kur

lasām, kādā ziņā attiecīgais vārds valodas lietotāju ap-
draud un kāds lietojums būtu jāuzskata par optimālu.
Seko 2—6 piemēri no lietišķās valodas: kreisajā pusē
atlasīti peļami teikumi, labajā — to pārfrazējumi.
LJ. Līvaku uzsver, ka katras domas izteikšanai ir daudz

iespēju. Nav jādomā, ka var pateikt vienīgi tā, kā iero-

sina autors. Katram cilvēkam ir savs stils. Tāpēc katrs

lasītājs var ņemt zīmuli un mēģināt pats kreisās slejas
teikumus pārfrāzēt par korektiem teikumiem. Augstu ir

jānovērtē tas, ka autors otrajā izdevumā visu lielo pie-
mēru materiālu ir apmainījis pret jaunu un svaigu —

tādējādi grāmata lielā mērā kļuvusi jauna.

No igauņu valodas tulkojis T. Karma

c Piemēram, kündi ieostāma 'izdarīt aršanu' kündma 'art'

vietā.
— Tulk.
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IESKATS PADOMJU VALODNIECĪBAS

LITERA TŪRĀ

Языковая норма и статистика. М., 1977.

Grāmatu sērijai ar nosaukumu «Krievu valodas kul-

tūra» nācis klāt vēl viens rakstu krājums — «Valodas

norma un statistika». Raksti krājumā iedalīti trijās no-

daļās: I. Norma — sistēma — uzuss; 11. Normas dina-

mika; 111. Sociāli profesionālie normas aspekti. Autori

valodas parādību izpētē izmantojuši dažādus kvantita-

tīvās analīzes paņēmienus un metodes. Līdzās rakstiem,

kuros analizētas krievu valodas parādības, krājumā
ievietoti arī raksti, kas ilustrē lingvistisko metožu lie-

tojumu citu literāro valodu materiālu pētīšanā.

Krājumā aplūkoti dažādi normas jautājumi fonētikā,

morfoloģijā, leksikā, vārddarināšanā, sintaksē. Autoru

vērojumi un secinājumi var interesēt visus, kas nodar-

bojas ar valodas normas un kultūras jautājumiem.

Грамматика и норма. M., 1977.

PSRS ZA Krievu valodas institūta Krievu valodas

kultūras sektors sagatavojis jaunu rakstu krājumu
«Gramatika un norma» (atb. redaktors Ļ. Skvorcovs).
Autori pētījuši sarežģītos un nepietiekami izstrādātos

normas jautājumus vārddarināšanā un gramatikā. Grā-

matā aplūkoti gan vispārīgi teorētiski jautājumi, kas

saistīti ar normu, gan konkrētas problēmas par mūs-

dienu krievu valodas dažādu līmeņu parādību norma-
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tīvo vērtēšanu. Visos rakstos izpaužas vienota pieeja
literārās normas — valodas dinamiskās, objektīvās ka-

tegorijas analīzei. Vērtīgie novērojumi un secinājumi,
kas atrodami krājumā, palīdzēs paplašināt un padziļi-
nāt normas problēmu izpēti, kā arī risināt daudzus

praktiskus un teorētiskus krievu un citu valodu kultū-

ras jautājumus.

Зализняк А. Л Грамматический словарь

русского языка. Словоизменение. М., 1977.

Krievu valodas gramatiskajā vārdnīcā ietilpst ap
100 000 vārdu, kas sakārtoti inversā alfabētiskā secībā,

t. i., vārdu beigu burtu alfabēta secībā. Vārdnīca dod

atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ne vien ar atse-

višķu vārdu, bet arī ar veselu vārdu grupu lietojumu.
Vārdnīcā ir ievietotas vairākas gramatiskas tabulas,

kurās sniegtas ziņas par lietvārdu, īpašības vārdu,

vietniekvārdu, skaitļa vārdu un darbības vārdu locī-

šanu.

Vārdnīca ir vērtīgs uzziņu avots krievu valodas kul-

tūras jomā. Izvirzot normatīvu mērķi, vārdnīcas autori,

piemēram, aplūko nevis visus sastopamos atsevišķu

vārdu formu veidošanas paņēmienus, bet tikai tos pa-

ņēmienus, kas atbilst literārajai normai. Atšķirībā no

lielākās daļas leksikogrāfisko izdevumu aplūkojama
vārdnīca parāda ne vien galveno vārda akcentu, bet

arī palīgakcentu.
A. Zaļizņaka sastādītā «Krievu valodas gramatiskā

vārdnīca» pirmām kārtām domāta krievu valodas filo-

logiem, pasniedzējiem un metodiķiem, taču šo darbu

var izmantot arī tie, kam krievu valoda nav dzimta

valoda.



Скворцов Л. И. Об основных понятиях и терминах

культуры речи. М., 1978.

PSRS ZA Krievu valodas institūta Krievu valodas

kultūras sektora vadītājs Ļ. Skvorcovs darbā aplūko
vairākus valodas kultūras pamatjēdzienus un terminus.

Autors pirmām kārtām analizē tādus jēdzienus un ter-

minus kā valodas kultūra, valodas norma, valodas pa-

reizums, runas māksla, imperatīvās normas, dispozitī-
vās normas, literārā norma, pūrisms v. c. Raksts var

interesēt visus, kas nodarbojas ar valodas kultūras

jautājumiem.

V. Sergejevs

No krievu valodas tulkojis A. Gutmanis
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HRONIKA

AINA BLINKENA — LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS

KORESPONDĒTĀJLOCEKLE

16. martā Latvijas filologu saime saņēma priecīgu
vēsti — filoloģijas zinātņu doktore LPSR ZA A. Upīša
Valodas un literatūras institūta Latviešu valodas sek-

tora vadītāja Aina Blinkena kjuvusi par mūsu repub-
likas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli.

Plašs ir Ainas Blinkenas darbības lauks. Aina Blin-

kena ir ne vien Latviešu valodas sektora vadītāja, bet

ari ZA Terminoloģijas komisijas vadītāja, vairāku zi-

nātnisko padomju un redakcijas kolēģiju locekle. Pēdē-

jos gados maz ir tādu latviešu valodniecības darbu,
kuros nebūtu ieguldīts viņas padoms, zināšanas, pie-
redze, kas radusies, divdesmit piecus gadus aktīvi strā-

dājot latviešu valodas — gramatikas, literārās valodas

vēstures, terminoloģijas, valodas kultūras pētīšanā. Pub-

licēto darbu skaits jau tuvojas simtam. Starp tiem ir

latviešu valodniecībai ļoti nozīmīgās nodaļas akadē-

miskajā «Mūsdienu latviešu literārās valodas grama-
tikā»

un monogrāfija «Latviešu interpunkcija». Daudzi

raksti veltīti literārās valodas kultūras jautājumiem.
Tos risinot, Aina Blinkena prot vērīgi ielūkoties faktu

būtībā, to kopsakarā, valodas attīstības virzībā.

