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Krājuma 9. laidienā autori aplūko valodas un stila jautājumus,
analizējot rajonu laikrakstu materiālus, oficiālu dokumentu tulkoju-
mus un citus tekstus. levietoti raksti, kuros vērtētas dažas latviešu

valodas leksikas attīstība vērojamas tendences. Uzmanība pievērsta
arī internacionālismu rakstībai un citvalodu (šai gadījumā — lie-

tuviešu valodas un tjurku valodu) īpašvārdu atveidošanai latviešu

valoda. Pielikumā — bibliogrāfija.

Atsauksmes un ierosinājumus par šo krājumu un iepriekšējo
gadu krājumiem lūdzam adresēt Žurnālistu savienības Valodas kul-

tūras sekcijai (Rīgā, Padomju bulv. 24, izdevniecības «Liesma»

Vārdnīcu redakcijai) vai ZA Valodas un literatūras institūta Valodas

kultūras grupai (Rīgā, Turgeņevaielā 19).

Redakcijas kolēģija:

H. Bendiks (atb. redaktors), L. Ceplītis, I. Freidenfelds, H. Grase,
A. Gūtmanis (atb. red. vietnieks), /. Kārkliņš, 1. Niselovičs,

T. Porite (atb. red. vietniece), V. Strazdiņa
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VALODA UN STILS

R. VEIDEMANE

JAUNA PAKĀPE LATVIEŠU LEKSIKOGRĀFIJAS

ATTĪSTĪBĀ

Pagājušā gada beigās sāka iznākt ZA Valodas un

literatūras institūta Zinātnisko vārdnīcu sektora kolek-

tīva sastādītā astoņsējumu «Latviešu literārās valodas

vārdnīca». Lasītāji saņēma pirmo sējumu, kas aptver
vārdus no a līdz ažūrs. Pēc šīs nelielās daļas var kaut

cik spriest par darbu kopumā, jo tajā atspoguļojas vi-

sas vārdnīcas izveides principi^
Vārdnīcas pamatā ir bagātīgs valodas materiāls: iz-

mantota kartotēka ar vairākiem miljoniem vārdlieto-

jumu. šim plašajam materiālam dota zinātniska inter-

pretācija, un tas sniegts rūpīgā leksikogrāfiskā apdarē.
Autoru kolektīvs ir jauna ceja gājējs, un iznākusi

vārdnīca — liels solis uz priekšu latviešu leksikogrā-
fijas attīstībā.

Jaunā vārdnīca ir mūsdienu valodas normatīvā

skaidrojošā vārdnīca.

Mūsdienīgums izpaužas tiklab materiāla atlase,
kā arī šī materiāla interpretācija. Ekscerpēti materiāli,
kas publicēti laikposmā no 19. gs. 70. gadiem līdz mūsu

dienām, un leksikas vienības semantiski, stilistiski un

gramatiski raksturotas no mūsdienu valodas viedokļa.
Normatīvums meklējams vārdu atlasē un stilis-

tiskajā raksturojumā, tāpat arī norādēs par izplatību.
Lielāko tiesu vārdnīcā ievietoti literārās valodas vārdi,
kas lietojami bez teritoriāla un stilistiska ierobežojuma.
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Zināmā mērā jau pats fakts, ka vārds uzņemts vārd-

nīcā, nozīmē, ka tas pieder pie literārās valodas. Taču

ir arī izņēmumi. Vārdnīcā doti daiļliteratūrā vai citos

rakstu valodas stilos biežāk lietoti apvidvārdi, noveco-

juši vārdi, tāpat vienkāršrunas vārdi ar attiecīgajām
norādēm apv., novec, vienk.

Vārdu atlasē autori varēja balstīties uz tradīcijām,
kas latviešu leksikogrāfijā iedibinātas, sastādot un iz-

dodot divvalodu vārdnīcas, bet šķirkļu izveide ir pilnīgi

jauna. Tas sakāms gan par nozīmju sadalījumu un

secību, gan par skaidrojumiem.
Skaidrojošās vārdnīcas uzdevums ir atspoguļot vie-

nas valodas leksiski semantisko sistēmu ar šīs pašas
valodas līdzekļiem, un nozīmju šķiršanai te vajadzīgi
savi principi. «Latviešu literārās valodas vārdnīcā»

par nozīmju izdalīšanas pamatu tiek uzskatīta vārdu

atbilstība ārējās pasaules reālijām vai arī būtiskas

gramatiski funkcionālas atšķirības.
Lietvārdu, parasti arī īpašības vārdu nozīmju sadalī-

jumā šis princips ir pilnīgi pieņemams (sk. šķirkļus
akmens, acs, akts, apaļš, ātrs). Taču darbības vārdu

atbilstība reālajā dzīvē notiekošajiem procesiem nav

tik nepārprotama, tāpēc to nozīmes robežas ir plūsto-
šākas. Piemēram, darbības vārdam aiziet vārdnīcā iz-

dalītas desmit nozīmes: 1) ejot attālināties, 2) nomirt,

3) aizlidot, 4) aizpeldēt, 5) aizbraukt (par transporta
līdzekļiem), 6) ..par dabas parādībām, 7) ..par laika

posmu, 8) ..par naudu, 9) ..par pastu, 10) ..par

ceļiem, takām v. tml. Vārda nozīmes te ir maksimāli

detalizētas. Taču, lai aptvertu visus valodas faktus, zi-

nāmas priekšrocības ir tieši vispārīgākajiem skaidro-

jumiem.
Ja skaidrojums nav pietiekami vispārīgs, tas īsti ne-
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atsedz vārda semantiku, bet galvenokārt ataino attie-

cīgā konteksta saturu, taču tā nav iespējams parādīt
vārda nozīmju daudzveidību. Piemēram, šķirklī aizici

pirmajai nozīmei dotas septiņas nianses, taču tas ta kā

tā neaptver visu šo nozīmi.

Varētu izteikt arī dažus citus vēlējumos, kuri tomēr

nav jāuzskata par kategoriskiem iebildumiem.

Piemēram, šķirklī aizgrimt nepārliecina, pirmkārt,

pārnesto nozīmju interpretācija. Nav saprotams, kāpēc
frāzē aizgrimst taciņš verbs ir ar pārnestu nozīmi, bet

frāzēs aizgrimst gadi un aizgrimst kara pērkoni sav-

dabīgais nozīmes pārnesums nemaz nav fiksēts. Otr-

kārt, nemotivēji liekas izdalīta un īsti nemaz nav

skaidrota trešā nozīme 'nogrimt. Tā ilustrēta ar vienu

vienīgu dzejas piemēru, šai sakarā būtu jārunā par

nepieciešamību diferencēt vārdu vispārīgās un poētis-
kās nozīmes. Tas, ka poētiskais teksts paplašina vārda

semantiku un ka poētisko nozīmju skaits teorētiski ir

bezgalīgs, uzskatāms par lingvistiskās poētikas ak-

siomu. Protams, katru poētisko nozīmi balsta vārda

vispārīgā nozīme, un novilkt robežas starp nozīmju

grupām nav nemaz tik viegli. Par to, ka attiecīgā
nozīme vai nianse ir tikai poētiskās jaunrades rezul-

tāts, varētu liecināt niecīgs lietojuma biežums.

Salīdzinot šķirkļus atmaksa un atmaksāt, grūti at-

rast motivāciju dažādajai nozīmju un nianšu secībai.

Vai ir pietiekams pamats vārdu atmaksa vispirms
skaidrot 'sods, atriebība', turpretī vārda atmaksāt

semantiskajā raksturojumā 'sodīt' dot kā otrās nozīmes

niansi, bet 'atriebties' neminēt nemaz?

Liekas, ka vārda aizlīgot pārnestā nozīme, kas iz-

paužas vārdu savienojumos aizlīgo dienas, aizlīgo va-

sara, drīzāk uzlūkojama par niansi pirmajai, vispārī-



6

gākajai nozīmei ('līgojoties attālināties'), nevis otra-

jai ('viegli aizskanēt; aizplūst, aizviļņot (par sķa-

ņām)').

Kopumā nozīmju izkārtojums atzīstams par veik-

smīgu. Tā kā šis darbs ir mūsdienu valodas vārd-

nīca, autori nozīmju izkārtojumā izvēlējušies nevis eti-

moloģisko, bet funkcionālo principu, tas ir, par pamat-
nozīmi uzskatīta aktuālākā, biežāk lietotā. Piemēram,

vārdam acuraugs kā pirmā fiksēta nozīme 'tas, kas

ir [oti dārgs, sargājams un glabājams' un otrā —

'redzoklis', kaut gan nozīmju attīstības virziens ir pre-

tējs.
Gandrīz visi nozīmju nianšu skaidrojumi — gan reā-

lie, gan sinonīmiskie — ir labi pārdomāti.
Protams, var būt dažādas domas ne tikai par viena

vai otra vārda semantisko atklāsmi, bet arī par atse-

višķu vārdu ievietošanas lietderību, stilistisko rakstu-

rojumu, ilustratīvo piemēru atlasi v. tml., taču vārdnī-

cas lielā praktiskā un teorētiskā nozīme ir nenolie-

dzama.

Pirmkārt, «Latviešu literārās valodas vārdnīca» at-

aino valodas semantisko sistēmu kopumā. Tāpēc šī

vārdnīca noderēs par pamatu visam turpmākajam lek-

sikogrāfiskajam darbam mūsu republikā.
Otrkārt, jauniznakusī vārdnīca ir svarīga valodas

kultūras darbā. Tā atspoguļo pašreizējās latviešu va-

lodas ortogrāfiskās un gramatiskās normas. Reizē tā

ir autoritatīvs izdevums, kura parādītas vārdlietojuma
un stila normas.

Visbeidzot, vārdnīca ir vērtīga kā avots, kurā fiksēts

latviešu valodas pašreizējais stāvoklis, un kā tādu to

varēs izmantot daudzas nākamās valodnieku paaudzes:
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M. GRAUDIŅA

LITERĀRĀ VALODA UN IZLOKSNES

Literārā valoda ir katras tautas kultūras spogulis —

tā ir gan kultūras izteicēja, gan arī līdzeklis šīs kultū-

ras veidošanai un attīstīšanai. Tāpēc katram ir jārū-

pējas par labu literāro valodu gan rakstos, gan runā.

Taču bieži pat samērā labiem literārās valodas pratē-
jiem gadās novirzes no literārajām normām. Tā kā šīs

novirzes daļēji var rasties izlokšņu ietekmē, valodas

kultūras vārdā noris nerimtīga cīņa pret nevēlamās

apvidu leksikas un gramatisko formu iespiešanos lite-

rārajā valodā.

Taču izloksne nav jāuzskata par literārās valodas

pretmetu, kaut arī katra izloksne būtībā ir sava valoda

ar savu vārdu krājumu, ar saviem gramatikas liku-

miem, ar savu vēsturi un savu nākotni. Katrā izloksnē

ir savas attīstības tendences, kas vienā gadījumā var

būt aktīvas, bet citā latentas.

Mūsu literārās valodas pamatā ir vidus dialekta iz-

loksnes. Vistuvākās tai ir izloksnes, ko runā ap Cēsīm

un Valmieru un ap Dobeli un Jelgavu. No minētajām
izloksnēm literārā valoda pamatos ir smēlusi savu

vārdu krājumu. Arī tās gramatikas likumos vispārinātā
veidā atspoguļojas izlokšņu gramatikas likumi, kuriem

lietojuma zona nav šauri lokāla. Kaimiņu izloksnes pa-
rasti ir ļoti līdzīgas, un viena dialekta ietvaros tām ir

daudz vairāk kopīgā nekā atšķirīgā, šo kopīgo no vidus

dialekta ir pārņēmusi literārā valoda.

Literārās valodas iekšējie attīstības likumi kopumā
saskan ar izlokšņu attīstības likumiem, bet var arī no

tiem atšķirties. Piemēram, par normu ir kļuvusi
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sieviešu dzimtes pagātnes divdabja izskaņa -usi, bet

daudzās vidus dialekta izloksnēs,_ sevišķi ap Jelgavu, ir

izskaņa -use (bieži ar pagarinājumu -use). Izskaņa

-use ap gadsimta miju vēl bija literāra, bet vēlāk to

izstūma izskaņa -usi.

Literārā valoda nemitīgi gūst no izloksnēm jaunas

vērtības un savukārt ietekmē izlokšņu attīstību. Izlok-

snes literārās valodas ietekmē pārveidojas, pielāgojas
tai un zaudē savas visspilgtākās iezīmes. Kaut gan

izloksnes mūsdienās strauji zūd, tās var bagātināt lite-

rārās valodas vārdu krājumu.

Izlokšņu vārdi ieviešas ar rakstnieku darbiem. Pro-

tams, ne visi kāda rakstnieka lietotie vārdi kļūst par

literārās valodas sastāvdaļu. Literārās valodas vārdu

krājumu papildina tikai tie vārdi, ko akceptē valodas

lietotāju vairākums. Būdami aktīvi literārās valodas

veidotāji, rakstnieki prot izvēlēties visraksturīgākos un

piemērotākos vārdus, tā iedzīvinot kaut ko savdabīgu,

īpatnēju, bieži vien mantotu no paaudžu paaudzēm. Ne

tikai dzimtais apvidus, bet arī tas, kurā kāds rakst-

nieks pavadījis ilgāku laiku, var dot viņa valodai gan

labus un skanīgus vārdus, gan arī apvidus valodai

piemītošu košumu un īpatnību.

Izlokšņu vārdus lieto daudzi mūsu rakstnieki. No

Raiņa darbos sastopamajiem izlokšņu vārdiem par lite-

rāriem kļuvuši, piemēram, tāle un baisma. Dažu rakst-

nieku darbos izlokšņu vārdu un formu ir daudz. Šāda

valoda gan var būt krāšņa, spilgta, bet lasītājiem daž-

kārt sveša un nesaprotama. Tā tas ir, piemēram, ar

rakstnieka Janševska darbiem, kuros daudz Kurzemes

dienviddaļas novadiem raksturīgu vārdu un formu.

Viņš savos darbos izlokšņu leksiku lieto ne tikai kada

varoņa valodas attēlošanai, bet ari pats savā autora
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vēstījumā, piemēram: Tur ir viss, kas vajadzīgs: kairu

gadu izaugs ne vien burkāni, sprūt es, sv ikļ i, l ti-

pi ķi un citas dārza saknes.. (Dzimtene, 11, R., 1927,

36. lpp); Būdama paprāvu un vairāk druiktu neka

snidr v augumu, viņa tomēr soļoja tik dcnkii un

viegli, it kā palēkādama,.. (turpat, 64. lpp.). Valoda te

ir gleznaina un sulīga, turklāt tāda, kādu tēlotajā laik-

metā varētu runāt attiecīgā novada cilvēki. Šai ziņā
Janševska valodai ir kultūrvēsturiska vērtība. Bet

atsevišķi rakstnieka lietotie apvidvārdi mūsdienās

vairs nav saprotami un dažas novecojušas vārdu for-

mas var likties dīvainas, piemēram: Bet puišelis pār-
nāk tukšā: nevienās mājās par ruka tu neka ne-

zinājuši, atteikdami, ka nesaprot us, ko puika

grib (Dzimtene, 11, 130. lpp.); Es redzu viņpus
zosu dīka pa ceļu un papuvi visus tik rikš Is

vien braucam, atpakaļ laiž pat aulēkis (turpat,
325. lpp.).