Ainas Blinkenas publikācijas iespējams reģistrēt un

saskaitīt, bet skaitļos neizsakāma paliek zinātnieces

nesavtīgā palīdzība citiem mūsu valodas pētniekiem,
kas saņēmuši ierosmes no viņas recenzijām un konsul-

tācijām.
Aina Blinkena devusi lielu ieguldījumu latviešu va-

lodniecības attīstībā, un viņas ievēlēšana par akadēmi-
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jas korespondētājlocekli vienlaikus ir apliecinājums
tam, ka mūsu lingvistikas izaugsme sasniegusi augstu
pakāpi.

L. Ceplītis

SANĀKSME JĀŅA ENDZELĪNA 105. DZIMŠANAS DIENAS

ATCEREI

Sā gada 22. februārī A. Upīša Valodas un literatū-

ras institūta rīkotajā sanāksmē pulcējās valodnieki, lai

atskatītos uz iepriekšējā gada veikumu un noklausītos

kolēģu jaunākos pētījumus.
levadvārdus teica filoloģijas zinātņu doktore

A. Blinkena, īsi raksturojot pagājušā gada devumu

valodniecībā (12 grāmatas un 35 raksti par dažādiem

valodniecības jautājumiem).
Ar dedzīgu interesi klātesošie noklausījās pirmo re-

ferātu — vēstures zinātņu kandidāta T. Vilciņa pē-
tījumu «Zinātnieka dzīves lappuses arhīvu materiālos».

Referents ar jauniem, Joti interesantiem faktiem rakstu-

roja akadēmiķa personību, kas nav pakļāvušies perspek-
tīvas likumam, bet, attālinoties no mums, augusi mūsu

acīs aizvien lielāka. T. Vilciņš pastāstīja arī par to, ka

J. Endzelinu raksturojuši laikabiedri.

Par otru izcilāko latviešu valodnieku — J. Endzelīna

līdzgaitnieku K. Mīlenbahu, viņa devumu latviešu va-

lodniecībā un īpaši tagadējās latviešu ortogrāfijas iz-

veidošanā referēja LVU vecākais pasniedzējs J. Kuš-

ķis («Kārlis Mīlenbahs un tagadējās latviešu ortogrā-
fijas 70 gadi»). Referents izteica nožēlu, ka maz tiek

popularizēts X- Mīlenbaha ieguldījums latviešu valod-

niecībā. Iztirzājot 1908. gadā pieņemtos latviešu orto-
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grafijas pamatprincipus un to īstenojumu līdz mūsdie-

nām, J. Kušķis noradīja uz variantiem svešvārdu rak-

stībā kā uz signālu pārskatīt pašreizējos svešvārdu rak-

stīšanas principus.

Filologs H. Bendiks referātā «Fonēmu / un v

vieta latviešu valodas fonoloģiskajā sistēmā» iepazīsti-

nāja klātesošos ar saviem pētījumiem, raksturoja grū-
tības šo fonēmu funkciju un akustiskās uzbūves inter-

pretācijā.
LVU docents J. Kärki iņš referātā «Sintakses vie-

nību strukturācija statiskajā un dinamiskajā aspektā»
pamatoja nepieciešamību izdalīt sintaksē statisko as-

pektu kā valodas kategoriju un dinamisko aspektu kā

runas kategoriju. Runas kategorijai raksturīgi nepil-
nīgie dinamiskie modeļi, kuros izpaužas valodas eko-

nomija. Semantikas atklāsmē liela nozīme ir konsituāci-

jai. Abu sintakses aspektu sakarā J. Kārkliņš izvirzīja
teikuma (valodas teikuma) un komunikāta (runas tei-

kuma) jēdzienu.
YLI vecākais zinātniskais līdzstrādnieks J. Rozen-

bergs savā referāta «Leksēmas čigāni semantika lat-

viešu tautasdziesmās kultūrvēsturisko sakaru skatī-

juma» aplūkoja etnonīma čigāni vēsturi latviešu valodā,
tā izplatību tautasdziesmās un saistību ar kalendāra-

jam ieražām. J. Rozenbergs norādīja arī uz vārda či-

gāni dezetnonimizāciju valodā un tautasdziesmās, kur

tas galvenokārt lietots ar nozīmi 'ķekatnieki, kūjinieki',
un izdalīja jaunas, līdz šim nereģistrētas semantiskās

nianses: 'čigānu maskās tērpušies ķekatnieki, kūjinieki',

"melnīgsnējs cilvēks', 'nekārtīgs, nevīžīgs, netīrīgs cil-

vēks.

VLI jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks O. Bušs

iepazīstināja klausītājus ar saviem atzinumiem par ne-

literāro leksiku un dažām tās kategorijām un norādīja,
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ka, pamatojoties uz procesiem, kas risinās šai valodas

sfērā, var spriest par valodas stihiskajiem attīstības

procesiem. Referents deva arī šīs leksikas slāņa defi-

nīciju un izvirzīja vairākus terminoloģiska rakstura

ierosinājumus.
Institūta jaunākā zinātniskā līdzstrādniece A. Ru-

bīna referātā «Divdabju funkcionālais raksturs daiļ-
literatūras tekstos» ar statistisko metožu palīdzību rak-

sturoja divdabju vietu vārdu sistēmā dažādu tipu tek-

stos. Daiļliteratūrā salīdzinājumā ar zinātniski tehnis-

kajiem un zinātnes tekstiem lokāmo divdabju lietojums
ir retāks. Sīkāk analizējot divdabju sintaktiskās funkci-

jas, referente secināja, ka divdabju lietojums daiļlitera-
tūrā saistāms ar retāku atributīvās funkcijas izmanto-

jumu. Visas pārējās divdabju sintaktiskās funkcijas
daiļliteratūrā realizējas vispilnīgāk.

Kopumā sanāksmes dalībnieki guva daudz jaunu at-

ziņu dažādās valodniecības nozarēs.

В. Reidzāne

PROFESORA ARTURA OZOLA PIEMIŅAI

Ar zinātnisku konferenci 16.—18. martā LVU Filolo-

ģijas fakultātē valodnieki četrpadsmito reizi godināja
profesora Artura Ozola piemiņu. Konferences temats

bija semantikas problēmas. Tās apsprieda pārstāvji no

11 pilsētām, piedaloties apmēram 300 interesentiem. Par

šī temata aktualitāti pat pasaules mērogā liecina tas,

ka 12. starptautiskajā valodnieku kongresā, kas notika

1977. gada augustā Vīnē, viena no centrālajām bija

sekcija, kurā apsprieda semantikas problēmas.
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Konferences darbs notika divās plenārsēdēs un piecu

sekciju sēdēs.
_

«Valodas uzdevums ir paust noteiktu jēgu, noteiktu

nozīmi,» referātu iesāka A. Blinkena. Taču valodas

attīstības gaitā vārdu formas un arī nozīmes mainas.

Atsegt tās ir literārās valodas vēstures uzdevums. Iz-

klāsta galvenajā daļā referente minēja daudz novēro-

jumu par adjektīvu semantikas pārveidošanos.
L. Ceplītis pievērsās teorētiskai problēmai par va-

lodas realitātes un tās lingvistiskā modeļa attiecībām.