Diezgan daudz izlokšņu vardu savos darbos lieto

arī J. Jaunsudrabiņš, it īpaši bērnības atmiņās, kas

notēlotas Baltajā un Zajajā grāmatā. Zēna runā apvid-
vārdi skan dabiski un patīkami, kaut arī daži no tiem

ir lasītājiem sveši, piemēram: Griežņi spīdēja starp
kāpostiem lieli kā galvas (Baltā grāmata, 252. lpp.);
Es biju zābakēļiem, kam auli grumbojumos bija
cauri, uzlaidis bikses virsū, lai glitāk izskatītos (Zaļā
grāmata, 122. lpp.); Tepat bija veca, tukša dārzine.

Es, laiku īsinādams, uzkāpu uz augšējā slr ob a un

sēdēju, kā biju tur simtām reižu sēdējis (turpat,
165. lpp.). J. Jaunsudrabiņa stāstījumā dažreiz ir ar:

labi piemēri tam, kā konteksts atvieglo svešu vārdu

izpratni, piemēram: Cik saimniece blj visā visumā klusa

un laipnīga, tik viņas māte pļāpīga un špetna. Ko
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špetna, — pie mazākā aizpiģinājuma viņa

pārvērtās lapseņu midzeni! Nevajadzēja pat aizpiģi-
nāt (turpat, 377. lpp.).

Nepārblīvejot stāstījumu ar izlokšņu formām un vār-

diem, izlietojot tos prasmīgi, rakstnieks var panākt

spilgtu tēlojamā apvidus ainu. Tā, piemēram, M. Kaln-

druvas darbos ir Kurzemes rietumdaļai raksturīgi vārdi

un formas: Cienasts viņam liekas gandrīz ķēniš-

ķīgs: miltaini rūšu rāceņi, biezpiens ar krējumu,
lokiem un dillēm (Tīrumā, 163. lpp.); Jau pretī māj

zaļa grāvmala ar mīlīgu b acenes ēnu (turpat,
149. lpp.); 'Ar skaļu blīkšķi nokrita uz grīdas ūdens

smeļamais ķipītis, čaukstēdamas sašūpojās pie sienas

pakārtās sīpolu vi ērģeles (turpat, 141. lpp.). Daudz

M. Kalndruvam arī literārajai valodai tuvu vai jau
pazīstamu āpvidvārdu, piemēram: ..viņas [upītes]

maigo, dzidro vīšanos pa pļavu ieplakām un lankām

(turpat, 167. lpp.); ..kādi skaisti zili spāri laide-

lējās tai pāri., (turpat, 167. lpp.); ..jo viņš nav

galvīgs, vai koku pudurī uz pakalna slēpjas ceļa
mērķis — šejienes kolhoza kantoris (turpat,
150. lpp.). Literārajai valodai tuvie vārdi ir kon-

tekstā diezgan viegli saprotami, taču daudziem (bu-

cene, rūšu rāceņi v. c.) vajadzīgs skaidrojums vai arī

tāds konteksts, no kura nepārprotami izriet attiecīgā
nozīme.

Labi tēlojamo apvidu raksturo E. Līva stāstījuma
iekļautie apvidvārdi. Raksturīgi, ka E. Līva darbos

izlokšņu vārdi mijas ar atbilstošiem literārajiem vār-

diem, piemēram, .. izvilka no sūnām aizdrīvētas sprau-

gas mencu kidojamo kumpi (Velnakaula dvīņi,
10. lpp.), bet tālāk ir runāts par dunci. Rakstnieka tē-

loto cilvēku valodā ir jūrmalas zvejnieku parastie vārdi,
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piemēram: Ēs domāju, ka līdz pavasara s trim alu

laikam mēs ar vāciešiem būsim tikuši galā (turpat,
164. lpp.); Zel vienīgi, ka es nebušu klāt tai bridi, kad

jus vilks pie dzieda, bet gan jau to izdarīs ari bez

manis., (turpat, 195. lpp.).
Dažkārt izlokšņu vārdi ļoti labi iederas stāstījumā.

Lasītājs tos palaikam arī par tādiem neuzskata. Rakst-
niekam tad ir izdevies visus lietotos vārdus pakļaut
vienam mērķim —

radīt noskaņu. Liela meistare šādā

apvidvārdu mērķtiecīgā izlietojumā ir S. Kaldupe. Viņa
ir augusi Alūksnes apkārtnē, un viņas pašas stāstī-

jumā ir skanīgi Alūksnes novada vārdi. Tā kā daudzi

apvidvārdi ir tuvi attiecīgajiem literārajiem vārdiem

un palaikam uzlūkojami par to variantiem, tie ne tikai

nerada neskaidrības, bet, prasmīgi lietoti, var kuplināt
autora stāstījumu. Tā krājumā «Piejūras dārzi» daudzu

pasaku teiksmaino pasauli palīdz radīt labi izvēlēti

Alūksnes apkārtnē lietojami vārdi. Piemēram, pasakā
Mandeļkoka pīpe, kur stāstīts par Kurzemi, lasām:

Kādu citu reizi tepat Kursas krastā, kur mātes dārzā

viņu pārnākam gaidīja trijās ābeļnicas, viņš ne-

jauši bija iekodis tārpainā ābolā (minēta darba

32. lpp.); ..bet pats stāv kā vēja aizlauzts pliederu
krūms kapās (turpat, 36. lpp.). Tas pats vērojams arī

minēta krājuma 20. lpp., pasakā Dimanta kalns: Tam

mazajam spēlmanim, kas vienmēr kāpu vītolos stabu-

lltes griež, uzdāvināsim īstu dimanta flautu, lai meklē

jaunas dziesmas tuvu un tālīnu ļaužu laimei un pa-
sakā Deviņvīru spēks: Bet tagad ļauj man atpūsties,
ceļš caur s ilav v bija garš, un vienai, nakti ejot, ir

bailes (73. lpp.). Labi apvidvārdus savā stāstījumā
iekļāvis arī V. Lāms, piemēram: Rau, kā koļi gandē
pat ozolu (Jokdaris un lelle, 5. lpp.); ..taču vienkāršā
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piena putra ar rudzu maizi un biezpienu gaumē ja
labi (turpat, 69. lpp.). f-

Daži izlokšņu vārdi, kas sākumā bijuši tikai kāda

apvidus valodas raksturotāji, kļūst plaši pazīstami, un

tos bieži lieto. Piemēram, par ļoti parastu, sevišķi

dzejā, ir kļuvis vārds dardedze: Pāri visam uzziedēja

prieka zvīlā dardedze (L. Purs. Gaismas staru

lokā, 381. lpp.), ko sastop vārda varavīksne vietā.

Visai pazīstams ir arī apvidvārds tupenis, ko rakst-

nieks lieto literārā vārda kartupelis vietā, lai rādītu, ka

tēlojamais cilvēks nācis no laukiem un viņa valodā

saglabājušās izloksnes iezīmes, piemēram: ..ka viens

sapuvis tupenis, laikus neatrasts, ziemu pagrabā

var sapūdēt visus pārējos labos (L. Purs. Nepareiza
laika stundenis, 74. lpp.). Jāpiebilst, ka L. Pura dzim-

tajā pusē (Vilcē) nevienu no minētajiem izlokšņu vār-

diem nelieto. Literārajā valodā sāk ieviesties arī daži

citi apvidvardi, piemēram, sērmūkša, vērbaļkis, guns

v. c.

Rakstniekam, kas grib attēlot kāda apvidus iedzīvo-

tāja valodu, labi jāpazīst attiecīgā izloksne. Tēlojot,
piemēram, valmierieti, kas runā savā izloksnē, nedrīkst

lietot Kurzemei raksturīgus vārdus, kā tas darīts laik-

rakstā Padomju Jaunatne (1972, 17. okt.) publicētajā
aprakstā par gadatirgu Valmierā: Apaļi sēņu un ogu

kocīš i paši prasās paņemami; .. isti neredzētus puķu

ķočus izlocījusi. Sāda izloksnes runa nevar radīt vē-

lamo kolorītu un tikai maldina lasītāju.
Literāro valodu no izloksnēm gan daudz kas šķir,

bet arī daudz kas ar tām saista. Lai prastu no bagā-

tajiem izlokšņu dotumiem izvēlēties to, kas daiļlitera-
tūrā labi noderētu kāda apvidus vai personāža valodas

raksturojumam, izloksnes labāk jāpazīst. Tas dotu
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iespēju izvēlēties to izlokšņu leksiku, kas varētu papil-
dināt mūsu literāro valodu ar jaunām izteiksmes vai

nozīmju niansēm, un arī izsargāties no literārās va-

lodas piesārņošanas ar nevajadzīgiem apvidvārdiem.

K. KARULIS

LATGALIEŠU IZLOKSNE VAI DIALEKTS?

Latgales latvieši runā augšzemnieku dialektā, šā

dialekta izloksnes ievērojami atšķiras teritorijas aus-

trumos un rietumos (dziļās jeb austrumu un nedziļās

jeb rietumu izloksnes); katrā izlokšņu grupā vēl izšķi-
ramas divas apakšgrupas — sēliskās un nesēliskās

izloksnes. 1 Vēsturiskajā attīstībā šīm atšķirīgajām Lat-

gales latviešu izloksnēm izveidojusies viena kopēja rak-

stu forma, it kā sava valoda, kas — atsevišķos darbos

gan dažkārt nedaudz variēta — gadu desmitiem un pat
simtiem bija sastopama grāmatās, laikrakstos un žur-

nālos. Šim dialekta paveidam pat bija īpaša pareiz-
rakstības vārdnīca, 2 tātad atšķirībā no atsevišķām Lat-

gales izloksnēm- tā bija normēta rakstu forma. Kā

apzīmēt šo latgaliešu kopējo sazināšanās 'līdzekli, kas

izpaudās ne vien rakstos, bet arī runā? Literatūrā te

nav vienprātības.
T. Zeiferts rakstīja par latgaliešu izloksni: «Sāka

iznākt latgaliešu izloksnē laikraksti un lielākā skaitā

grāmatas.» 3 Šāds apzīmējums lietots arī P. Stroda

'Rud z ī te M. Latviešu dialektoloģija. R., 1964, 259. lpp.
2

Strods P. Pareizraksteibas vordneica. Rēzekne, 1933.
3
Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture, 3. d. R., 1934,

511. lpp.
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pareizrakstības vārdnīcā.4 Bibliogrāfe V. Seile bez at-

šķirības lietojusi divus apzīmējumus — latgaliešu iz-
loksne un latgaliešu dialekts.5 Pirmajos padomju varas

gados literatūrā bija izplatīts apzīmējums latgaliešu
valoda; tas bija saistīts ar nepamatoto uzskatu par
latgaliešu tautību, bet attiecīgais apzīmējums vēl ilgi
saglabājās gan runā, gan atsevišķos rakstos. Pēdējos
gadu desmitos literatūrā parasti sastopams apzīmē-
jums latgaliešu dialekts: «Buržuāziski demokrātisko

revolūciju periodā iznāca vairāki periodiski izdevumi

arī latgaliešu dialekta;»6
«..grāmatas Latgales iedzī-

votājiem iespieda latgaliešu dialektā ar latīņu bur-

tiem.»7

Neviens no šiem apzīmējumiem nav precīzs. Nevar

runāt par vienu kopēju latgaliešu izloksni, jo izlokšņu
Latgalē ir daudz. Nav arī latgaliešu dialekta, jo Lat-

gales izloksnes aptver tikai daju no latviešu valo-
das augšzemnieku dialekta; dialekta daļu nevar no-

saukt par patstāvīgu dialektu. Lai izvairītos no šās

neprecizitātes, «Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā»
rakstīts, ka latgaliešiem iespiestie laikraksti («Latga-
līšu Ceiņa», «Taisneiba», «Taisnība») .iznāca augšzem-
nieku dialekta.8 Arī šāds apzīmējums nav pilnīgi pre-
cīzs jo latgaliešu laikrakstos lietoto valodas paveidu

4 «.. izduta latgaļu izloksnes pareizraksteibas vordneica»
(5. lpp.).

5 Sei 1 c V. Grāmatas Latgales latviešiem. R., 1936. Piemēram,
5. lpp. rakstīts par «latgaliešu izloksnē izdotām grāmatām», bet
6. lpp. par grāmatām «latgaliešu dialektā».

6 Latviešu literatūras vēsture 6 sēj., 4. sēj. R., 1957, 74. lpp.
7 Latvijas PSR vēsture 3 sēj., 2. sēj. R., 1955, 169. lpp.
8 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija 3 sēj., 2. sēj R 1968

238. lpp.; 3. sēj., 1970, 477. lpp.
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nerunāja un nerakstīja ne Vidzemes, ne arī Zemgales
austrumu daļā, kur sastopamas augšzemnieku izlok-

snes. Ar šādu apzīmējumu Latgales īpatnību nepama-
toti attiecina uz visu dialekta teritoriju.

Latgaliešu kopējā īpatnējā valodiskās sazināšanās

forma vispirms izpaudās rakstos, un šī rakstu valoda

ieviesās un ilgam laikam nostabilizējās arī kā mut-

vārdu komunikācijas līdzeklis. Šajā ziņā līdzīgs stā-

voklis bija vidus dialektā pirms literārās valodas iz-

veidošanās: «.. ar pirmajiem vācu mācītāju rakstiem

latviešu valodā radās no mutvārdu folkloras būtiski at-

šķirīga bībliskā rakstu valoda.. ,»
9 kas gadsimtiem

sastopama latviešu literatūrā. A. Ozols to apzīmē par
veclatviešu rakstu valodu; tai sekoja jaunlatviešu rak-

stu valoda. levērojot šo tradīciju, šķiet lietderīgi ari

Latgalē vēsturiski izveidojušos kopējo valodiskās sa-

zināšanās formu saukt par latgaliešu rakstu valodu. 10

Tagad tās vietā — tāpat kā senāk Vidzemē un Kur-

zemē veclatviešu un jaunlatviešu rakstu valodas

vietā — jau stājusies latviešu literārā valoda. Bet,
iekāms tas bija noticis, grāmatas un laikrakstus izdeva

latgaliešu rakstu valodā.

Aplūkojot konkrētas latviešu valodas izloksnes Lat-

galē, joprojām var lietot apzīmējumu augšzemnieku
latgaliskās izloksnes. Tā, piemēram, A. Breidaks raksta

par «Latgalisko izlokšņu prosodijas jautājumiem».
11

Var runāt arī par kādu atsevišķu Latgales vai latga-
liešu izloksni. Piemēram, nav nepareizi, ja J. Niedre

raksta: «Baznīckungs pienāca man klāt, dziļā latga-

9
Ozo 1 s A. Veclatviešu rakstu valoda. R., 1965, 9. lpp.

10 Šadu apzīmējumu lietojis arī A. Ozols grāmatā «Latviešu
tautasdziesmu valoda». R., 1961.

"

Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam. R., 1972, 89. lpp.
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liešu izloksnē pateica labdienu un pastiepa roku.» 12

Šādu apzīmējumu varam lietot tāpat, kā varam runāt

par kādu Vidzemes vai vidzemnieku izloksni.

A. BANKAVS

DAŽAS ANALĪTISMA IEZĪMES

MŪSDIENU LATVIEŠU VALODĀ

Latviešu valodai kā sintētisko valodu saimes pār-
stāvei nav svešas analītisma iezīmes, kurām turklāt ir

tendence vairoties. Viens no analītisma izpausmes vei-

diem latviešu valodā saskatāms tādos lietvārda un dar-

bības vārda savienojumos, kur darbības vārds daļēji
vai pilnīgi zaudējis savu leksisko nozīmi un nokļuvis

palīgvārda lomā. Piemēram, dot atļauju — atļaut, iz-

darīt aptauju — aptaujāt, izdarīt metienu — mest v. c.