Referents ieteica šķirt trīs semantikas veidus atkarība

no tā, kura komunikācijas akta fāze un kurš objekts

(komunikators, teksts, percipients) tiek novērots.

L. Ceplītis izvirzīja arī domu, ka polisēmija (kaut ari

lingvistiska realitāte) diez vai ir valodas fakts, jo

vārda semantika psihe ir vienota ideja.
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Viesi Р. Soboļeva un M. Barčenkova (Mas-
kava) apskatīja jautājumu par vārda semantisko iden-

titāti un variantumu paradigmā un minēja interesantu

novērojumu: ir morfoloģiskās kategorijas, kuras ap-

kalpo visu vārdu, un morfoloģiskās kategorijas, kuras

apkalpo leksiski semantisko variantu. I. Uluhanovs

(Maskava) risināja jautājumu par vārddarināšanas

afiksu sinonīmiju. V. Abizovas (Maskava) referāts

bija veltīts sintaktiskās semantikas kategorijām «tē-

mai» un «rēmai». B. Gorodeckis (Maskava) runāja

par mūsdienu lingvistiskās semantikas raksturīgajām
iezīmēm.

Sekcijā «Leksika. Daiļliteratūras valoda» jāatzīmē
О. В v š a referāts, kurā tika raksturota novērotā liku-

mība mutvārdu komunikācijā. Slenga vārdu semantis-

kajā saturā denotatīvās un konotatīvās sēmas it kā

necieš viena otru: jo ekspresīvāka ir konotatīvā sēma,

jo mazāk nozīmīgs vārda jēdzieniskais saturs; jo nozī-

mīgāks kāda slengisma jēdzieniskais saturs, jo mazāk

un vājāk realizējas (vai nerealizējas nemaz) šī vārda

nozīmes papildkomponenti.
N. Kozinas un R. Gazdarovas pētījums atklāja

galvenos antonīmus (melns — balts) M. Cvetajevas ap-

rakstā «Mans Puškins». Dzejniecei melnais asociējies
ar pozitīvo, bet baltais ar negatīvo — niecīgo, caurska-

tāmo, tukšo. Ņ. Gusarova deva koloratīvās leksikas

semantiski stilistisko raksturojumu K. Paustovska dar-

bos. Interesanti ir tas, ka X- Paustovskim iemīļotās bi-

jušas tās pašas krāsas, kas M. Gorkijam, — melnā,

dzeltenā, sarkanā.

Ļoti saturīgs bija V. Viļ urna na (Ļeņingrada) re-

ferāts par vārdu sinonīmiju un antonīmiju. Referents

izvirzīja savu sinonīmijas definīciju, pamatojoties uz

vārdu semantisko un funkcionālo analīzi, uz šo vārdu
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apkaimi (distribūciju) un saistāmību, argumentēti no-

liedza jēdzienus «absolūti sinonīmi» un «absolūti anto-

nīmi». J. Koporskas (Maskava) un K. Smoļinas
(Maskava) referātos tika apskatītas pārmaiņas vārdu

semantikā valodas attīstības gaitā. N. Sokolova (Vo-

roņeža) pievērsās poētiskā vārda semantikai tās attiek-

smē pret teksta normu. J. Jazikova (Gorkija) anali-

zēja vārda зверь semantiskās struktūras savdabību

M.. Gorkija valodā, G. Pimenova (Ļeņingrada) —

varda душа dominantes lauku M. Prišvina romānā pa-
sakā «Осударева дорога».

Sekcijā «Valodu salīdzinošā pētīšana» N. Razdo-

rova aplūkoja īpašības vārdus ar krāsas nozīmi un to

semantisko struktūru krievu un latviešu valodā.

E. Daugats, referējot par zinātnes un tehnikas

funkcionālo stilu kā svarīgu latviešu valodas attīstības

faktoru, pamatoja domu, ka katrā valodā zinātnes ter-

minoloģija jāveido galvenokārt no internacionālismiem.

Pretēju viedokli izteica I. Ēdelmane, runājot par
dzīvnieku nosaukumu izmantošanu latviešu valodas

augu apzīmējumos: «latviešu valodas botānikas termi-

noloģijā latīņu cilmes termini pēc iespējas aizstājami ar

tautas valodā, izloksnēs atrodamiem augu nosauku-

miem».

J. Kušķis ierosināja šķirt sinkrētiskos ģenitīvus
(viencēliena, vienkapeikas) no ģenitīveņiem (viencēliena
[luga], vienkapeikas [monēta]). Pēc viņa domām, ģeni-
tīveņi kvalificējami par adverbiem.

Interesantas domas izteica S. Berlizone (Rjazaņa)
par dažādu līmeņu valodas vienību semantisko struk-

tūru stilistiskajā aspektā, piemēram: «Ir dažādi domā-

šanas tipi (informatīvais, emocionālais, māksliniecis-

kais tips un citi), un tiem atbilst specifiski elementi

vārda semantiskajā struktūrā. Šie elementi, nostip-
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rinājušies valodas vienībā, nosaka tās funkcionālo-

īpatnību.» E. Jakaitiene (Viļņa) pievērsās sarežģīta-
jai homonīmijas un polisēmijas problēmai; G. Cere-

muhina (Maskava), runājot par semantikas apgū-
šanu, informēja par eksperimentiem ar bērniem. V. Ko-

vaļova (Hersona) referāts bija veltīts metaforu se-

mantiskajai struktūrai krievu 19. un 20. gadsimta
prozā.

Sekcijā «Vārddarināšanā»M. Baltiņa atklāja afiksu

-tāj- un -niek- sintagmātiskās un paradigmātiskās at-

tieksmes vārddarināšanā, galveno uzmanību pievēršot
paradigmātiskajām attieksmēm. Ar sintagmātiskajām
attieksmēm tika saprastas derivatīvās attieksmes, ar pa-

radigmātiskajām — afiksu funkcionālās īpašības.
B. Reidzāne referēja par izskaņu -ējs un -īgs seman-

tikas norobežošanas jautājumiem «Latviešu literārās

valodas vārdnīcā».

J. Krasiļņikova (Maskava) norādīja uz rakstu-

rīgu un perspektīvu tendenci pētīt vārddarināšanas

rindu un vārddarināšanas ligzdu, neierobežojoties ar

vārdu pāri. S. Hidekele (Maskava) centās parādīt
sinonīmijas un antonīmijas sakaru īpatnības vārddari-

nāšanā; J. Bescennaja (Maskava) runāja par

semantiskajiem sakariem, kas raksturīgi dažādiem liet-

vārdu darināšanas tipiem. H. Eims (Tartu), analizē-

jot vārdus приказывать, уверять, просить, согла-

шаться, отказываться, izteica apsvērumus par seman-

tiskās struktūras interpretācijas problēmām attiecībā

uz vārdiem, kas apzīmē mērķtiecīgu darbību. S. Šepe-
ļeva (Maskava) pievērsās formāli semantiskajiem

tipiem poētisko vārdu darināšanā; S. Kuzmina

(Maskava) izklāstīja novērojumus par ortogrāfijas un

morfēmu semantikas attieksmēm.

Sekcijas «Gramatiskā semantika» darbā no mūsu re-
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publikas piedalījās tikai E. Džemakulova. Referente

izteica vērtīgas atziņas par prievārdu un priedēkļu se-

mantiku.

L. Graudiņas (Maskava) referātā tika minēti vis-

pārinājumi, kas izdarīti, pamatojoties uz gramatisko
variantu stilistiskās biežuma vārdnīcas materiāliem.

A. Ļipatovs (Joškarola) aplūkoja leksiskās, morfolo-

ģiskās un sintaktiskās homonīmijas savstarpējo saka-

rību. M. Hints (Tallina) runāja par morfoloģiskās
paradigmas pilnīguma atkarību no vārda gramatiskās
semantikas. M. Glovinska (Maskava) referēja par
darbības veida pretstatījuma semantiku krievu va-

lodā.

Sekcijā «Sintaktiskā semantika» M. Beitiņa infor-

mēja par rezultātiem, kas iegūti, pētot eksistenciālos

verbus (it īpaši būt) latviešu valodā. Faktu analīzē

autore izmantojusi apkaimes (distribūcijas) paņēmienu,
kas rada iespēju izdarīt objektīvākus secinājumus. Bija

jūtams, ka referāta pamatā ir bagātīgs valodas mate-

riāls. J. Valdmaņa referāta temats bija vārdformas

nozīme kā teikuma semantiskas struktūras funkcija.
J. Volfa (Maskava) un J. Širjajevs (Maskava)

pastāstīja par atziņām, kas radušās, strādājot ar tā sau-

camajiem performatīvajiem verbiem. I. Altmane

(Maskava) pievērsās jautājumam par trīslocekļu kon-

strukciju semantiku; L. Vasiļevska (Maskava) ru-

nāja par sintaktiskā subjekta daudzveidību.

Noslēguma plenārsēdē no mūsu valodniekiem referēja
tikai J. Kā rkl i ņš. Referents atklāja virsējās un dzi-

ļās struktūras attieksmes vienkāršā teikumā. Dziļas
struktūras jēdziena izvirzīšana deva iespēju saskatīt, ka

teikumā var realizēties divu modeļu mijiedarbība un

līdz
ar to parādīties divpakāpju predikācija: blakus kom-

ponentiem, kas veido strukturālo minimumu, ir vēl
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sekundārs subjekts un predikāts. J. Kārkliņš uzskaitīja
teikuma modeļus, kuros sastopami šie sekundārie predi-
katīvie komponenti.

L. Ко vtu na s (Ļeņingrada) referāts bija veltīts jau-
tājumam par vārda nozīmi valodā un runā. Pēc auto-

res domām, valodā pastāv polisēmija, un runā realizē-

jas atsevišķas nozīmes. Ļ. Sova (Ļeņingrada) sniedza

rezultātus pētījumam par semantiskajām attieksmēm

krievu valodas prepozicionālajās vārdkopās. V. Labu-

tis (Viļņa) referēja par semantisko attieksmju formā-

lās izteiksmes interpretāciju; V. Teli j a (Maskava)
pastāstīja par frazeoloģiski saistīto nozīmju semantisko

aspektu.
Divi referāti bija veltīti komponentanalīzei: T. Ze-

vahina (Maskava) runāja par šīs analīzes mūsdienu

stāvokli un perspektīvām, R. Ginzburga (Mas-

kava) — par vārda nozīmes komponentu struktūru.

Konferences noslēgumā tika nolemts nākamo starp-

republikānisko konferenci par aktuālām valodniecības

problēmām organizēt 1981. gadā.
Konferences materiālus paredzēts apkopot un izdot.

J. Valdmanis

VALODAS KULTŪRAI VELTĪTA SANĀKSME

1977. gada 26. decembrī notika sanāksme «Parunā-

sim par valodas kultūru». To bija organizējusi LPSR

ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Termino-

loģijas un valodas kultūras grupa. Sanāksmes mērķis

bija aktivizēt sabiedrības domu valodas kultūras jautā-

jumu risināšanai.

Kā caurviju motīvs visos referātos izskanēja doma,
ka valodas kultūra ir viens no svarīgākajiem sociālis-
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tiskās kultūras elementiem, ka par to ir atbildīgi visi

vajodas lietotāji, ne tikai valodnieki vien.

īpaši svarīga nozīme valodas kultūrai un normalizē-

šanai ir mūsdienu divvalodības apstākļos, kad latviešu

valoda atrodas pastāvīgā kontaktā ar krievu valodu un

sakarā ar jauniem atklājumiem zinātnē, ar jaunu jē-
dzienu rašanos veidojas jauni vārdi, pieaug aizguvumu
skaits. Viss šis process ir pienācīgi novērtējams, lai va-

loda netiktu piesārņota, lai tā būtu saprotama, labska-

nīga, bagāta un atbilstu valodas attīstības likumībām

un tendencēm.

Sanāksmē plašu referātu «Divvalodības situācija un

valodnieku uzdevumi» nolasīja filol. zin. doktore

A. Blinkena. Referente norādīja, ka mūsu dienās,

kad starp pasaules tautām arvien vairāk izvēršas un

nostiprinās kultūras un ekonomiskie sakari, kļuvusi ne-

iespējama kādas vienas nacionālas valodas izolēta at-

tīstība. Kaut arī katrā valodā ir savas tradīcijas, sava

normu sistēma, tomēr, saskaroties ar citu valodu, mēs

kaut ko no šīs valodas — apzināti vai neapzināti —

pārņemam arī savā valodā. Tāpēc svarīgs valodnieku

uzdevums ir līdz ar šo ietekmju konstatēšanu vērtēt arī

to funkcionālo mērķtiecību un normatīvi adaptēt pozitī-
vās ietekmes. Šai procesā svarīgi ir ņemt vērā divus

faktorus
— kontaktvalodu attīstības un šo valodu rad-

niecības pakāpi. Tā kā latviešu valoda ir ģenētiski tuva

krievu valodai, tad bieži vien latviešu valodas runātāji
uztver līdzīgo abās valodās, bet nesaskata tajās atšķi-

rīgo. Referātā A. Blinkena sīkāk analizēja krievu valo-

das ietekmi dažādos latviešu valodas līmeņos — fonē-

tikas, gramatikas, sintakses un leksikas līmeni.

Filol. zin. kandidāte V. Skujiņa referāta «Valodas

kultūra un terminoloģija» uzsvēra, ka svarīgs valo-

das kultūras darba uzdevums ir terminu veidošana
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atbilstoši latviešu literārās valodas likumībām un nor-

mām. Valodas kultūras prasības terminoloģijā ir aktuā-

las gan dažādu valodniecības novadu — vārddarināša-

nas, gramatikas, semantikas un stilistikas aspektā, gan

arī terminu specifisko pazīmju ievērošanā un dažādu zi-

nātņu nozaru terminoloģijas saskaņošanā. Tā kā nav

viegli no valodas izskaust jau ieviesušos vārdu vai ter-

minu, tad ir svarīgi, lai speciālisti jau pašā sākumā,
izvēloties jaunajai reālijai attiecīgu apzīmējumu, rūpīgi

apsvērtu labāko variantu un vajadzības gadījumā kon-

sultētos ar terminologiem un valodniekiem.