šādi vārdu savienojumi ir sintaktiski un semantiski

nedalāmi, parasti apzīmē darbību un funkcionāli tu-

vojas vienkāršajam darbības vārdam. Desemantizētais

darbības vārds izpilda gramatiskās funkcijas, apzīmē-
jot laika, izteiksmes un personas kategorijas, bet liet-

vārds kā jēdzieniskā satura nesējs — leksiskās

funkcijas. Tādējādi šie analītiskie savienojumi pēc
struktūras līdzinās vārdkopām, bet pēc funkcijas tei-

kumā vārdam. Pozitīvi ir tas, ka tie bagātina valodas

izteiksmes līdzekļus. Bet, tā kā darbības vārds tiek

aizstāts ar divu vārdu savienojumu, izteiksme daudzos

gadījumos kļūst smagāka.
Sevišķi izplatīti šādi savienojumi ir romāņu un ģer-

māņu valodās. Līdzīga aina vērojama arī mūsdienu

krievu valodā, kur šā tipa savienojumi kopš mūsu gad-
simta divdesmitajiem gadiem pakāpeniski ieviešas aiz-

12 Niedre J. Pamošanās. R., 1963, 58. lpp.



vien plašāk. Sākumā daļa krievu valodnieku, piemēram,
A. Peškovskis, G. Vinokurs v. c., asi vērsās pret minēto

savienojumu lietošanu. Tomēr, šim procesam valodā tur-

pinoties, citi lingvisti — V. Vinogradovs, N. Prokopo-
vičs, D. Smeļovs v. c. — uzsvēra tieši to jauno, ko dod

šādi savienojumi.
Analītiskajiem savienojumiem pēdējā laikā pievērsu-

šies arī latviešu valodas pētnieki, aplūkojot tos gal-
venokārt no stilistikas viedokļa. Taču līdz šim pētīta
tikai pavisam neliela šādu savienojumu daļa, piemē-
ram, darbības vārdu savienojumi ar lietvārdiem, kam ir

izskaņa -šana. 1

Šajā rakstā nav iespējams pilnīgi izanalizēt visus

apstākļus, kas veicina analītisko savienojumu rašanos

un to lietošanu, tāpēc jāaprobežojas ar dažu vērojumu
apskatu, par pamatu ņemot darbības vārda savieno-

jumu ar lietvārdu akuzatīvā.

Vispirms jāatzīmē, ka analītisko savienojumu veido-

šanos un lietošanu ietekmē gan nevalodnieciski, gan
valodnieciski faktori. Analītiskie savienojumi bieži sa-

stopami zinātniskos rakstos. Prese, popularizējot zi-

nātnes sasniegumus un izplatot dažāda veida aktuālu

informāciju, pārņem zinātniskajam un oficiālajam sti-

lam raksturīgos vārdu savienojumus. Bieži lietoti, tie

aizvien plašāk ieviešas mūsdienu valodā.

Bez tam sava nozīme ir arī vispārīgajām mūsdienu

valodas attīstības tendencēm. Viena no galvenajām ir

'Niselovičs I. Verbālsubstantīvi ar izskanu -šana no stila

viedok|a. — «Latviešu valodas kultūras jautājumi». R., 1967,
148. lpp.; Veidemane R. Saspiest vai izdarīt saspiešanu. —

«Latviešu valodas kultūras jautājumi». R., 1971, 45. lpp.; Rozen-

bergs J. Leksikostilistisko kļūdu tipi. — «Latviešu valodas kul-

tūras jautājumi». R., 1971, 5. lpp.
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tā, ka relatīvi palielinās lietvārdu lietojumu skaits. Uz

šo tendenci norāda T. Porīte,2
un to apliecina arī Lat-

viešu valodas biežuma vārdnīcas dati. 300000 vārd-

lietojumu garā laikrakstu un žurnālu tekstā lietvārdi

sastāda 68% no kopējā vārdu skaita un 43,8% no

kopējā vārdlietojumu skaita.3 Tik liels lietvārdu īpat-
svars pārējo vārdšķiru vidū daļēji atspoguļo arī ana-

lītiskos savienojumus un iezīmē to turpmāko attīstību.

Arī darbības vārda daudznozīmība var labvēlīgi
ietekmēt analītisko savienojumu izplatību, šo atzinumu

balsta daudzi jo' daudzi vārdnīcu dotumi. Piemēram,

Latviešu literārās valodas vārdnīcā darbības vārda at-

ļaut pirmā nozīme skaidrota analītiski dot atļauju,
darbības vārda analizēt otrā nozīme tāpat — izdarīt

analīzi. Latviešu-franču vārdnīcā4 darbības vārda ievē-

rot otrā nozīme konkretizēta šādi (ņemt vērā) — tenir

compte (de)\ darbības vārds ievirzīt tulkots inflēchir

un viena tā nianse skaidrota (dot virzienu) imprimer
une direction (ā).

Analītiskie varddarināšanas līdzekļi veiksmīgi var

papildināt morfoloģiskos vārddarināšanas līdzekļus.
Kaut gan morfoloģiskie vārddarināšanas līdzekļi lat-

viešu valodā ir nenoliedzamā pārsvarā, tomēr ne katr-

reiz katram lietvārdam atbilst attiecīgs darbības vārds.

Te nāk talkā analītiskie savienojumi, piemēram, dot

priekšroku, dot pretsparu, izdarīt kopsavilkumu, Izda-

rīt secinājumus v. c. Šādi vārdu savienojumi ļoti bieži

sastopami presē: Nobeigumā AĶEL ģenerālsekretārs

2 Porīte T. Vārdu kārta mūsdienu latviešu literārās valodas

vienkāršajā teikumā. Kand. dis. R., 1954, 76. lpp.
3 Latviešu valodas biežuma vārdnīca, 2. sēj., 2. daļa. R., 1969,

5.—6. lpp.
4

Latviešu-franču vārdnīca. R., 1970, 207.-208. lpp,
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aicināja Kipras (autu saglabāt modrību un dot pret-
sparu iekšējas un ārējās reakcijas jaunajiem mēģinā-

jumiem sašķelt Kipru (Rīgas Balss, 1972, 18. okt.).
Kā jebkurš inženieris Lidija Rozevska dod priekš-
roku lakoniskajai skaitļu valodai.. (Rīgas Balss,

1973, 15. febr.). Interesantus rezultātus pagātnes kli-

mata pētīšanā ieguva, izdarot dziļurbumus
Antarktīdas ledājos (Cīņa, 1972, 21. okt.). Minētajos
un citos līdzīgos gadījumos analītiskie savienojumi ir

visprecīzākie izteiksmes varianti.

Analītiskajiem savienojumiem visbiežāk atbilst etimo-

loģiski radniecīgs darbības vārds. Izvēloties vienu vai

otru variantu, jāievēro katras valodas specifika, kas

nosaka šo savienojumu lietošanu tekstā. Tā, salīdzinot

izdarīt pakalpojumu ar attiecīgo darbības vārdu pakal-
pot, vērojamas semantiskās atšķirības. Analītiskais sa-

vienojums dod iespēju lietvārdam pievienot apzīmētāju:
izdarīt milzīgu, levērojamu, lielu.. pakalpo-
jumu. — Izdari man milzīgu pakalpojumu — sameklē

kaut kur Ingrīdu! (Zvaigzne, 1972, 10). — Jūs [Tau-

riņš] varat izdarīt mūsu lietai ievērojamu pakalpojumu
(V. Lācis. Uz jauno krastu, 392. lpp.).

Dažos gadījumos tieši apzīmētājs nosaka analītiskā

savienojuma lietojumu. Tomēr teikumā: Jaunajam usta-

šam vajadzēja dot zvērestu, uzliekot rokas uz

krucifiksa un revolvera.. (Padomju Jaunatne, 1972,
24. nov.) iespējams un pat ieteicams aizstāt savieno-

jumu ar darbības vārdu zvērēt. Citos gadījumos aizstāt

savienojumu ar verbu nav iespējams: 12. septembrī
latviešu strēlnieku divīzijas pulkiem un atsevišķām da-

ļām pasniedza kaujas karogus un divīzijas karavīri

deva kara zvērestu (V. Lācis. Uz jauno krastu,
300. lpp.). Darbs virzījās uz priekšu gaužām lēni, jo
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Ķopernikdm, kuram bija arī medicīniskā izglītība un

kurs bija devis Hipokrāta zvērestu, vajadzēja
strādāt arī par ārstu (Rīgas Balss, 1973, 17. febr.).

Jautājums par savienojumiem, kuru sastāvā ietilpst
lietvārds ar izskaņu -šana, jau vairākkārt aplūkots
(LVKJ 1967. un 1971. gadu laidienā). Autori pamatoti
kritizē šādu savienojumu veidošanu un lietošanu. Jā-

piebilst, ka darbības vārds izdarīt biedrojas galveno-
kārt ar tādiem lietvārdiem, kas apzīmē noslēgtu, iero-

bežotu kustību, kurai ir sākums un beigas. Var teikt:

izdarīt metienu, bet ne izdarīt mešanu; izdarīt lēcienu,

bet ne izdarīt lēkšanu; izdarīt eksperimentu, bet ne

izdarīt eksperimentēšanu utt. (izņēmums izdarīt kra-

tīšanu, kam ir terminoloģiska nozīme).
Ja analītiskais savienojums tēikumā ir motivēts, t. i.,

ja tam ir noteikta semantiski stilistiska funkcija, no tā

nav jāvairās, jo, kā redzējām, tas dažreiz var būt vis-

iederīgākais izteiksmes variants.

I. CELMIŅA

SKAUST VAI NESKAUST PRIEVĀRDUS?

Kādā valodniecības sēdē pirmskara gados akadēmi-

ķis Endzelīns norādīja, ka būtu jāvairās no tādām

vāciskām izteiksmēm kā uz viņa lūgumu (auf seine

Bitte), pie labākās gribas (beim besten Willen), ar

vienu vārdu sakot (mit einem Wort gesagt), ieteik-

dams to vietā lietot latviskas — ievērojot, paklausot

viņa lūgumu, lai kā es gribētu, vārdu sakot. Kas inte-

resējās par latviešu valodu, vērīgi uzklausīja akadē-

miķa Endzelīna atzinumus un labprāt tos lika lietā.

Tomēr radās arī pārpratumi un pārspīlējumi. Cenšo-
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ties atbrīvoties no minētajām vāciskajām izteiksmēm,
aiz pārpratuma sāka skaust ari prievārdus latviskās

izteiksmēs. Cilvēki, protams, joprojām runāja un rak-

stīja dabiskā valodā, tāpat kā runā un raksta vēl mūsu

dienās, kaut gan viņi kopš tā laika gadu desmitiem

lasa un radiopārraidēs dzird tādus teicienus kā atbil-

dam vēstulēm, atbildam jautājumiem, kad būtu jāsaka
atbildam uz vēstulēm un atbildam uz jautājumiem,

jo mēs atbildam tiem, kas raksta un runā, nevis vēstu-

lēm un jautājumiem. Dabisko valodu nespēja sagrozīt
arī tādas bieži lasītas un dzirdētas frāzes kā Blauma-

nis pieder rakstniekiem reālistiem, kaut gan būtu jā-
saka Blaumanis pieder pie rakstniekiem reālistiem,
jo viņš taču nav rakstnieku reālistu īpašums.

Šā pārprastā pareizuma vārdā prievārdus skauž vēl

šobaltdien — ne tikai vāciskajās, bet arī latviskajās
konstrukcijās. Šur tur izteiktās domas, ka tieksmi

nelietot prievārdus būtu ietekmējušas tautas dziesmas,

kurās, kā zināms, tie bieži atmesti ritma dēj, nespēj

pārliecināt, jo dziedātu dziesmu ietekme uz runātu

valodu nevar būt liela.

Apskatīsim kaut divas piemēra frāzes, kas parādī-
jušās presē sakarā ar pārrunām par prievārdu lieto-

šanu.l Uzklāt segu gultai. Te datīva forma gultai
lietota uz gultas vietā; uz jautājumu kam uzklāt segu?

gaidāma atbilde: gulētājam. Tāpat apņemt vai aplikt
lakatu pleciem. Jautājums: Kam aplikt lakatu? Atbilde:

Kādai personai, teiksim mātei. Tātad mātei apliek la-

katu ap pleciem.
Abos šajos gadījumos prievārdi lietojami vietas

1Avots K. Pārdomas par ieteikumiem. — «Literatūra un

Māksla», 1973, M 7.
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nozīme. Ar to, protams, nav teikts, ka uz vietu norādīt

var tikai ar prievārdu. Saka, piemēram, uzkāpt trešajā

stāva, nevis uz trešā stāva. Ir ari gadījumi, kad iespē-

jama divējāda konstrukcija — ar prievārdu vai ar liet-

vārdu lokatīvā: uzkāpt uz jumta un uzkāpt jumtā. Te

jūtama nozīmes nianse. Gluži tāpat arī frāžu pārī likt

ēdienu uz galda un likt ēdienu galdā. Tātad prievārda
lietošana vai nelietošana var ietekmēt izsakāmās domas

nozīmi.

Prievārdu pareizais lietojums visnotaļ balstās uz ob-

jektīvām latviešu valodas likumībām, kuras nevar nedz

noliegt, nedz patvaļīgi atcelt. Nav arī nekāda pamata
tās tīši neievērot kādu valodas ekonomijas vai daiļska-
nības apsvērumu dēļ. Kaut arī desmitreiz lasīsim

iespiestu frāzi pieplūkt zemei, mēs simtreiz dzirdēsim

runājam viņš pieplaka pie zemes, jo viena no latviešu

valodas īpatnībām ir vārdu un skaņu kopu atkārto-

jumi, kuros izpaužas zināms izteiksmei nepieciešams
ritms. Tas, ka prievārds it kā atkārto priedēkli, nekādu

nelabskaņu nerada un valodas ziņā arī nav «neekono-

misks». Tāpēc nevienu nevar traucēt prievārdi tādās

frāzēs kā pieklaudzināt pie vārtiem un piecirst kāju

pie zemes, nokrist no jumta un nomaldīties no ceļa,

uzkāpt uz zirga un uzskriet uz sēkla.

Dzīvajā valodā prievārdu nelieto tur, kur kāds dar-

bības vārds ir guvis pārnestu nozīmi. Saka gan, pie-

mēram, pie makšķeres pieķērusies zivs, bet dēls pie-
ķēries savai mātei, kājas nepiedūrās pie zemes, bet

viņš man nepiedūrās ne ar vārdiņu, pielaist laivu pie

malas, bet pielaist mājai uguni.
Prievārds nav vajadzīgs, ja tas nenorāda uz vietu,

un palaikam arī tad ne, ja teikumā nav vietas apstākļa,

piemēram, viņš man pieskārās, (šo frāzi var saprast
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gan tiešā, gan netiešā nozīmē), bet viņš man pieskā-
rās p i c rokas.

Par prievārdu lietošanu strīdas jau sen. Te duras

acīs kāda raksturīga parādība - runa ir tikai par
dažiem prievārdiem, visbiežāk par uz un pie. Šķiet, ka

iemesls tam ir jau minētais akadēmiķa Endzelīna no-

rādījums vairīties no vāciskajām teikuma konstrukci-

jām, kurās sastopami tieši šie prievārdi. Pavisam reti

no šāda viedokļa aplūkots prievārds par, jo akadēmiķa
Endzelīna pirmskara darbības laikā tas nefigurēja ne-

vienā skaužamā izteiksmē. Tāpēc mūsu dienās latviešu

valodā mierīgi plaukst un zied tādas nelatviskas izteik-

smes kā es aizmirsu par jūsu grāmatu, tas atgādina

par notikušo traģēdiju, viņam neviens nepārmetis
par novirzi no maršruta, mēs par to nezinājām
v. tml.