Aizguvumu problēmai bija veltīts zin. līdzstrādnieka

J. Baldunčika referāts «Anglicismi latviešu valodā».

Referents parādīja galvenos motīvus šo vārdu ieplūša-
nai latviešu valodā. Tā kā latviešu valodai ar angļu
valodu nav tieša kontakta, tad aizgūšana parasti notiek

ar krievu valodas starpniecību. Tāpēc bieži vien angli-
cismu rakstībā izpaužas krievu valodas kā kontaktvalo-

das ietekme.

Filol. zin. kandidāte T. Pori te iztirzāja problēmas,
kas skar vārdu, tēvvārdu un uzvārdu rakstību latviešu

un krievu valodā. Lai rakstībā ieviestu vienveidību, ne-

pieciešams publicēt attiecīgus norādījumus.
Filol. zin. kandidāte V. Dambe pastāstīja par jau-

nākajām tendencēm latviešu vietvārdu atdarināšanā

krievu valodā. Šai ziņā jāievēro vispārējā citvalodu cil-

mes īpašvārdu atveidošanas tendence — pēc iespējas
tuvoties oriģinālvalodai, t. i., iespējami tuvināt krie-

visko rakstību latviešu valodas vārdu formai un ska-

nējumam.
Filol. zin. doktors L. Ceplītis runāja par vārdnī-

cām, kas patlaban top institūtā. lepriecina fakts, ka at-

sācies darbs pie pareizrakstības un pareizrunas vārd-

nīcas.
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Izdevniecības «Liesma» Vārdnīcu redakcijas vadītājs
Л. Gūtmanis savukārt pastāstīja par vārdnīcām, kas

tiek veidotas izdevniecībā, — par atkārtoto un reizē arī

ievērojami paplašināto svešvārdu vārdnīcu, par latviešu-
krievu vārdnīcu, krievu-latviešu vārdnīcu v. c.

Nobeiguma debatēs izskanēja doma, ka šāda veida

sanāksmes ir lietderīgas, tās būtu jārīko regulāri un,

vēlams, par atsevišķiem tematiem.

Dz. Barbare

DRAUGOS AR KOMATIŅU — SKOLĒNU

VALODAS KOPĒJU

Izglītības sistēmā dzimtajai valodai ir Joti nozīmīga
vieta. Atsevišķu skolēnu valoda, kā arī valodas kul-

tūras stāvoklis skolā ietekmē visu mācīšanas un audzi-

nāšanas darba līmeni.

Cilvēka audzināšanā vienu no galvenajām vietām

dzimtajai valodai ierāda arī ievērojamais ukraiņu pe-

dagogs V. Suhomļinskis, sevišķi uzsverot, ka no šā

«dzīvinošā avota — dzimtās valodas bagātības» —

bērniem jāsmejas jau no pirmajām skolas dienām, pa-

kāpeniski aizsniedzot iespējami augstu valodas kultūru.

Pēc V. Suhomlinska domām, cilvēka valodas kultūra ir

loti svarīgs līdzeklis, ar ko «varam iedarboties uz

bērnu, padarīt cildenākas viņa jūtas, dvēseli, domas un

pārdzīvojumus» 1.
Latviešu valodas lielo nozīmi audzināšanā atzinuši

arī metodiķi. Tā V. Ramāns, atsaucoties uz krievu

valodnieku un pedagogu uzskatiem, jau 1927. gada

Suhomļinskis V. Sirdi atdodu bērniem. R., 1974, 164. lpp.
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rakstīja: «Novērot un izprast savas mātes valodas svarī-

gākās parādības un tajās iedziļināties ir skolas grama-
tikas svarīgākais pasniegšanas pamatuzdevums. Pro-

tams, valodas mācības stundas jāizmanto arī praktis-
kiem mērķiem — ortogrāfijai un interpunkcijai, bet

pirmajā vietā jāstāv valodas mācības pamatuzdevu-
mam — vispārizglītojošam mērķim.» 2

Skolas valodas mācības kursā cieši saistās gan valo-

das teorija, gan praktiski norādījumi un likumi, kas

kopumā prasmīga skolotāja vadībā nodrošina speciālās
un vispārīgās izglītības, kā arī audzināšanas uzdevumu

realizēšanu.

Taču pieredze rāda, ka latviešu valodas mācība pus-
audžiem šķiet grūts un neinteresants mācību priekš-

mets. Pasīva vai pat no-

raidoša attieksme pret va-

lodas mācību rada nesek-

mību. Bieži vien skolēnu

valoda vārdos un rakstos

ir kjūdaina gan leksiskā,

gan gramatiskā, gan sti-

listiskā ziņā.

Lai pārbaudītu skolēnu

ieinteresēšanas iespējas un

gūtu zināmu priekšstatu
par skolēnu attieksmi pret
valodnieciskiem uzdevu-

miem, Pētera Stučkas Lat-

vijas Valsts universitātes

2 Rarnāns V. Latviešu valo-

das un pareizrakstības metodika.

R.,1927, 15. lpp.
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Filoloģijas fakultātes studentu metodikas pulciņš ar

1967. gadu uzsācis dažādu republikas mēroga kon-

kursu, viktorīnu un olimpiāžu organizēšanu. Pirmie

šāda veida pasākumi veikti fakultātes popularizēšanas
nolūkā, kā arī lai palīdzētu vidusskolu jauniešiem sa-

gatavoties iestājpārbaudījumiem universitātē.

Vērojot skolēnu vidū tik bieži sastopamo pasīvo iz-

turēšanos pret latviešu valodu kā mācību priekšmetu
un lielās grūtības literārās valodas normu apguvē, tika

iecerēta jauna, ļoti plaša olimpiāde vidējo klašu skolē-

niem. Olimpiādei bija izvirzīti vairāki uzdevumi: 1) pār-
liecināties, vai vidējo klašu skolēnus var ieinteresēt par
valodas teorijas jautājumiem, 2) pārbaudīt, kā skolēni

brīvprātīgi iesaistās olimpiādē, ko neorganizē skola un

kam nav sacensības rakstura (šai olimpiādē katrā no

trim kārtām varēja piedalīties visi skolēni, kurus attie-

cīgie jautājumi interesēja), 3) novērot, kā veidojas sko-

lēnu attieksme pret latviešu valodu kā mācību priekš-
metu un viņu izziņas tieksmes attiecībā uz valodniecī-

bas jautājumiem, 4) attīstīt skolēnos pozitīvas emocijas

pret latviešu valodu kā mācību priekšmetu, pilnīgot

viņu valodas prasmes un iemaņas.

Olimpiāde «Vārds un teikums — zobens ass» tagad
deviņus gadus pēc kārtas ar laikraksta «Pionieris»

starpniecību ir saistījusi visu mūsu republikas rajonu
skolu audzēkņu uzmanību. Par olimpiādes galveno or-

ganizētāju un vadītāju izraudzīts simbolisks tēls —

Komatiņš. Pakāpeniski olimpiādē iesaistījušies arī Ko-

matiņa draugi un paziņas — Ortogrāfija, Interpunkcija,

Gramatika, Stils un Sacerējumu zemes valdniece Doma.