Kāpēc prievārdu vajātāji nevēršas pret šo nepareizi
lietoto prievārdu?

Redkolēģijas piezīme. I. Celmiņas raksts iekļaujas
priedēkļverbu prievārdiskajam vai bezprievārdiskajam
lietojumam veltītajos pārrunās Literatūrā un Māksla

(sk. 1973. g. 6., 7., 13. un 17. num.). Principiāli no-

zīmīga ir I. Celmiņas atziņa, ka pareiza lietojuma pa-
matā ir objektīvas latviešu valodas likumības. Diemžēl

tās pārrunu gaitā nav nedz visas konstatētas, nedz

arī apkopotas, tā ka atšķirīgo uzskatu konfrontācija
ļāvusi izdarīt tikai daļējus normatīvus secinājumus. Sa-
dos apstākļos atliek pievienoties pārrunu rezumējumā

izteiktajam atzinumam vēlamā lietojuma ieteikumus

balstīt uz pamatīgākiem pētījumiem. Svarīgi te ir stin-

grāk nošķirt attiecīgo verbu tiešo un pārnesto nozīmju
dažādo sintaktisko izpausmi prievardiskajās vai bez-

prievārdiskajās vārdkopās.



24

I. Celmiņa nemēģina izšķirt šo joprojām vēl aktuālo

latviešu valodas problēmu, bet tikai aplūko dažus tās

izcelsmes momentus un vēlākā risinājuma aspektus,
uzsverot hipernormālisma nozīmi. Taču tas nav nedz

galvenais, nedz vienīgais prievārdu lietojuma svār-

stību cēlonis. Attiecīgu pētījumu rezultātā būtu jāpa-
nāk, lai pareizo lietojumu varētu balstīt uz drošiem, zi-

nātniski pamatotiem kritērijiem, kas dotu iespēju ne-

kļūdīgi orientēties šajā latviešu valodas problēmā, kura

patlaban vēl nav pilnīgi noskaidrota.

L. ORLOVSKA

LATVIEŠU VALODAS FRAZEOLOĢISMU VARIANTI

Pēdējos gados padomju lingvistiskajā literatūrā pa-

rādījušies daudzi pētījumi par dažādu valodu frazeolo-

ģiju. Dažu valodu frazeoloģija (piemēram, krievu, an-

gļu, vācu, franču) ir izpētīta vairāk, citu (piemēram,
latviešu) — mazāk.

Latviešu valodniecībā pirmo reizi jautājumam par

vārdkopām pieskārās akadēmiķis J. Endzelīns savā

Lettische Grammatik (1922). Latviešu frazeoloģiskās
vienības 1959. gadā sāk pētīt prof. A. Ozols. 1 Vispār
latviešu lingvistikā līdz šim pārsvarā ir frazeoloģijas
materiālu vākumi, bet maz vēl risinātas attiecīgās pro-
blēmas.

Pēdējos gados Latvijā ir novērojama frazeoloģijas
teorijas attīstība, ko neapšaubāmi veicinājuši daudzie

1 Ozols A. Latviešu tautasdziesmu frazeoloģijas pamatjautā-
jumi. — LPSR ZA Valodas un literatūras institūta Raksti, X. R.,
1959.
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krievu valodnieku — V. Vinogradova, N. Amosovas,
I. Cerniševas, A. Kuņina, V. Arhangejska, V. Zukova,
R. Popova un citu — pētījumi.

Profesora A. Ozola darbu latviešu valodas frazeolo-

ģijas pētīšanā turpina A. Lava, aplūkojot frazeoloģisko
vienību stabilitāti un tradicionalitāti, komponentu pār-
semantizējumu, frazeoloģisko vienību apkaimi un fra-

zeoloģisko vienību tematisko grupējumu. Strādājot ar

latviešu valodas frazeoloģijas materiālu, A. Lava iz-

manto jaunākos atzinumus un meklē arī patstāvīgus
ceļus attiecīgo problēmu risināšanā.

E. Kagaines un S. Raģes rakstos iztirzātas dažas

latviešu valodas frazeoloģijas parādības, kā ari skarti

frazeoloģijas teorijas centrālie jautājumi (frazeoloģis-
kās vienības kritēriji, frazeoloģiskās stabilitātes jē-
dziens, frazeoloģisko vienību klasifikācija v. c.).

2

Latviešu valodas bagātā un savdabīgā frazeoloģija
lielākā vai mazākā mērā ietverta kopš 17. gadsimta iz-

dotajās vārdnīcās, sakāmvārdu un parunu krājumos,
gramatikās un mācību grāmatās. Jau G. Manceļa vārd-

nīcā Lettus (1638) atrodam dažas frazeoloģiskas vie-

nības un to variantus, piemēram, kleegt, vvissā Ghalwā

brehkt (254. lpp.).
3

K. Mīlenbaha un J. Endzelina vārdnīca, 4 kā arī

2

Kagaine E. Ērģemes izloksnes frazeoloģismu tipi un uz-

būve. — «LPSR ZA Vēstis». 1968, M> 8; X a g a i ne E., R a g c S.

Dažas paralēles latviešu valodā un kaimiņvalodas somatisko fra-

zeoloģismu veidošanā. Vārda semantika. R., «Zinātne», 1971.
3
Mancelius G. I ettus. Das ist Vv'ortbuch .... Riga. M. DC.

XXXVIII.
4

Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca, 1.—4. sej. Redi-

ģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. R., 1923—1932; Endze-
līns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Milen-
baha Latviešu valodas vārdnīcai, I—2. sēj. R., 1934—1946.
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Latviešu-kricvu frazeoloģiskā vārdnīca 5
aptver latviešu

valodas frazeoloģiju tikai daļēji, bez jaunākā frazeolo-

ģiskā materiāla, kas latviešu valoda ienācis pēdējo

gadudesmitu dziļo pārmaiņu rezultātā. Piemēram, fra-

zeoloģiskā vienība Kurzemes katls radusies Lielā Tē-

vijas kara laikā un atspoguļo vācu armijas daļas
ielenkumu Kurzemē. Frazeoloģiskā vienība ievadīt or-

bītā (kā arī daudzas citas vārdkopas ar vārdu orbīta)
parādījusies sakarā ar pirmā mākslīgā Zemes pava-

doņa palaišanu Padomju Savienībā.

Frazeoloģisko vienību variantu problēma pašreiz kļu-
vusi visai aktuāla padomju valodniecībā. Šī problēma
ir cieši saistīta ar frazeoloģijas teorijas attīstību un

frazeoloģisko vienību pētīšanas metodoloģiju.
Latviešu valodas frazeoloģiskie varianti vēl nav

speciāli pētīti. A. Ozols un S. Raģe šo jautājumu skā-

ruši tikai garāmejot. Savā darbā «Latviešu tautas-

dziesmu frazeoloģijas pamatjautājumi» A. Ozols vari-

antus uzskata par kritēriju frazeoloģisko blīvējumu
noteikšanai un tos norobežo no individuālajiem blīvēju-
miem.o

Pirmo reizi latviešu valodniecībā jautājums par fra-

zeoloģisko vienību variantiem skarts Latviešu literārās

valodas vārdnīcas sastādīšanas instrukcijas daļā «Fra-

zeoloģija». Instrukciju ir izstrādājis LPSR ZA Valodas

un literatūras institūta Zinātnisko vārdnīcu sektors

1964. gadā. Instrukcijas «Frazeoloģijas» daļas autore

s
Caubuliņa D., Ozoliņa Ņ., Plēsuma A. Latviešu-

1-rievu frazeoloģiskā vārdnīca. R., «Liesma», 1965.
6 Ozols A. Latviešu tautasdziesmu frazeoloģijas pamatjautā-

jumi. — LPSR ZA Valodas un literatūras institūta Raksti, X. R.,
1959. 209. lpp.
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ir S. Raģe. 7 Analizējot frazeoloģismu formu mainī-

gumu, t. i., komponentu paradigmātiskās maiņas fra-

zeoloģismu sastāvā, fakultatīvus komponentus — pa-

vadoņus, potenciālus elementus frazeoloģismos, vārdu

kārtu frazeoloģismos, saliktos un paplašinātos frazeolo-

ģismus, S. Raģe izšķir šādus frazeoloģisku variantu

tipus latviešu valodā:

1) leksiskus variantus, piemēram, dziedāt (vai vilkt)
citu dziesmu;

2) gramatiskus variantus: a) morfoloģiskus — mest

acis (vai aci) uz kādu, b) sintaktiskus — nav ne

labi apgriezies (vai nav labi ne apgriezies);

3) kvantitatīvus: celt kaut ko gaismā (vai celt

kaut ko dienas gaismā) ;

4) leksiski gramatiskus variantus: aizķert kādu vā-

rīgā (vai sāpīgā) vietā — aizķert kāda vārīgu (vai

sāpīgu) vietu.

Šī raksta autore ir mēģinājusi noteikt frazeoloģisko
variantu skaitu latviešu valodā. Pētīšanas materiālam

ņemti 72 dažādi 19. un 20. gadsimtā publicēti rakst-

nieku darbi, kā arī 300 avīžu un žurnālu numuru, divu

vārdnīcu un divu sakāmvārdu un parunu krājumu leksi-

kogrāfiskais materiāls — pavisam 5000 vienību. legūti
šādi rezultāti. Visām 5000 pētītajām frazeoloģiskajām
vienībām ir 1085 varianti, t. i., 21,70%. Noskaidrotas

arī latviešu valodā sastopamo frazeoloģisko vienību va-

riantu grupu attiecības. Divvariantu frazeoloģisko vie-

nību ir 680, t. i., 62,64% no visa variantu skaita (pie-
mēram, laist (vai pūst) kādam miglu acīs, laist pār
mēli (vai lūpu); trīsvariantu frazeoloģisko vienību —

7
Mūsdienu latviešu literārās valodas vārdnīcas, instrukcija.

LPSR ZA Valodas un literatūras institūta Zinātnisko vārdnīcu
sektors. R., 1964, 263.—280. lpp.
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225, t. i., 20,75% (piemēram, pūst vienā taurē (stabulē
vai karotē), audzēt (nēsāt vai glabāt) čūsku azotē);
četrvariantu — 143, t. i., 13,28% (piemēram, pilns kā

lūks [mārks, zeķe vai mākonis], skatīties [lūkoties, rau-

dzīties, vērties] citādām acīm); frazeoloģisko vienību ar

pieciem vai vēl vairākiem variantiem ir 37, t. i., 3,33%
no visa variantu skaita (piemēram, rauj viņu velns

[jupis, jods, koks, kociņš, vilks]\).
Mūsdienu latviešu valodā ir daudz frazeoloģisko vie-

nību, kuras modernizējas, t. i., arhaismi to sastāvā tiek

aizstāti ar mūsdienās lietojamiem vārdiem resp. to for-

mām. Piemēram, frazeoloģiskajā vienībā šis biķeris

pagāja secen arhaismus biķeris un secen bieži vien

aizstāj mūsdienu sinonīmiskie vārdi kauss un garām.
Dažkārt viens otram līdzās pastāv divi vienas un

tās pašas frazeoloģiskās vienības varianti, piemēram,

pilnās zēģelēs un pilnās burās.

Moderno un arhaisko komponentu līdzāspastāvēšana
mūsdienu latviešu literārajā valodā palielina vienu un

to pašu frazeoloģisko vienību skaitu. Tas, ka leksiski

un gramatiski arhaismi ietilpst frazeoloģisko vienību

struktūrā, ir visai raksturīgi, un jaunu variantu pa-
rādīšanās neliek vecajiem frazeoloģisko vienību varian-

tiem tūlīt atmirt.

Leksikas attīstības procesā var mainīties frazeolo-

ģisko vienību komponentu atkarības tipi. Valodas kop-
šanas darbs, it īpaši centieni bagātināt leksiku un at-

brīvoties no ģermānismiem, ietekmē ari frazeoloģisko
vienību leksisko sastāvu. Piemēram, senāk lietoja fra-

zeoloģismus būvēt gaisa pilis un spēlēties ar uguni.
Ģermānismi būvēt (viduslejasvācu buwen, mūsdienu

vācu bauen — Luftschldsser bauen) un spēlēties (vi-
duslejasvācu spelen, mūsdienu vācu spielen — mii dem
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Feuer spielen) 19. gadsimtā aizstāja ar latviešu leksi-

kas vārdiem celt un rotaļāties. Rezultātā frazeoloģis-
mam būvēt gaisa pilis parādījās variants celt gaisa

pilis, bet frazeoloģismam spēlēties ar uguni — variants

rotaļāties ar uguni. Varētu minēt vēl daudz līdzīgu pie-
mēru: līdzās dancot pēc kāda stabules arī dejot pēc
kāda stabules, līdzās meitu ģēģcris ari meitu mednieks,
līdzās švaks pulveris ari vājš pulveris v. c.

Līdz šim gūtie (vēl nepilnīgie) pētījuma rezultāti

rāda, ka mūsdienās frazeoloģismus ar latviešu vārdiem

lieto biežāk nekā ar ģermānismiem.

I. NISELOVIČS

NOLIEGUMA UN APGALVOJUMA PRETSTATĪJUMS

NO STILA VIEDOKĻA

Par noliegumu teikumā ir runāts Mūsdienu latviešu

literārās valodas gramatikā 1
un par nolieguma kon-

strukcijām — A. Jankevica īpašā pētījumā.
2 Sājos ma-

teriālos noliegums aplūkots pats par sevi. Tā kā tas

bieži sastopams tiešā pretstatījumā ar apgalvojumu, ir

pamats pievērsties arī šādiem gadījumiem.
Nolieguma un apgalvojuma pretstatījums ir stila pa-

ņēmiens izteiksmīguma kāpināšanai. Lielāku emocio-

nāli ekspresīvas izteiksmes spēku teikuma saturam

piešķir pretstata kategoriju — antitēzes un tēzes -

sadursme. Izsakot vispirms noliegumā ietverto antitēzi,

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 2 sēj., 2. sēj.
R., 1962, 203.-211. lpp.

2
Jankevics A. Nolieguma konstrukcijas. Latviešu valodas

teorijas un prakses jautājumi. R., 1967, 11.—24. lpp.
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konfrontējot to ar apgalvojumā ietverto tēzi, rakstītājs
vai runātājs spilgtāk pauž pašu tēzi.

Nolieguma un apgalvojuma pretstatījums tekstos sa-

stopams dažādā valodas ietērpā. Vienkāršākais va-

riants ir šāds: sastatīti divi patstāvīgi, saturā vienoti

teikumi — viens nolieguma, bet otrs apgalvojuma tei-

kums. Lai šā paņēmiena stilistiskais efekts būtu skaid-

rāk jaušams, minēšu piemēru plašākā kontekstā:

Ja direktors būtu nopietni ieskatījies šais telpās, ja
viņam krūtis pukstētu atsaucīga un biedriska sirds —

viņš pazaudētu savu ērto naktsmieru, viņš nevarētu

gulēt, kamēr nepārveidotu savu strādnieku dzīvokļus.
Bet direktors nedomā par cilvēku. Viņš domā

tikai par plānu (Anna Brodele. Uzticība. Klusā pil-
sētiņa. «Liesma», R., 1970, 29).
Pozitīvo teikumu (tēzi), ka direktoram rūp tikai

plāna izpilde vien, balsta un uzsver iepriekšējais nega-
tīvais teikums (antitēze), ka viņš nemaz nerūpējas par
tiem, kas plānu izpilda. Abos šajos teikumos — nolie-

guma un apgalvojuma pretstatījumā — reljefi rakstu-

rota direktora nostāja.
Ar šo paņēmienu izsakāmajai domai var'piešķirt lielu

pacilātību un pat retorisku patosu. Minēšu divus rak-

sturīgus piemērus.
Un atklājējam ir visur vieta: laboratorijā un klasē.

Zinātne nav pretrunā ar skolu. Zinātne ir pret-
runā ar ncpatstāvibu (Liesma, 1971, 1, 16).
Prieks? Nē, tas nebija tikai prieks. Lepnums. Nē,
tas nebija tikai lepnums. Tā bija liela laime

(Liesma, 1971, 4, 14).
Tas pats stilistiskais paņēmiens var būt lietots arī

tā, ka noliegums un apgalvojums apvienoti saliktā

jaukta teikumā:
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Kas vainīgs? Vai vainīgā nav? Nē, konstitūcija- te

nav vainīga, vainīgs ir cilvēks, kuram konstitū-

cijas labā doma jāiemieso dzīvē (Anna Brodele. Uz-

ticība. Klusā pilsētiņa. «Liesma», R., 1970, 29).

Līdzīga tipa piemēros pretstatu palaikam izceļ saik-

lis bet:

Aiztikt svešu mantu bija kauna lieta, bet šoreiz

citas izejas nebija (Zigmunds Skujiņš. Kailums.

«Liesma», R., 1970, 74).

Raugoties uz krastu, likās, ka tas [kuģis] nepeld

pa ūdeni, bet, tumšzaļo mangro biezokņu ieskauts,

slīd pa līdzenajiem risa laukiem uz jūras pusi

(Žanis Grīva. Zemes bērni. «Liesma», R., 1969, 250).
Gunta nenāca sūdzēties, bet gribēja aprunā-
ties par to, kas šķita slikti un nepareizi (Lija Brī-

daka. Dienas prasa atbildi... LVI, R., 1964, 57).
Dažreiz saiklim bet pievieno partikulu gan:

Savdabīgi veidojas visas [Indrānu] Izrādes vad-

doma — par varmācību pret cilvēku, par varmācību,

kas personību neaudzina, kā to dažkārt vēlētos,

bet gan iznīcina (Māksla, 1970, 4, 42).

.. jācenšas latviešu valodu nepiesārņot, bet gan

ar visiem līdzekļiem to bagātināt (Liesma, 1970,

12, 21).

Pretstatīdams noliegumu apgalvojumam, šis saiklis

kopā ar partikulu it kā padziļina antitēzes un tēzes

kontrastu un tādējādi tēzei piešķir lielāku emocionālu

izteiksmību.

Pretstatu uzsver arī saikļi ne — bet vai nevis — bet:

Viņš viņu mocīja un sāpināja ne aiz ļaunuma,
bet aiz bailēm, lai tikai viņa nenojaustu patie-
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sību (Zigmunds Skujinš. Kailums. «Liesma», R.,

1970, 71).

..
nevis pa zemi te vajadzēja rušināties, bet mā-

cit ies tālāk (Dagnija Zigmonte. Mārsils. «Liesma»,

R., 1969, 105).

No skursteņa vijas nevis dūmi, bet svelme (Vik-
tors Mijūns. Šis krasts un viņējais krasts. — Karogs,

1970, 12, 96).

īpašu pretstata niansējumu rada partikulas nevis z

ievadīts noliegums, kas teikumā parasti nostājas aiz

apgalvojuma:
Ari mani rit asinis, nevis biešu sula (Viktors Mi-

ļūns. Šis krasts un viņējais krasts. — Karogs, 1970,

12,98).

Pašapziņas un uzņēmības trūkums viņiem ir trau-

ma, nevis rakstura īpašība (Zigmunds Skujiņš. Kai-

lums. «Liesma», R., 1970, 192).

Kājas, nevis zābaciņi patika «kautrīgajam»!
(Miervaldis Birze. Raudzīties tikai tālē. — Padomju
Latvijas Sieviete, 1971, 3, 12).
Sakuma minētajos gadījumos nolieguma un apgal-

vojuma pretstatu izsaka verbs nolieguma resp. apgalvo-
juma formā. Te iespējami dažādi varianti.

Sastatīti patstāvīgi teikumi

Direktors nedomā par cilvēku. Viņš domā tikai

par plānu.

3 Partikulas nevis vietā varētu būt arī partikula ne viena pati
vai kopa ar partikulu jau.
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Sakārtotas teikuma daļas

Direktors nedomā par cilvēku, viņš domā tikai

par plānu.

Izveidots teikums ar vienlīdzīgiem
teikuma locekļiem, kur apgalvojumu

ievada saiklis bet, kam var pievienoties

partikula gan

Direktors nedomā par cilvēku, bet (gan) domā

tikai par plānu.

Izveidots teikums ar vienlīdzīgiem
teikuma locekļiem, kur noliegumu, kas

seko apgalvojumam, ievada partikula
nevis vai ne — viena pati vai kopā ar

partikulu jau resp. saikli taču

Direktors domā tikai par plānu, nevis (ne, ne jau,
taču ne) par cilvēku.

Sādā teikumā apgalvojums var arī sekot noliegu-
mam. Viss izteikums tad iegūst sevišķu emocionāli

kāpinātas izteiksmības nokrāsu.

Nevis (ne, ne jau) par cilvēku direktors domā,

(bet [gan]) tikai par plānu.

Abos pēdējos variantos verbs teikumā sastopams
tikai vienreiz — vai nu apgalvojuma, vai nolieguma
daļa. Acīm redzams, ka pretstata radīšanai nav tieši

jākonfrontē verbs nolieguma un apgalvojuma formā.

Izsenis latviešu rakstniecībā ir iedibināts paradums
pretstata konstrukcijās verbu lietot neatkarīgi no izteik-

smes, laika, skaitļa un personas tikai nolieguma formā,
bet verbu apgalvojuma formā izlaist. Saiklis bet (gan),
kas te parasti ievada apgalvojumu, rakstītājiem un
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runātajiem šķiet pilnīgi pietiekams, lai verba nolieguma
formu domās pārvērstu apgalvojuma formā.

Ļoti bieži apgalvojumā, kas seko noliegumam, izlaiž

verbu būt:

Jo galu galā teātris taču nav veikals, bet mākslas

iestāde (Augusts Deglavs. Rīga, 111. LVI, R., 1957,

364).

Ja ar sievieti var vienā vakarā nonākt tik tālu, tad

tas nav panākums, bet veikals (Vilis Lācis. Putni

bez spārniem. LVI, R., 1949, 241).

. .tur nav ģimenes viesības, bet zelta jaunatnes
salasīšanās vieta (Anna Sakse. Dzirksteles naktī.

«Liesma», R., 1969, 357).

Vērojami arī citu verbu izlaidumi:

Uz Haifonu jau neejam tikai mēs, bet arī citi

kuģi (Žanis Grīva. Zemes bērni. «Liesma», 1969,

213).

— Mēs nebraucam vizināties, bet mācīties ķī-

miju (Zigmunds Skujinš. Kailums. «Liesma», R.,

1970, 61).

.. man nevajadzēja linu kūļus aplūkot vien, bet

kaut ko pastrādāt ar tiem (A. Upīts. Cīņas reālisma

sēklas izaugsme sīkstās vārputnes velēnās. — Ka-

rogs, 1970, 12, 117).

Minētajos piemēros apgalvojums atrodas aiz nolie-

guma. lespējama arī pretēja secība:

Lai nu kāds, bet nervozs viņš neizskatījās
(Vladimirs Kaijaks. Direktora klints. Brigitas brī-

nums. «Liesma», R., 1970, 76).
Viss izteikums te ir intonatīvi tuvāks emocionālai
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runai. Vēl emocionālāks, sarunvalodai raksturīgāks tas

būtu bez pretstata saikja bet.

Par pretstata konstrukcijām, kurās verbs apgalvo-

juma formā izlaists, var teikt, ka tās valodas ziņā ir

ekonomiskas un gandrīz nemaz neapgrūtina uztveri..

Jādomā, ka tieši tādēj šī «nepilnā» izteiksme ir tik

plaši ieviesusies. Tas tomēr nenozīmē, ka «pilnā» vairs,

nebūtu lietojama. Tekstos, sevišķi zinātniskos rakstos,
kur nepieciešams ļoti noteikts un precīzs nolieguma un

apgalvojuma pretstatījums, katrā ziņā priekšroka do-

dama «pilnajai» izteiksmei, t. i., tādai, kur ne nolie-

gumā, ne apgalvojumā nav izlaiduma:

.. atkārtotie vārdi nenosauc katrs savu parādību
vai tās pašas parādības dažādas, atšķirīgas pazīmes,
bet nosauc vienu un to pašu parādību vai tās pa-
šas parādības vienu un to pašu pazīmi.. (Mūsdienu
latviešu literārās valodas gramatika, 11. LPSR ZAI,
R., 1962, 387).

D. GUĻEVSKA

PIEZĪMES PAR SAIKĻA VAI KOMATA LIETOJUMU

TEIKUMĀ AR VIENLĪDZĪGIEM TEIKUMA LOCEKĻIEM

Latviešu valodā divus vienlīdzīgus teikuma locekļus

var savā starpā saistīt ar vienojamiem saikļiem un,

vai, arī v. c. (atkarā no teikuma satura) vai atdalīt

ar komatu. 1

1Blinkena A. Latviešu interpunkcija. R., 1969, 196.—212.lpp.;
Niselovičs I. Vienlīdzīgi teikuma locekļi no loģikas un sti-

listikas viedokļa. — «Padomju Latvijas Skola», 1955, N° 8,
39.-45. lpp.
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Valodas praksē dažkārt ir vērojams, ka saikli starp

vienlīdzīgiem teikuma locekļiem nepamatoti izlaiž un

vienlīdzīgos teikuma locekļus atdala ar komatu tāda

kontekstā, kur stilistiski labāk iederētos saiklis. Paka-

vēsimies pie tādām teikumu konstrukcijām, kur saikļa
lietošanā ir vairākas iespējas.

1. Ar komatu jāatdala tie divi vienlīdzīgie teikuma

locekļi, no kuriem otrs leksiskas nozīmes ziņā papildina
pirmo. Ja divi vienlīdzīgi teikuma locekļi atdalīti ar

komatu, tos lasa ar lielāku pauzi, it kā akcentējot otru

vienlīdzīgo teikuma locekli, kas atrodas aiz komata.

Intonatīvi uzsvērts, šis teikuma loceklis iegūst īpašu
nozīmi teikumā, un teikums satur nelielu papildu in-

formāciju.
Piemēri: Rīkot radošo darbinieku kopīgas sanāksmes

sakarā ar lielie m, izciliem notikumiem mūsu

valsts, mūsu tautas dzīvē jau ir kļuvis par labu

un lietderīgu tradīciju.. (Literatūra un Māksla, 1972,

16. dcc).
Pianiste Silvija Heine, čellists Ernests Bertovskis,
dziedone Leonarda Daine, vijolnieks Valdis Zariņš
un citi iepazīstinās Kanādas un ASV iedzīvotājus ar

padomju komponistu darbiem, ar Pa-

domju Latvijas mūzikas kultūru (Cīna,
1972, 5. dcc).
Tie [autobusi PAZ-672] traucas ari pa grūti iz-

braucamiem, smilšainiem cellēm un nekad

nepaliek pusceļā (Padomju Jaunatne, 1973, 10.janv.).

.. mēs mīlam savas pilsētas un vērtējam tās arī kri-

tiski, jo katrs labāk pazīstam tās, bet tas netraucē

mums izjust cieņu un apbrīnu par citām tālām un

tuvām pilsētām, par labāko tajās (turpat).
Ar komatu vienlīdzīgos teikuma locekļus atdala ari
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tad, ja teikumā ir vienlīdzīgu teikuma locekļu virkne

(parasti vairāk par diviem locekļiem) un šo virkni va-

rētu vēl turpināt, bet autors to nedara vai nu tādēļ, ka

skaidri nezina visus iespējamos locekļus, vai arī tādēļ,
ka pēc precīza visu iespējamo gadījumu un variantu

uzskaitījuma nav vajadzības. 2

Piemēri: Pazīstamie akvareļgleznotāji atkal no jaunu

apliecina savu tehnisko gatavību, iestrādāto daiļ-

rades rokrakstu, tematu tuvību (Literatūra un

Māksla, 1973, 13. janv.).
Ir skaidrs, ka ne jau tikai šīs trīs pazīmes pauž pa-

zīstamo gleznotāju akvareļi. Bet sīkāk par šiem jautā-
jumiem autors nav gribējis runāt, tāpēc tālāks uzskai-

tījums lieks.
Bez jau minētās grafikas smaržas [izstādē] uzvēdī

vēl teatrāli dekoratīvs aromāts no A. Merkmaņa
darbiem, spēcīgs freskas strāvojums Dž. Skul-

mes gleznojumos, lietišķajai mākslai tuva dvesma

A. Jansones mazajās glezniņās (turpat).

Pats par sevi saprotams, ka izstādē ir vēl daudzu

citu mākslinieku darbi un katram ir kāda īpatnība. Bet

autors acīmredzot gribējis tikai ieskicēt izstādes no-

skaņu, nevis raksturot katra atsevišķa mākslinieka

devumu.

.. lielāks dalībnieku skaits — 60 bija tikai pirmajā

republikas akvareļu izstādē, kad piedalījās arī gra-

f i k i, lietišķās mākslas meistari, arhitekti,

tēlotājas mākslas studiju dalībnieki (turpat).

Šajā teikumā autors nebūt nav gribējis uzskaitīt

visu izstādes dalībnieku specialitātes un raksturot visu

2 Šeit nerunājam par vairāku vienlīdzīgu teikuma locekļu sais-

tījumu ar vienu un to pašu saikli ekspresijas kāpināšanai.
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darbu māksliniecisko līmeni, bet vēlējies parādīt, ļtfl
izstādē ir piedalījušies daudzu mākslas nozaru pār-,

stāvji.

Vienlīdzīgo teikuma locekļu virknē iespējami arī ļoti
daudzi locekļi, kuru uzskaitījums nav nepieciešams. J?.

autors tomēr grib norādīt, ka uzskaitījumu varētu vēl

turpināt ar daudziem locekļiem, vienlīdzīgo teikuma

cekļu virkni var beigt ar vārdiem un tā tālāk, un citi,

un tamlīdzīgi vai citiem.

Piemērs: Skatītājs., priecājas par poētiskajiem Lat-

vijas PSR Tautas mākslinieka K. Šūniņa baltajiem
ziediem, par dinamiski bagātām N. Petraškeviča

ainavām, sulīgi tvertām J. Brektes klusajām dabām,

sevī vērstiem, noskanīgiem A. Zvirbules sieviešu tē-

liem, virtuozi mīksti izgleznotiem E. Cēsnieka zie-,
diem uti (Literatūra un Māksla, 1973, 13. janv.U
2. Ja teikumā ir divi vienlīdzīgie teikuma locekļi, kas

no viena un tā paša viedokļa raksturo vārdu, uz kuru

tie attiecas, un kas viens otru neprecizē vai nepa-

skaidro, šos vienlīdzīgos teikuma locekļus vēlams savā:

starpā saistīt ar saikli un (vai, arī v. c). Piemēri:

Ķīmijas zinātnes attīstība izraisīja farmakolo-
ģijas un farmaceitiskās rūpniecības attīs-

tību.. (Veselība, 1973, 4, 8).