Mākslinieks D. Rožkalns izveidojis šo varoņu attēlus,

un tie kļuvuši bērniem par labiem draugiem, ar kuriem

ik gadus trijās olimpiādes kārtās notikusi interesanta

sarakste.
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Līdz šim skolēni veikuši ap 100 visdažādāko uzde-

vumu leksikā un frazeoloģijā, morfoloģijā un ortogrā-
fijā, sintaksē un interpunkcijā, praktiskajā stilistikā un

sacerējumu mācībā. Olimpiādēs bijuši iekļauti arī da-

žādi saistošās gramatikas vingrinājumi, valodnieciska

satura krustvārdu mīklas, šarādes un citi interesanti

uzdevumi. Daudzu uzdevumu risināšanā skolēniem va-

jadzējis patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, izmantojot
dažādus palīgmateriālus — vārdnīcas un citu zināt-

nisko literatūru. Skolēni strādājuši arī ar literāriem

tekstiem, izmantojot gan folkloru, gan latviešu padomju

daiļliteratūru, kā arī vingrinājušies tulkošanā.

Latviešu valodas programma vidējām klasēm neietver

leksikas un praktiskās stilistikas jautājumus. Olimpiā-
de skolēnus ievadījusi mūsu leksikas bagātībās: viņi

patstāvīgi iepazinušies ar dažiem leksikas slāņiem un

leksikas grupām, mācījušies uzmanīgi un mērķtiecīgi iz-

raudzīties vārdus un izteicienus savu domu izteikšanai.

Olimpiādēs skolēni risinājuši arī pētnieciska rakstura

uzdevumus. To veikums rāda, ka pusaudži spēj aizrau-

ties un ilgstoši darboties ar samērā grūtiem uzdevu-

miem, ja tie viņus ieinteresējuši. Tā, piemēram, uzde-

vumu uzrakstīt trīs tautasdziesmas, kurās sastopami
mūsdienu literārajā valodā maz pazīstami vai nepa-

zīstami vārdi, veica 525 skolēni. Rakstītāji bija izman-

tojuši ne tikai mācību grāmatas, bet dažādus tautas-

dziesmu izdevumus. Pavisam skolēni savāca 196 maz

pazīstamus un nepazīstamus vārdus, kā arī tādus vār-

dus, kas mūsdienās tiek lietoti ar citu nozīmi.

Plašākais uzdevumu klāsts olimpiādē bijis visgrūtā-

kajā latviešu valodas un literatūras novadā — sacerē-

jumu mācībā. No prakses zināms, ka skolēni visai bieži

ir izvairīgi sacerējumu rakstītāji, bet, ja dots īsti rosi-

nošs temats, kas ir ciešā sakarā ar viņu dzīvi un ak-
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luālām problēmām, pusaudži strādā aizrautīgi. Rakstot

sacerējumus, skolēni aplūkojuši un iztirzājuši sabied-

riski nozīmīgus tematus. Par domu rosinātāju izman-

toti dažādu mākslinieku zīmējumi. Skolēni vērtējuši arī

■savu un biedru sacerējumu valodu, vērsušies pret žar-

gonu un citām valodas nepilnībām.
Olimpiādes uzdevumi stimulējuši skolēnus paškri-

tiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, veicinājuši
dažādu interešu veidošanos, rosinājuši pievērsties filo-

loģijai. Liela daļa skolēnu, kas piedalījušies olimpiā-
dēs, mācības turpina Filoloģijas fakultātes Jauno filo-

logu skolā (noorganizēta 1971. gadā). Šās skolas

•audzēkņi studijas parasti uzsāk Filoloģijas fakultāte.

Tā sauktajā Komatiņa olimpiādē piedalījušies ap
4000 skolēnu, un ik gadus organizētajā nobeiguma sa-

nāksmē gan audzēkņi, gan viņu skolotāji un vecāki at-

kal un atkal ir teikuši paldies par iespēju interesanti

un noderīgi nodarbināt skolēnus savas dzimtās valodas

pilnīgākā apgūšanā.
Pateicoties laikraksta «Pionieris» redakcijas darbinie-

kiem, Komatiņa «ceļojumi» pa valodniecības plašajiem
tematikas laukiem turpināsies. Jau nākamajā mācību

gadā esam saņēmuši uzaicinājumu iegriezties Poēzijas

zemē, kur Komatiņš savus skolēnus varēs iepazīstināt
•ar tēlainajiem valodas izteiksmes līdzekļiem.

Esam pārliecināti, ka arī olimpiādes desmitajā gadā
skolēniem interese neapsīks un praktiskajās saistošajās
nodarbībās viņi daudz ko gūs gan domāšanas attīstība,

gan valodas kultūras celšanā.

A. Laure
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TERMINOLOĢIJAS KOMISIJAS PLENĀRSĒDE

S. g. 13. septembrī notika LPSR ZA Terminoloģijas
komisijas plenārsēde, kurā terminoloģijas apakškomi-
siju vadītāji sniedza pārskatu par darbu divu pēdējo»
gadu laikā un iepazīstināja ar turpmākajiem plāniem
nozaru terminoloģijas veidošanā.

Divos gados publicētas 2 terminu vārdnīcas — hidro-

meteoroloģijā (1976. g.) un pedagoģijā (1978. g.), bez

tam arī Krievu-latviešu politehniskā vārdnīca (1977. g.)
un 4 terminu biļeteni.

Pārskata periodā aktīvi darbojusies Ģeogrāfijas ter-

minu apakškomisija, kā arī Ģeoloģijas, Tekstilrūpniecī-
bas, Bibliotekārā un bibliogrāfiskā un Mežsaimniecī-

bas terminu apakškomisija. Sistemātisks darbs veikts

Vēstures, Pārtikas rūpniecības un Medicīnas terminu

apakškomisijā.

Izdevniecībā nodotas ekonomiskās ģeogrāfijas, ener-

ģētikas un mākslas nozaru terminu vārdnīcas. Nobei-

gumam tuvojas tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecī-
bas terminu vārdnīcu gatavošana. Daudz darba jau

ieguldīts ģeoloģijas, psiholoģijas, vēstures un mežrūp-
niecības nozaru terminu vārdnīcu veidošanā.

Tuvākajā laikā jāaktivizē darbs poligrāfijas nozarē

(Grāmatzinātnes apakškomisijai) un matemātikā. Par

jaunas vārdnīcas gatavošanu jādomā Elektronikas ter-

minu apakškomisijai.

Tika pārrunātas ieceres un iespējas terminu skaidro-

jošo vārdnīcu sagatavošanā un izdošanā.

Terminu vārdnīcām mūsdienās ir ļoti liela nozīme kā

vienam no informatīvās uzziņu literatūras veidiem. Ne-

pieciešamība paplašināt šīs literatūras izdošanu, kā
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norādīja izdevniecības «Liesma» Vārdnīcu redakcijas
vadītājs A. Gūtmanis, uzsvērta šī gada maijā Maskavā

rīkotajā seminārā par uzziņu literatūras izdošanu.