Pēdējos gados kļuvusi zināma organisko vieluļ
un mikrofloras nozīme (Veselība, 1973, 4, 9).

Taču presē nereti ir sastopami teikumi, kuros saiklis

starp šādiem diviem vienlīdzīgiem teikuma locekļiem,
kas viens otru nepaskaidro, ir izlaists. Šāds saikļa iz-!

laidums starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem dara

tekstu neveiklu un var pat radīt pārpratumus. Piemēri:

Sajās dienās, gatavojoties mūsu valsts lielajai jubi-
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lejai, mēs daudz rakstām, runājam par pa-

domju tautu kā jaunu vēsturisku cilvēku kopību (Li-
teratūra un Māksla, 1972, 16. dcc.).

Paredzētas tikšanās ar republikas darbaļaudīm,
skolu jaunatni (turpat).

Un kur nu vēl ikdienas kopīgie darbi, rūpes (Li-
teratūra un Māksla, 1973, 6. janv.).

Liekas, vai tik pārējiem nebūs pietrūcis tā spēka, ko,
vienkārši izsakoties, sauc par gribu, interesi

(Padomju Jaunatne, 1973, 10. janv.).

Konkrēti un reāli [preču] pieprasītāji ir tirdzniecības

organizācijas — veikali, bāzes (Padomju Lat-

vijas Sieviete, 1973, 1, 21).
Minētie teikumi būtu veiklāki un labskanīgāki, ja

komata vietā liktu saikli un.

Līdzīgs ir arī šāds teikums:

Parasti ar draugiem tiekamies vakarā, varbūt pat pēc
teātra, koncerta (Padomju Latvijas Sieviete,
1973, 1, 24).
Seit komata vietā būtu liekams saiklis vai:

Parasti ar draugiem tiekamies vakarā, varbūt pat pēc
teātra vai koncerta.
Ja saiklis un teikumā nepieciešams arī kādu citu

vārdu sajstīšanai, tad, lai izvairītos no saikļa nevēla-

mas atkārtošanās, vienlīdzīgos teikuma locekļus var

saistīt saiklis ari vai kā arī. Saikli kā ari varētu, pie-
mēram, likt starp vārdiem radiopārraides un grāmatas
šadā teikumā:

Par to ik dienas stāsta musu laikraksti un žurnāli,

televīzijas [pārraides] un radiopārraides, grā-
matas (Literatūra un Māksla, 1972, 16. dcc).
Ja teikumā ir vienlīdzīgu teikuma locekļu virkne un
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no satura nav noprotams, ka uzskaitījumu varētu vēl

turpināt, teikuma loģiskais akcents prasa pēdējo vien-

līdzīgo teikuma locekli piesaistīt ar saikli. Piemēram,
šadi teikumi paustu domas nobeigtību, ja tajos starp
pēdējiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem komata

vietā būtu saiklis un:

.. Valsts plāna komisija izmanto visas iespējas: ma-

teriālos resursus, zinātnes un tehnikas sasnie-

gumus, racionālāku darba spēka izmantošanu,

arvien labāku saimnieciskās dzīves organizāciju
(Cīņa, 1972, 5. dcc).

Vadīt tautsaimniecību pēc plāna nozīmē gudri, bal-
stoties uz sociālisma ekonomisko likumu izpratni,
zinātnes atziņām, reāliem aprēķiniem, koor-

dinēt visu nozaru darbību un paredzēt to attīstību

(turpat).
Pavlovas autobusus, pazīstamos «pazikus», var sa-

stapt katrā mūsu zemes st ū rīt ī, katrā repu b-

li kā, daudzās valstīs aiz mūsu zemes robežām

(Padomju Jaunatne, 1973, 10. janv.).
Noliktavas taču paliek nevis tas, kas bijis pārāk mo-

derns: kā lieks balasts tur noguļas viss,_ kas īstenībā

ir kūtruma, rutīnas, neizdarības auglis

(Padomju Latvijas Sieviete, 1973, 1, 21).
3. Divus vienlīdzīgus teikuma locekļus var uztvert

kā tādus, kas viens otru paskaidro, vai arī kā tādus,

kas viens otru nepaskaidro. Kontekstuālā situācija pa-

līdz izšķirties, vai vienlīdzīgie teikuma locekļi saistāmi

savā starpā ar saikli vai atdalāmi ar komatu. Piemēri,

kur komats vai saiklis nosaka vārdu saistījuma nozī-

mes niansi, presē sastopami it bieži:

Ja gribat, lai jūsu āda būtu veselīga un skais-
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ta, ikdienas uzturā nedrīkst trūkt vitamīnu (Pa-

domju Latvijas Sieviete, 1973, 1, 23).
A vitamīna trūkums organismā padara ādu šaii s v

un raupju (turpat).
Ja šos teikumus rakstītu bez un, atdalot vienlīdzīgos

teikuma locekļus ar komatu, mazliet mainītos teikuma

jēga:
Ja gribat, lai jūsu āda bulu veselīga, skaista,
ikdienas uzturā nedrīkst trūkt vitamīnu.

A vitamīna trūkums organismā padara ādu savs v,

r aupj v.

Komats starp vārdiem veselīga, skaista; sausu,

raupju rāda, ka otrais apzīmētājs uztverams ka pirmā
apzīmētāja precizētājs, proti, no teikuma Ja gribat, lai

jūsu āda ir veselīga, skaista., saprotams, ka

veselīga āda ir skaista, bet no teikuma A vitamīna

trūkums organismā padara ādu sausu, raupju, — ka

sausa āda ir arī raupja.
Izstādē redzam virkni dziji izjustu, pārlieci-
nošu darbu (Padomju Jaunatne, 1973, 10. janv.).
.. vai tiešām tirdzniecības darbiniekiem, kas nosaka

produkcijas sortimentu, nebija nekā labāka, jau-
nāka, ko no piedāvātā izraudzīties? (Padomju Lat-

vijas Sieviete, 1973, l, 21).
Teikumā Izstādē redzam virkni dziļi izjustu, pārlie-

cinošu darbu komats rāda, ka vārds pārliecinošu tuvāk

precizē vārdkopu dziļi izjustu, tātad pārliecina tas, kas

ir dziļi izjusts.

Otrajā piemērā autors ar vārdu saistījumu nebija
nekā jaunāka, labāka pauž domu, ka jaunākais noteikti

ir arī labāks.

No aplūkotajiem piemēriem redzams, ka vienlīdzīgo
teikuma locekļu saistījuma veidu — ar saikli vai
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komatunosaka, pirmkārt, vienlīdzīgo teikuma locekļu
leksiskā nozīme, otrkārt, teikuma (vai plašāka kontek-

sta) saturs.

S. MIEZE

STILA NEGLUDUMI RAJONU LAIKRAKSTOS

Rajonu laikrakstos bieži vien vēl sastopam valodas

negludumus, kas apgrūtina publicēto materiālu uztveri.

Attiecīgi piemēri konstatēti šādos laikrakstos:

1) Bauskas rajona laikrakstā Komunisma Ceļš (saīs.
K. C);

2) Dobeles rajona laikrakstā Komunars (saīs. X);

3) Jelgavas rajona laikrakstā Darba Uzvara (saīs.
D. U.);

4) Ogres rajona laikrakstā Padomju Ceļš (saīs.
P. C);

5) Tukuma rajona laikraksta Komunisma Rīts (saīs.
K. R.);

6) Stučkas rajona laikraksta Komunisma Uzvara

(saīs. K. U.).
Vislielākā uzmanība jāveltī vardu izvēlei, lai katru

reāliju vai parādību apzīmētu tieši ar to vārdu, kas

vispilnīgāk un visskaidrāk atklāj tās saturu. Nepareiza
vārdu izvēle rada neprecīzu domas izteiksmi un daž-

kārt pat sagroza vai izkropļo teksta saturu.

Kā zināms, priedēkļi piešķir verbiem visdažādākās

nozīmes vai nozīmju nokrāsas. Piemēram, verbam dot

priedēklis iz- piešķir vietas nozīmi — izdot kaut ko

ara. arī pārnestu nozīmi, piemēram, izdot grāmatu.
Taču praksē dažreiz verbu izdot lieto arī teikumos, kur

nemaz nav nepieciešams verbs ar vietas nozīmi, pie-
mēram: Daudzas govis izdod na 5000—6000 kg piena
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gadā (K. R.). Šajā teikumā priedēklis iz- nav nepie-
ciešams satura atklāsmei. Jāsaka: Daudzas govis dod

5000—6000kg piena gadā.
Kāda neiederīga vārda dēļ viss teikuma saturs var

kļūt nesaprotams. Piemēram, vārds žanri nav vietā

teikuma daļā: ..veic lielu darbu visu žanru kolek-

tīvu nodrošināšanā ar tērpiem (K. R.). Žanri ir māk-

slas darbu tipi: mūzikas žanri ir opera, simfoniskā mū-

zika v. c. Tā kā minētajā teikuma daļā runāts nevis

tikai par kādas vienas mākslas nozares darbu tipiem,
bet gan par dažādām atšķirīgām mākslas nozarēm, t. i.,

par dejas mākslu un mūzikas mākslu, vārds žanri te

neiederas. Vispār vārdu savienojums visu žanru kolek-

tīvi neko neizsaka. Tātad varētu vienkārši teikt: ..veic

lielu darbu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu no-

drošināšanā ar tērpiem.
Valodu precizē un kuplina veiksmīgi izvēlēti vārdi

apzīmētāja funkcijā. Bet, ja teikumā ir tādi apzīmē-
tāji, kas satura atklāsmei nav nepieciešami, mēs runā-

jam par liekvārdību. To redzam, piemēram, tei-

kumā: 5. novembri savu māku parādīja ..sieviešu un

vīriešu vokālie dziesmu ansambļi (K.C.). Vārds

vokāls cēlies no latīņu valodas vārda vocalis (skanīgs).
Mūzikas terminoloģijā tas nozīmē dziedams. Tātad mi-

nētajā teikumā blakus vārdam ansambļi ir divi vārdi

ar vienādu nozīmi. Acīm redzams, ka viens no tiem ir

lieks. Jāsaka: 5. novembri savu māku parādīja., sie-

viešu un vīriešu vokālie ansambļi (vai dziesmu

ansambļi).
Lieki teikumā dažreiz var būt arī lietvārdi vai citu

vārdšķiru vārdi, piemēram:

.. augstražīgām govīm jāizbaro labākie barības

līdzekļi.. (K.).
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Vislabāko rezervi te varētu sagaidīt no skolu jaunat-

nes vidus.. (K.).
..vilnas auduma kleita šādā ceļa izmaksa 7 rubļi
90 kapeikas lētāk (K. R.).

Pareizi jāsaka:
..augstražīgām govīm jāizbaro labākā barība..

Vislabāko rezervi te varētu sagaidīt no skolu jau-
natnes ..

.. vilnas auduma kleita tā izmaksā par 7 rubļiem
90 kapeikām lētāk.

Ļoti tzplaiīfs ir vārds jautājums dažādos savie-

nojumos: kora dibināšanas jautājums, raksturu jautā-

jums, kadru jautājums v. c. Daudzos gadījumos
vārds jautājums tādās vārdkopās neko neizsaka,

piemēram:
Ķā kluba vadītājas L. Kraģes, tā Engures ciema

Izpildkomitejas priekšsēdētājas A. Kalējas ziņojumi
Dziesmu un deju svētku organizēšanas komisijas
sēde izklausījās pēc attaisnojuma meklēšanas bez-

darbībai un izdomas trūkumam kora dibināša-

nas jautā j v m ā R.).
Teikums ir garš un stilistiski neveikls. Domas izteik-

šanai te vajadzētu meklēt citus vārdus, izteiksmi vien-

kāršot. Labāk būtu sacīt:

Savos ziņojumos.. komisijas sēdē kā kluba vadītāja
L. Krāģe, tā ari Engures ciema izpildkomitejas

priekšsēdētāja A. Kalēja atzina, ka nekas nav darīts,
lai nodibinātu kori. Tas gan izklausījās tā, it kā bez-

darbībai un iniciatīvas trūkumam meklētu attaisno-

jumu.
Nav arī īsti saprotams, ko autors gribējis pateikt ar

vārdiem vadītāja jautājums šādā teikumā: Bet kan-

davniekiem ir cita liela rūpe — kultūras namā Ir deju
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kolektīvs, bet nav nokārtots vadītāja jautājums

(K. R.). Teikumā vārdkopas vadītāja jautājums no

zīme būtu jākonkretizē un jāprecizē.
Ir arī gadījumi, kur lieki ir palīgvārdi, piemēram,

partikulas: Savāktās zilēs varēs ziemā izbarot ari

meža iemītniekiem (K. C). Tā kā tekstā nav pateikts,
kam vēl izbaro savāktās zīles, partikula ari šajā tei-

kumā ir lieka. Pareizi: Savāktās zīles varēs ziemā iz-

barot meža iemītniekiem.

Arī prievārdu no savienojumā ar lietvārdu puses daž-

reiz lieto tur, kur tas nemaz nav nepieciešams, piemē-
ram, teikuma: Vispār kora dziedāšanas tradīcija
Tukumā nav iemantojusi pelnīto uzmanību no inteli-

ģences, jaunatnes un lielāko uzņēmu m v

kolektīvu puses (K. R.). Šāds prievārda lietojums,
liekas, ir radies krievu valodas ietekmē (co CTOpom.i

Vārdu savienojums no inteliģences, jau-
natnes un lielāko uzņēmumu kolektīvu puses būtu aiz-

stājams ar lietvārdu inteliģence, jaunatne, kolektīvs ģeni-
tīvu: Vispār kora dziedāšanas tradīcija Tukumā nav

lemantojusi pelnīto inteliģences, jaunatnes un

lielāko uzņēmumu kolektīvu uzmanību.

Kā zināms, katrai valodai ir sava specifika — vienu

domu dažādās valodās nereti izsaka ar dažādiem va-

lodas izteiksmes līdzekļiem. Tas sevišķi jāievēro, tul-

kojot no vienas valodas otrā. Tomēr arī netulkotos

rakstos lasām tādus vārdu savienojumus kā pirmajā
laikā un ne pa raksturam, kas ir burtiski pārcēlumi no

krievu b nepßoe BpeMH un ue no xapaKTepy, piemēram:

Pirmajā laika ar savu jauno darbu lepojos
(K. U.).
Priekšnieka darbs man šķita garlaicīgs, ne pa
raksturam (K. U.).
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Pirmajā teikumā pareizi būtu vārdu savienojuma pir-

majā laikā vietā lietot vārdu sākumā: Sākuma at-

šāvu jauno darbu lepojos.
Otrajā teikumā vārdu savienojumu ne pa raksturam

vajadzētu aizstāt ar divdabja konstrukciju manam rak-

sturam neatbilstošs vai arī ar atsevišķu teikumu tas

neatbilda manam raksturam: Priekšnieka darbs man

šķita garlaicīgs, manam raksturam neatbil-

stošs (vai arī: tas neatbilda manam rak-

stura m).
Rakstot mēs cenšamies, kur vien iespējams, izvairī-

ties no vārdu atkārtojumiem. Taču, ja to prasa teikuma

saturs, attiecīgie vārdi jāatkārto. Piemēram, teikumā

nedrīkst būt lietvārds apzīmētāja funkcijā bez apzīmē-

jamā vārda. Šī prasība jāievēro arī gadījumos, kad

viens apzīmējamais vārds saistīts ar diviem vai vairā-

kiem apzīmētājiem:
Kolhoznieka darbs nav sliktāk atalgots kā

pilsētas strādnieka (K. U.).
Perspektīvā apbūves plānā taču jāfiksē, kur būs ra-

žošanas, sadzīves, individuālais sek-

tors, kur kultūras (D. U.).
šajos teikumos nepieciešams atkārtot apzīmējamo liet-

vārdu:

Kolhoznieka darbs nav sliktāk atalgots par

pilsētas strādnieka darbu.

Perspektīvajā apbūves plānā taču jāfiksē, kur būs

ražošanas, sadzīves, individuālais sek-

tors, kur kultūras sektors.

Līdzīgs lietvārda izlaidums aiz apzīmētāja ir šādā

piemērā:
Plānots Kandavas kultūras nama kori apvienot ar

koru grupām no kolhoziem «1. Maijs» un
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I ļjiča, ko realizējot Kandavā izdosies nopietni vēr-

tējama mākslinieciska vokāla vienība (K. R.).

Vispār teikums nav stilistiski nevainojams. Labāk

būtu:

Plānots Kandavas kultūras nama kori apvienot ar

kolhoza «1. Maijs» un I ļjiča kolhoza koru

grupām. Tādējādi izdotos Kandavā izveidot māksli-

nieciski augstvērtīgu vokālo vienību.

Apzīmējamā vārda izlaidums ir arī teikumā: Drīz

ziedus nomainīja sēņu Izstāde (K. C). Vaja-
dzētu : Drīz ziedu izstādi nomainīja sēņu Iz-

stāde.

Dažreiz laikrakstos sastopami neiederīgi vai nesa-

derīgi vārdi, piemēram:
Ik mēnesi sanākam kopā, lai apmainītos ar informā-
ciju, apsvērtu iespējas, ieskatītos kļūdās, mek-

lētu taisnāko ceļu» (P. C).
Var ieskatīties gan grāmatā, gan arī nākotnē v. c.,

bet neparasti skan ieskatīties kļūdās. Labāk būtu teikt:

analizēt kļūdu cēloņus vai vērtēt padarīto darbu vai kā

citādi.

Aplami vārdu savienojumi ir arī šādos teikumos:

Progresīvās ražošanas un darba organizācijas me-

tode s daudzos gadījumos netiek Izplatītas

ārpus viena uzņēmuma (D. U.).

.. taču tagad kora dziedāšanu izslēguši no

sava redzes loka (K. R.).
.. kolektīvus nostiprina dalībnieku zinā..

(K. R.).
Minētos teikumus varētu labot šadi:

Bieži vien uzņēmumu darbinieki ne popularizē

progresīvās ražošanas un darba organizācijas me-

t od c s.
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.. taču tagad kora dziedāšanai nepievērš (ne-

velti) nekādu uzmanību.

Trešajā teikumā ietverto domu labāk izteikt ar sa-

liktu pakārtotu teikumu:

.. rūpējas par to, lai dalībnieku skaits būtu lielāks.

Neskaidra doma ir arī šādos teikumos, kurus lasām

rakstā par jaunajām kinofilmām:

Būs cits noslēpums — rakstura nos lēnums

(K. C).
.. citas ainas darbība notiek nevis dekorācija s,

bet Rīgas pilsētā (K. C).
Grūti saprast, ko autors ar pirmo citēto teikumu gri-

bējis pateikt. Vārdkopas rakstura noslēpums nozīmi ne-

atklāj arī konteksts.

Otrā teikumā autors, liekas, gribējis pateikt: ..citas

ainas darbība noris nevis uz skatuves, bet pašā
Rīgā.

Dažkārt pārpratumi rodas teikumos, kur verbs lietots

ciešamajā kārtā. Teikumā ar verbu ciešamajā kārtā nav

vārda, kas nosauc darītāju, bet papildinātājs nostājas

nominatīvā. Tāpēc reizēm bez konteksta grūti oateikt,

uz kuru vārdu attiecas veida apstāklis, piemēram:
257 gadījumos transporta līdzekļi vadīti iereibušā

stāvoklī (K. R.). Skaidrības labad vēlams norādīt darī-

tāju. Piemēram, vajadzētu sacīt: 257 gadījumos trans-

porta līdzekļus vadījuši iereibuši b raucē j i.

Nav ieteicams vienā teikumā lietot verbu darāmo un

ciešamo kārtu: Tika iekārtotas automašīnu stāv-

vietas, savāca ap 20 tonnu metāllūžņu (D. U.). Pa-

reizi ir lietot vai nu abus verbus darāmajā, vai abus —

ciešamajā kārtā:

lekārtoja automašīnu stāvvietas, savāca ap
20 tonnu metāllūžņu.
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Tika iekārtotas automašīnu stāvvietas, sa-

vākts ap 20 tonnumetāllūžņu.
Minētie negludumi nav uzlūkojami par vienīgajiem

valodas trūkumiem rajonu laikrakstos. Tas, ka šādas

un citādas nevēlamas novirzes dažos laikrakstos parā-
dās bieži, izvirza uzdevumu nopietnāk pievērsties valo-

das kultūrai rajonu presē.

V. SKUJIŅA, J. POMMERS

VALODAS NEGLUDUMI UN TERMINOLOĢISKAS KĻŪDAS

NOTEIKUMU TULKOJUMOS

Valodas kļūdas ir nepatīkamas jebkurā iespieddarbā,
bet tādos oficiālos izdevumos kā likumu un noteikumu

krājumi tās nav pieļaujamas, jo bieži vien padara tek-

stu ne tikai grūti uztveramu, bet pat pārprotamu. Tā-

pēc gan šo oficiālo izdevumu pirmpublicējumi, gan

pārpublicējumi no valodas kļūdām pilnīgi jāatbrīvo.
Aplūkosim raksturīgākās valodas kļūdas un negludu-

mus, izmantojot satiksmes noteikumu latvisko izde-

vumu, kā arī citus noteikumu, nolikumu v. tml. izde-

vumu tulkojumus.
Ļoti raksturīga tulkojuma kļūda ir burtiskums. Lek-

sisku, semantisku, morfoloģisku un sintaktisku aizgu-
vumu oficiālo izdevumu tulkojumos ir vairāk nekā citos

publicējumos. Tas arī saprotams, jo noteikumu krājumu
tulkotāji pamatoti baidās no satura neprecizitātes. Taču

ne jau vienmēr tulkojumu burtiska atbilstība oriģinā-
lam nodrošina satura identitāti. Gadās arī tā, ka bur-

tiskā tulkojumā vai nu sagrozīta oriģināla doma, vai

arī apgrūtināta izteiktās domas uztvere.
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Vārdi dažādās valodās mēdz būt ar atšķirīgu se-

mantisko diapazonu. Tāpēc tulkojot ir svarīgi pareizi
noteikt tulkojamā vārda nozīmi un dot atbilstošu ekvi-

valentu. Tā, krievu vārdam ocTanoßKa satiksmes sfērā

izšķiramas divas nozīmes: 'apstāšanās 7

un 'pietura.
Jebkura transporta līdzekļa gadījuma apstāšanās vietu,

ko krievu valodā apzīmē ar vārdkopu \iecTO ocianooKii,

latviešu valodā sauc par apstāšanās vietu, nevis par

pieturas vietu (SN, 851); pietura ir tramvajiem, trolej-

busiem, autobusiem v. tml. īpaši paredzēta apstāšanās
vieta.

Cita tulkojumos bieži sastopama valodas kļūda ir ne-

pareizs vārdu sintaktiskais saistījums, it īpaši pārval-
dījums, kas izpaužas aplamā locījumu un palīgvārdu
izvēlē. Tā, piemēram, nav pareizi teikt, ka cilvēkus

pārvadā uz piekabēm (puspiekabēm) (SN, 151) un ka

apdzīt aizliegts uz krustojumiem (SN, 95) — sal.
krievu na rpy3OBOM npHLiene (nojivnpnuene), Ha nepe-

KpecTKax. Pareizi būtu jāsaka: piekabēs (puspiekabēs)
vai ar piekabēm (puspiekabēm) un krustojumos. Sin-

taktiskā saistījumā kļūda ir palīgteikumā: ..Notei-

kumu .. izpildīšana 2 cehos saistīta ar kapitāliegul-

dījumiem, un vajadzīgs ilgs laiks.. (MAA,
43 ) — sal. krievu 8.. uexax .. iīcnojineiine [ilpa-
bhji] . . cßHaano c KanHTa/ibUbiMH 33TpaTamh uj\h Tpe-

6yeT ķji htc ji b HOro npeMenn.. Latviešu tekstā

1 SN, 85 — Ce]u satiksmes noteikumi. R., 1973, 85. punkts.
Līdzīga šifra izmantota arī turpmāk.

2 Šeit un turpmāk izcēlumus citējumos devuši raksta autori.
3 MAA, 4

— Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas notei-

kumi metālu aukstajai apstrādei, 4. punkts. — Drošības tehnikas
uh ražošanas sanitārijas rokasgrāmata. R., «Liesma», 1969. Lī-

dzīga šifra izmantota arī turpmāk.
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vārdu savienojums vajadzīgs ilgs laiks lietojams ar

attiecīgo papildinātāju datīvā, nevis nominatīvā, tāpēc

palīgteikumu varētu pārveidot apmēram šādi: ..pra-

sību izpildīšanai cehos nepieciešami kapitālieguldījumi
un vajadzīgs ilgs laiks.. .

Tulkojot tekstus, palaikam jāmaina vārdu secība tei-

kumā; līdz ar to sevišķi jāuzmanās, lietojot norādāmo

vietniekvārdu dažādu teikuma locekļu aizstāšanai. Ta,

SN 186. punktā lasām: Ar Valsts autoinspekciju jāsa-

skaņo., tramvaju, trolejbusu un autobusu maršruti, to

pieturas.. — sal. krievu C opranaiviH rocaßTOnncneK-

Uhh corjiacoßbißaioTca . . MapmpvTbi TpuMßaeß, Tpo.uieu-
Gvcob h aßTo6ycoß, v x ocTaHOßO'mbie nyiiKTbi.. Lat-

viešu tekstā norādāmais vietniekvārds to lietots nepa-
reizi, jo runa ir nevis par maršrutu pieturām, bet gan

par tramvaju, trolejbusu un autobusu pieturām. Pareizi

būtu vai nu iztikt bez norādāmā vietniekvārda (. . jā-

saskaņo .. tramvaju, trolejbusu un autobusu maršruti,

pieturas..), vai arī tā vietā likt garāku raksturojumu
šo transporta līdzekļu vai tml. Neskaidra ir norādāmā

vietniekvārda funkcija teikumos: Vannām jābūt ar.,

kaitīgo Izdalījumu nosūcējiem tieši to [taču ne nosū-

bēju!] rašanās vietās (AMTS, 124); Atļauju celtņu vai

atsevišķu metālkonstrukciju Izgatavošanai var izsniegt
tikai tādai rūpnīcai, kurai ir., iespējams metināt un

kontrolēt tās kvalitāti.. (KCM, 40 5) [taču ne metināt

kvalitāti!] v. c.

4 AMTS, 12 — Drošības tehnikas un ražošanas sanitārijas no-

teikumi, apstrādājot un lietojot alumīnija — magnija un titāna

sakausējumus, 12. punkts. — Drošības tehnikas un ražošanas

sanitārijas rokasgrāmata. R., «Liesma», 1965.
6 KCM, 40 — Kravas celšanas mašīnu uzbūves un ekspluatā-

cijas drošības noteikumi, 40. punkts. — Darba aizsardzības rokas-

grāmata, 2. d. R., «Liesma», 1972.
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Vārdu savstarpējā saistījuma kļūdas ne vienmēr at-

vedināmas uz citas valodas ietekmi. Tā, piemēram, nav

pareiza teikuma daļa: ..ja klāt nav personiskā trans-

porta līdzekļa īpašnieks (SN, 10), jo aiz noliegtā verba

nav lietojams ģenitīvs (nav īpašnieka). Minēsim vēl

divus piemērus. Darbības vārds attiecas saistās ar

prievārdu uz un akuzatīvu, nevis ģenitīvu: Plāksnītes..

uzstāda tieši zem zīmes vai luksofora, uz kura [pa-
reizi: uz kuru] tās attiecas (SN, 36). Nepareizā skaitlī

lietots norādāmais vietniekvārds teikumā Gājējiem, kuri

signāla došanas brīdī atrodas uz brauktuves, jāpabeidz
brauktuves šķērsošana vai jāapstājas uz drošības sali-

ņas, bet, ja tādu [pareizi: tādas] nav, — brauktuves

vidū (SN, 64).
Dažkārt neprecīza vai kļūdaina izteiksme sagroza

oriģināla tekstā izteikto domu. Tā, piemēram, tulko-

jums ..aizsargā strādājošos, kas atrodas darba

vietas tuvumā.. (MAA, 26) neizsaka to pašu domu, ko

oriģināla teksts .. 3amuLU,aK)uiHMH pa6o mii x h na-

okojio pa6oMHx MecT ji h v .. [pareizi: strā-

dājošos un tos, kas atrodas]. Tāpat tulkojumā ..kon-

troles funkcijas veic arodbiedrību un komjau-
natnes organizācijas, signalizēdamas partijas
orgāniem par novērotajiem valsts disciplīnas pārkāpu-
miem.. (PPK, 106 ) izteiktā doma atšķiras no domas,

ko pauž attiecīgais oriģināla teksts .. ub yhkii h h koh-

tpojih h cnrnajiH3aiiHH napTHHHbiM opraHaM 06

HMeiOUļHXCH liapyilieHHHX rOCVAapCTBeHHOH ,a,HCU,HnjIHHbI

BbinojiHHioT npoubcoio3Hbie h KOMCOMOJibCKne opraim-

6 PPK, 10 — Nolikums par ražošanas un tirdzniecības uzņē-
mumu partijas pirmorganizāciju komisijām, kas īsteno partijas
organizāciju tiesības kontrolēt uzņēmumu administrācijas darbu.

R„ «Liesma», 1971, 10. punkts.
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3aiiHH. . [pareizi: veic kontroles funkcijas un signa-
lizē

. .].

Neizpildāma (kļūdainas izteiksmes dēļ) ir prasība
transporta līdzeklī kravu izvietot tā, lai neietek-

mētu transporta līdzekļa stabilitāti (SN, 153). Krievu
valodā minētais noteikums mo6bi [rpy3] He Hapyiua;i

Vctohmhbocth šeit nozīmē tikai, lai neapdraudētu sta-

bilitāti.