V. Skujiņa

PIRMĀ VALODAS PRAKSES DIENA

1978. gada 20. oktobrī Zinātņu akadēmijas augstcel-
tnē notika A. Upīša Valodas un literatūras institūta

Terminoloģijas un valodas kultūras grupas rīkotā Va-
lodas prakses diena. Tā bija pulcinājusi gan filologus,
gan dažādu nozaru speciālistus un citus interesentus no

Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Cēsīm un citām vietām.

Valodas prakses dienu kuplināja neliela valodnieku de-

vuma izstāde, kuru bija iekārtojusi institūta vec. zin.

līdzstrādniece Dz. Barbare un kurā varēja iepazīties
ar 1977./78. gadā iznākušajām grāmatām, terminu vārd-

nīcām un biļeteniem, kā arī ar periodikā publicētajiem
rakstiem par valodas kultūru.

1977. gada 26. decembrī notikusī sanāksme «Parunā-

sim par valodas kultūru», kuras mērķis bija rosināt sa-

biedrības domu valodas kultūras jautājumu risināšanai,

bija ievadījums nule aizsāktajam valodas prakses dienu

ciklam. Šādas dienas iecerēts organizēt regulāri reizi

gadā, lai sniegtu informāciju par izlemtajiem valodas

jautājumiem, pārrunātu dažādas problēmas un iepazī-
tos ar sabiedrības vajadzībām valodas prakses jomā.

Sanāksmi vadīja un ievadvārdus teica Valodas un

literatūras institūta Latviešu valodas sektora vadītāja
LPSR ZA korespondētājlocekle filol. zin. doktore

A. Blinkena. levadvārdos tika uzsvērta nepiecieša-
mība valodniekiem būt kontaktā ar valodas praksi, dot
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ieteikumus valodas lietotajiem, regulēt un normēt va-

lodu. Šo principu allaž ievērojuši K. Mīlenbahs, J. En-

dzelīns un A. Ozols.

A. Blinkena atgādināja pareizrunas un pareizrakstī-
bas lielo nozīmi cilvēka dzīvē, to, cik svarīgi ir, lai

radio un televīzijas raidījumos, kā arī teātra izrādēs

mēs dzirdētu pareizu literāro valodu.

Literārās valodas būtiska pazīme ir tās normatīvais

raksturs. Pēdējā laikā ir aktivizējies valodas kultūras

kopšanas darbs. To sekmējusi 1977. gada 1. jūnijā no-

dibinātā Terminoloģijas un valodas kultūras grupa, kas

veidojas kā organizatorisks centrs valodas prakses jau-
tājumu kārtošanai. 1977./78. gadā par valodas kultūras

jautājumiem publicēti 23 raksti (14 rakstu autori ir

institūta darbinieki), sniegtas vairāk nekā 500 konsul-

tācijas, sagatavoti vairāki radioraidījumi, atbildēts uz

daudzām vēstulēm. Zinību namā ir aizsākts jauns lek-

ciju cikls «lepazīsim dziļāk savu valodu!». Laikrakstā

«Literatūra un Māksla» — gan bez tiešas institūta dar-

binieku līdzdalības —
izveidots stūrītis «Padomājiet

par savu valodu!».

Terminoloģijas un valodas kultūras grupas vadītāja
filol. zin. kandidāte V. Skujiņa referēja par aktuālā-

kajiem valodas prakses jautājumiem, ko gada laikā

risinājusi Terminoloģijas un valodas kultūras grupa.

Viens no šiem jautājumiem saistās ar tendenci garākās

īpašības vārdu formas aizstāt ar īsākajām, piemēram,
sinhronisks vietā lietot sinhrons, autogēnisks vietā auto-

gēns, īsajām īpašības vārdu formām latviešu valodā

ir sena vēsture. Praksē bieži sastopamas homonīmas

aizgūto lietvārdu un īpašības vārdu formas, piemēram,
aktīvs — aktīvs, ideāls — ideāls, kolektīvs — kolektīvs.

Terminoloģijas komisija nolēmusi īpaši nepalielināt ho-

monīmo īpašības vārdu skaitu, bet tos īsformas īpašī-
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bas vārdus, kas jau ieviesušies, neskaust. Aktuāls va-

lodas praksē ir jautājums par iestāžu garo nosaukumu

īsiem latviskiem variantiem. Valodas prakses sēdēs pār-
runāta lielā vai mazā sākumburta lietošana svētku no-

saukumos. Terminoloģijas un valodas kultūras grupa
ir saņēmusi vairāk nekā 80 vēstuļu par daudziem ne-

skaidriem valodas prakses jautājumiem. Uz tiem snieg-
tas atbildes.

Referente runāja arī par kļūdām centrālajos laikrak-

stos, radio un televīzijas diktoru runā, uzrakstos poli-
klīnikās, veikalos v. c.

Noslēgumā V. Skujiņa aicināja kopējiem pūliņiem
veikt iedarbīgāku valodas prakses kontroli un pateicās
visiem, kas palīdzējuši ravēt nezāles mūsu valodas

druvā.

Filol. zin. kand. Т. Porīte referēja par citvalodu

cilmes īpašvārdu atveidi latviešu valodā. Citvalodu

īpašvārdu atveide ir saistīta ne vien ar latviešu valo-

das uzbūvi un likumiem, bet arī ar tās valodas praksi,
no kuras vārds nācis. Sava nozīme ir starpniekvalodai,
kas mūsdienās lielākoties ir krievu valoda. Referente

uzsvēra, ka vērojama jau samērā liela vienveidība cit-

valodu cilmes īpašvārdu rakstībā, taču vēl' ir daudz

diskutējamu jautājumu, piemēram, patskaņu pareizas
kvantitātes noteikšana un līdzskaņu mīkstināšana vai

jotējums.

Jaun. zin. līdzstrādnieks J. Baldunčiks pieskā-
rās angļu īpašvārdu atveides problēmām latviešu va-

lodā. Referents norādīja, ka angļu īpašvārdu atveides

principi dažādos laika posmos bijuši dažādi — no ori-

ģinālrakstības ievērošanas līdz izrunas atveidošanai.

Lai novērstu nekonsekvenci līdzskaņu dubultošanā lat-

viešu valodā, būtu ieteicams angļu valodas dubulto-
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jumu saglabāt ari latviešu valodā, piemēram, vārdos

Billijs, Dollija, Vollers. Referents minēja vairākus ga-

dījumus, kad latviešu valodas praksē netiek ievēroti

«Norādījumi» par angļu īpašvārdu pareizrakstību un

pareizrunu, piemēram, patskaņu garuma atveidojuma
(Kupers, Armstrongs vietā vajadzētu būt Kūpers, Arm-

strongs), angļu platās c skaņas (as] atveidojumā
(Adams, Alfrēds vietā vajadzētu būt Ēdams, Elfreds).

Angļu īpašvārdu atveidē iezīmējas cīņa starp normu

un tradīciju. Sava nozīme ir arī starpniekvalodai. No-

beigumā referents uzsvēra iespiestā vārda un citu masu

informācijas līdzekļu nozīmi valodas prakses ietekmē-

šanā.

Valodas un literatūras institūta darbiniece S. La g -

zdiņa dalījās domās par tendencēm sieviešu dzimtes

uzvārdu galotņu izvēlē. Nav pamata līdzās vīriešu

dzimtes formas galotnei -s vispārināt sieviešu dzimtes

formās tikai vienu galotni a vai -c. Pamatojoties uz

konkrēta uzvārdu morfoloģiskā sastāva analīzi, refe-

rente formulēja pareizās galotnes izvēles nosacījumus
dažādās uzvārdu grupās.

Jaun. zin. līdzstrādniece M. Baltiņa aplūkoja
vārddarināšanas variantu attieksmes pret literārās va-

lodas normu. Informējot par vārddarināšanas variantu

rašanās un eksistences raksturīgākajām īpatnībām,
referente uzsvēra, ka jāizvairās no variantu kontek-

stuālas vērtēšanas un vairāk jābalstās uz latviešu va-

lodas kultūras praksē izvirzītajiem normatīvajiem kritē-

rijiem.

Jaun. zin. līdzstrādnieks O. Bušs runāja par bar-

barismiem. Visā valodas kopšanas periodā bijusi apzi-
nāta cīņa pret barbarismiem. Tik aktuāli kā agrāk vairs

nav vācu valodas cilmes barbarismi. Mūsdienās sakarā
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ar divvalodības situāciju īpaši plaša ir kļuvusi krievui

valodas cilmes barbarismu lietošana. Rakstos barba-

rismi ir vieglāk pamanāmi un izskaužami, bet, kamēr

barbarismus lietos runā, tos arī rakstīs. Tāpēc vispirms
nepieciešams vērsties pret barbarismiem mutvārdul
līmenī, pret ikdienā lietotajiem barbarismiem. Šai no-

lūkā nepieciešamas valodnieku uzstāšanās, kā arī spil-
gta publicistika populāros izdevumos.

Ziņojumiem sekoja debates, kurās piedalījās dažādu

nozaru speciālisti, izsakot savu viedokli par referātos

aplūkotajiem jautājumiem, kā arī par citām vēl neat-

risinātām valodas prakses problēmām. Rīgas Celtniecī-

bas tehnikuma pasniedzējs. E. Tērauds runāja par
neskaidrībām mērvienību nosaukumu apzīmēšanā lat-

viešu valodā. Valodnieks E. Putniņš dalījās domās

par vārda attiekties pārāk biežo lietojumu un vārda iz-

turēties nepelnīto aizmiršanu. Docente M. Vecozola

norādīja uz Dailes teātra jauno aktieru dikcijas kļū-
dām. K. Šiliņš pievērsās personvārdu pareizrakstī-
bai un to dažādiem iespējamiem variantiem. Vairāki

runātāji skāra angļu īpašvārdu atveides problēmu, iz-

sakot pretrunīgas domas.

Sanāksmes noslēgumā A. Blinkena atbildēja uz

iesniegtajiem jautājumiem un pateicās par vērtīgajiem
ierosinājumiem, kas atklāj sabiedrības ieinteresētību

mūsu valodas kultūras celšanā. Izvirzītās problēmas
tiks risinātas turpmākajā Terminoloģijas un valodas

kultūras grupas darbā.

M. Stuite
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IECERES VIRZA TĀLĀK

Atvadoties no Hermaņa Bendika

1978. gada 12. jūnijā no latviešu valodnieku saimes

znegaidīti šķīrās Hermanis Bendiks, dedzīgs literārās

valodas kultūras pētnieks un popularizētājs.
Hermaņa Bendika mūža gaita, kas sākusies 1911.

gada 26. maijā Strenču plostnieka ģimenē, nav bijusi
viegla, bet tā ir rūdījusi darbam, neatlaidīgiem meklē-

jumiem. Stingra griba iegūt zināšanas 20. gadu beigās
Hermani Bendiku aizveda Latvijas universitātē, tomēr

matemātikas studijas neizdevās pabeigt materiālo ap-

stākļu dēļ, un Hermanis Bendiks kļuva par plostnieku
.un mežstrādnieku. Lielā Tēvijas kara laikā Hermanis

Bendiks cīnījās Padomju Armijā un partizānos. Pēc

kara sākās darbs dažādās kultūras jomās — radioko-

mitejā, laikraksta «Cīņa» redakcijā, ZA A. Upīša Valo-

das un literatūras institūtā (Hermanis Bendiks bija di-

rektora vietnieks zinātniskajā darbā), ZA Enciklopē-
diju redakcijā. 1955. gadā tika pabeigta Latvijas Valsts

universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāte.

Darbs radiokomitejā un laikrakstā «Cīņa» tuvināja
Hermani Bendiku valodas kultūras problemātikai, mu-

dināja daudz domāt par to, kā vislabāk likt lietā lat-

viešu valodas bagātības, meklēt valodas likumsakarī-

bas, tās attīstības virzību, valodnieciski izstrādāt un

vispārināt savus vērojumus. ledziļināties sarežģītajā
valodas faktu kopumā palīdzēja lieliskā valodas izjūta.

Pirmais lielākais Hermaņa Bendika veikums valod-

niecībā saistīts ar svešvārdu pareizrakstības noteikumu

grozīšanu 1957. gadā. Grozījumu pamatā liktas vairā-

kas Hermaņa Bendika konstatētās likumības šo vārdu

fonētiskajā uzbūvē. Tādējādi svešvārdu rakstība labāk



•atspoguļo to izrunu. Valodas praksē nozīmīga ir Her-

maņa Bendika sakārtotā «Svešvārdu pareizrakstības
vārdnīca» (1958. g.). Arī turpmākajos gados, būdams

Pareizrakstības komisijas priekšsēdētājs, Hermanis

Bendiks daudz paveicis, lai tālāk precizētu ortogrāfijas
likumus.

Daudz Hermaņa Bendika radošo domu ieguldīts rak-

stu krājumos «Latviešu valodas kultūras jautājumi»,
kas iznāk kopš 1965. gada. Divpadsmit laidieniem viņš
ir bijis atbildīgais redaktors, daudzu rakstu, labu domu,

meklējumu rosinātājs.
Galveno uzmanību veltīdams pareizrakstībai, Herma-

nis Bendiks risināja arī jautājumus, kas cieši ar to

saistīti, pievērsās fonētikai, gramatikai un vēl citām

nozarēm. Un visu to darīja aizrautīgi, apvienodams in-

telektuāli faktogrāfisku skatījumu ar dedzīgu vēlēša-

nos, lai būtu labi, apkarodams kļūmes un nevērību gan

ar humoru, gan ar neslēptu sašutumu.

Visas savas ieceres Hermanis Bendiks nepaspēja īs-

tenot, bet tajās viņš nesavtīgi dalījās ar citiem, un tā-

pēc tās vēl ilgi rosinās valodas kultūras problēmu risi-

nātājus, virzīs tālāk latviešu valodniecisko domu.
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