Nav labi teikts, ka automobiļa vadītājam uz ceļa ir

jāpārkārtojas vai jāapstājas pie ietves (sk., piemēram,

SN, 43 un SN, 96), jo pārkārtošanās, tāpat arī apstā-
šanās pie ietves attiecas nevis uz vadītāju, bet uz

transporta līdzekli. Tāpat nevajadzētu runāt par rīko-

jumu apturēšanu (TKO, 107
) [pareizi: rīkojumu izpildes

apturēšana].
Nevēlama parādība noteikumu krājumos ir liekvār-

dība, kas konstatējama, piemēram, dažos zīmju nosau-

kumos satiksmes noteikumu krājumā. Tā, piemēram,
zīmē 1.10 «Bīstams ceļa pagrieziens» lieks ir vārds

ceļa (sal. krievu «OnacHbift noBopoT»). Zīmēs 3.7 «Mi-

nimālais braukšanas ātrums» un 3.8 «Minimālā brauk-

šanas ātruma ierobežojums izbeidzas» var iztikt bez

vārda braukšanas (sal. krievu «MHHHMajībHan cko-

pocTb»).
Dažos gadījumos liekvārdība pat apgrūtina teksta

uztveri. Piemēram, lai norādītu, ka personām, kuras

brauc ar invalidu ratiņiem bez motora, kā ari stumj
motociklu vai velosipēdu, ir jāvirzās transporta
līdzekļu braukšanas virzienā, minētajos noteikumos ir

teikts, ka šīm personām ir jāvirzās līdztekus trans-

porta līdzekļu braukšanas virzienam (SN, 16). Virzīties

7 TKO, 10 — Nolikums par PSRS tautas kontroles orgāniem.
R., «Liesma», 1969, 10. punkts.
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līdztekus nozīmē, ka kustība notiek paralēli citas kus*

tības virzienam, taču nenorāda, uz kuru pusi.
Oficiālajos, tāpat ka vispār speciālajos tekstos at-

šķirībā no daiļliteratūras nav īpaši jācenšas dažādot

apzīmējumus. Tieši otrādi: runājot par vienu un to

pašu objektu, konsekventi jālieto viens un tas pats
nosaukums. Piemēram, nav ieteicams vienu un to pašu

nojēgumu saukt gan par satiksmes kārtību, gan par
braukšanas kārtību, jo vairāk tāpēc, ka šie apzīmējumi
nav sinonīmi (sal. zīmju 4.5a, 4.5b un 4.6a aprakstus

SN, 33).
Par nopietnu trūkumu jebkura speciālā darba, it

īpaši oficiālā izdevumā, jāuzskata pieņemto zinātnisko

terminu aizstāšana ar individuāliem darinājumiem. Ta

ka oficiāla izdevuma valodu lasītājs uztver kā norma-

tīvu, novirzes ātri izplatās un traucē zinātniskās ter-

minoloģijas ieviešanos. SN sastopamais pašdarinājums
aizmugures skatu spogulis [pareizi: atpakaļskata spo-

gulis] jau mēnesi pēc SN iznākšanas bija izplatījies
presē (Padomju Jaunatnē, Rīgas Balsī).

Latviešu valodas zinātniskā terminoloģija apkopota
LPSR ZA Terminoloģijas komisijas (TK) biļetenos un

terminu vārdnīcās. Daudzi SN sastopamo jēdzienu no-

saukumi ir publicēti TK 33. un 35. (spēkratu terminu)
biļetenos, bet nav ievēroti šo noteikumu izdevumā. Tā,

piemēram, npoTHßOTyMarman dpapa ir miglas lukturis,
nevis pretmiglas lukturis, aBTOMOČHjīb-uHCTepna ir cis-

ternautomobtlis, nevis automobilis-cislerna, oTpačoiaß-
mne ra.3bi ir izplūdes gāzes jeb atgāzēs, nevis izstrā-

dātās gāzes, 3anop ir slēdzējs, nevis aizslēgs, cßeTOßbie

npuCopbi ir apgaismes ierīces, nevis apgaismojums utt.

Nepareizā dzimtē lietots vārds kords (SN ir sieviešu

dzimtes forma korda). Signālierīci, ar kuras palīdzību
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vadītājs ziņo par satiksmes līdzekļa kustības virziena

maiņu, sauc par virzienrādi atšķirībā no virziena rādī-

tāja, ko izliek ceļu krustojumos. SN abos gadījumos
lietots apzīmējums virziena rādītājs, turklāt krievu ter-

mins yKa3aTejib noBopoTOB tulkots gan kā virziena rā-

dītājs, gan kā pagrieziena radītājs (ŠN,6B un SN, 153).

SN nosaukums — «Ceļu satiksmes noteikumi» arī

neatbilst TK akceptētajam speciālistu kolektīva atzinu-

mam. Jēdzienu, ko krievu valodā apzīmē ar vārdkopu

£opo>Kuoe ABH>KeHue, latviešu valodā parasti dēvējam

par satiksmi. Tāpēc attiecīgie noteikumi ir vienkārši

satiksmes noteikumi, kā to arī apstiprinājusi TK. Lai

gan satiksme var notikt arī pa gaisu (ar lidmašīnām,

helikopteriem v. trill.) un pa ūdeni (ar kuģiem, laivām

v. tml.), tomēr mūsu ikdienā satiksme pa sauszemes

ceļiem ir plašāk izmantotais satiksmes veids. Tāpēc
nosaukums satiksmes noteikumi nekādus pārpratumus
nerada. Turklāt vārds ceļu nekā nepaskaidro, jo ceļi
ir gan gaisa ceļi, gan ūdens ceļi un SN attiecas ne

tikai uz ceļiem, bet arī uz ielām, laukumiem v. tml.

Līdz ar to apzīmējums ceļu nav viennozīmīgs un virs-

rakstā ir lieks. To pierāda arī veiksmīgi lietotie nodaļu
virsraksti «Satiksmes regulēšanas signāli» (nevis «Ceļu
satiksmes..» — sal. krievu «Cunīajībi ķjisi peryjiupo-

BanHH Aopo>Kuoro /iBH>KeHHH»), «Sevišķi satiksmes ap-

stākļi» v. tml. Dažkārt tekstā apzīmējums ceļu pat ap-

grūtina satura uztveri, piemēram, Kravai transporta
līdzeklī jābūt izvietotai.. tā, lai., neapdraudētu gājēju
un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.. (SN,

153) — var domāt, ka runa ir par gājēju ceļiem un

citiem ceļiem. Arī citos noteikumu tulkojumos sasto-

pam nepareizi lietotus un kļūdainus terminoloģiskus

apzīmējumus, piemēram, trīsceļu krāna vietā runāts
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par trispusigu konusa krānu (GK, 368
), sprāgstvielas

vietā — par eksplodējošu vielu (KCM, 2. tabula), trīces

vietā — par trīci (KCM, 27), traversas vietā — par
traversu [no nominatīva traverss] (KCM, 93) utt.

Ja trūkst TK norādījumu par kāda termina lietošanu

un ir jāizvēlas attiecīgā jēdziena apzīmējums, sevišķi

jāuzmanās, lai izvēlētais termins nebūtu pārprotams
vai neprecīzs. Tā, piemēram, SN ar terminu signāls
apzīmēti: 1) signalizēšanas operācija vai rezultāts (sa-
tiksmes regulētāja signāli, brīdinājuma signāli); 2) sig-
nālierīce (bojāts skaņu signāls); 3) luksofora vienas

sekcijas signālgaisma (..lieto luksoforus ar zaļas, dzel-

tenas un sarkanas krāsas signāliem, kam parasti Ir

apaļa forma.., ..signāliem var būt bultas kontūra).
Viena apzīmējuma lietošana trijās atšķirīgās nozīmēs

apgrūtina noteikumu izpratni un tāpēc nebūtu pieļau-
jama. Vārda signāls pirmās divas nozīmes ir vispār-
atzītas. Turpretī trešajā nozīmē labāk lietot apzīmē-
jumu signālgaisma.

Tulkotāju un redaktoru pienākums ir visnotaļ respek-
tēt pieņemto zinātnisko terminoloģiju, kā ari rūpēties
par labu valodu oficiālajos izdevumos.

R. RIEKSTIŅA

KĻŪDAS SPORTA INFORMĀCIJĀS

Sporta informācijās ir sava terminoloģija un ļoti
spraiga, dinamiska izteiksme. Taču sporta raidījumos
un informācijās atrodamas tipiskas novirzes no literā-

8 GK, 36 — Gaisa kompresoru un gaisa vadu uzbūves un dro-
šas ekspluatācijas noteikumi, 36. punkts. — 4. parindē minētajā
krājumā.
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rās valodas normām; visvairāk tās raksturīgas vienīgi
sporta informācijām.

Rakstā izmantoti radioraidījumu, televīzijas pārraižu
un laikrakstu «Cīņa», «Padomju Jaunatne», «Rīgas
Balss» un «Sports» materiāli.

Kļūdas vārdu izvēlē un lietojumā

Šī ir visplašākā kļūdu grupa. Sporta informācijās
sastopami žargonismi, modes vārdi, attiecīgā kontekstā

neiederīgi vārdi v. c. Daži žargonismi:
Klaukās mačo jā s studenti («Sports»).
Nevajadzēja sākt vesties (televīzijas raidījums).
«Preslngotājs» nespēja panākt spēlē lūzumu

(«Sports»).
leteicamais labojums:
Klaukās mero jā s spēkiem (sacentās) stu-

denti.

Nevajadzēja aizrauties ar individuālu

spēli.
Ar presingu komanda nespēja panākt spēlē lūzumu.

Dažkārt sporta informācijās izraudzīti vārdi, kam

ir pavisam citāda lietojuma sfēra:

ACSK komandā vārtu autori bija Petrovs, Firsovs

un Vikulovs («Rīgas Balss»).
Par autoriem parasti sauc cilvēkus, kas radījuši ko

jaunu kādā zinātnes vai mākslas nozarē, tāpēc nevaja-
dzētu šo vārdu attiecināt uz sportistiem, kuri iemetuši

ripu vārtos vai bumbu grozā.
leteicamais variants:

Sai sacensībā vārtus guva Petrovs, Firsovs un

Vikulovs.
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Nevērība vardu izvēlē un lietojumā vērojama šādā

piemērā:
Diemžēl Rīgas ASK vēl nav izveidojies par saliedētu

kolektīvu, lai.. komandas intereses ietvaros

Izmantotu savu solistu individuālos reidus

(«Cīņa»).
Mūsu komandās nav «solistu» un «pārējo spēlē-

tāju» — visiem ir vienādas tiesības un pienākumi. Tā-

tad neveiksmīga ir vārda solists izvēle. Arī vārdam

reidi nav tās leksiskās nozīmes, ko tam piedēvējis rak-

stītājs ('spēlētāju izlaušanos līdz pretinieka grozam
7

).
Vārds interese nepareizi lietots vienskaitļa formā (ja
kaut kas jādara komandas labā, tas jādara komandas

Interesēs). Vārds ietvaros ir lieks. Nav arī pateikts, kas

gan īsti nevar komandas interesēs izmantot atsevišķo

spēlētāju individuālo meistarību. Tātad teikums ir ne-

skaidrs pēc satura un nepareizs pēc formas.

leteicamais labojums:
Diemžēl Rigas ASK vēl nav izveidojies par saliedētu

kolektīvu, lai treneris komandas interesēs

varētu izmantot atsevišķu spēlētāju izlau-

šanos līdz pretinieka grozam.

Vēl viens piemērs:

Viņš ir ļoti asa metiena īpašnieks (televīzijas
raidījums).

īpašnieks ir cilvēks, kam pieder kaut kas konkrēts,

piem., suns, automašīna, māja. Par vijolnieku nevienam

nenāk ne prātā teikt, ka tas ir ļoti skaista toņa īpaš-
nieks. Arī par sportistu, kam ir asi metieni, nevaja-
dzētu sacīt, ka viņš ir asa metiena īpašnieks.

lespējamie varianti:

Vina metieni ir loti a s i vai
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Viņa metieniem raksturīgs liels asums.

Ar apdomu jālieto vārds cīnīties. It nemaz nav moti-

vēts šā vārda divreizējs lietojums šādā teikumā:

Veiksmīgi viņš cini jā s uzbrukumā, kur izcīnīja
daudz no groza atlēkušo bumbu («Sports»).

Cīnīties lietojams, ja cīņa patiešām bijusi grūta un

ja sportists guvis labus panākumus. leteicamais labo-

jums:

Veiksmīgs viņš bija uzbrukumā, daudzreiz izcīnot

no groza atlēkušo bumbu.

Tas pats sakāms arī par vārdu atkaroja, piem.:
Marsela atkaroja divus punktus (televīzijas rai-

dījums).
leteicamais labojums:
Marsela atguva divus punktus.

Sporta raidījumos uzmācīgi sākuši dominēt daži dar-

bības vārdi: noslēgties, finišēt, startēt (runa ir par

spartakiādēm, čempionātiem, sacensībām). Vārdi fini-
šēt un startēt te gan ir vietā, taču nevajadzētu aiz-

mirst to sinonīmus: beigties, būt galā, sākties, tikt at-

klātam v. c. Daži piemēri:

Lielais šaha maratons noslēdzies (radioraidī-

jums).
Noslēgušās PSRS XI čempionāta finalsacenslbas
(«Sports»).

Čempionāts finišējis. Startē spartakiāde (tele-

vīzijas raidījumi).
lespējamie varianti:

Lielais šaha maratons ir beidzies.

Beigušās PSRS XI čempionāta finālsacensibas.

Čempionāts beidzies.

Spartakiāde jau sākusies (atklāta).
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Darbības vārds absolvēt neiederas šādā teikumā:

Pēdējās sacensības viņi absolvēja Podoļskā
pret «Torpedo» vienību («Cīņa»).

Absolvēt ('beigt, pabeigt') parasti saista ar skolu

vai kādu citu mācību iestādi. Šai teikumā nepareizi
lietots arī prievārds pret — komanda spēlē ar kādu

citu komandu. leteicamais variants:

Pēdējā spēle notika Podoļskā, kur mūsu komanda

sacentās ar «Torpedo» vienību.

Nepareizs ir vārda iestaties lietojums šādā teikumā:

Spēlē iestājas īļjičovs (televīzijas raidījums).
lestāties var skolā, kādā organizācijā (komjaunatnē,

arodbiedrībā), var iestāties vasara vai ziema, bet spē-
lētājs var vai nu iesaistīties spēlē, vai sākt spēlēt, vai

atkal doties laukumā.

Vēl daži darbības vārda nepareiza lietojuma piemēri:
Tādu pašu rezultātu uzrādīja ari kubietis P. Mon-

tess (radioraidījums).

Nespēdams Viktorovu taktiski un tehniski apspē-
lēt, Sadajans izvēlējās rupju cīņas veidu («Sports»).

Kad bija iztecējušas visas 40 spēles minūtes,

uz rezultātu dēļa bija 69:32 TTT komandas labā

(«Cīņa»).

Pirmajā piemērā uzrādīt lietots vārda sasniegt vietā.

Uzrādīt var pasi, apliecību vai biļeti, nevis rezultātu.

Otrajā teikumā apspēlēt stājies pārspēt vietā. Apspē-
lēt var kādu, piemēram, kārtīs.

Trešajā piemērā iztecēt neveiksmīgi izraudzīts vārdu

paiet vai aizritēt vietā. Iztek ūdens no cauras mucas

vai smiltis caur pirkstiem.
Par modes vārdu kļuvis augsts, piem.:
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V. Podlužnijs 100 m skrējienā sasniedza augstu re-

zultātu — 10,4 («Rīgas Balss»).
Agrāk nevajadzēja sasniegt ļoti augstus rezul-

tātus («Cīņa»).
Viņiem raksturīga augsta meistarība («Sports»).
Sājos teikumos iespējams dažādi variēt vārdu augsts:
V. Podlužnijs 100 m skrējienā sasniedza labu re-

zultātu — 10,4.

Agrāk nevajadzēja sasniegt ļoti labus rezultātus.

Viņiem raksturīga liela meistarība.

Bieži bez vajadzības lietots vārds sastāvs, piem.:
Aizsardzībā mūsu komandas sastāvā ir arī Li-

berts (televīzijas raidījums).
Vācu sportistu delegācijas sastāvā ir arī starp-
tautiskās kategorijas tiesnesis Jozefs Solanskis

(«Sports»).
leteicamais labojums:
Aizsardzībā mūsu komandā ir ari Liberts.

Vācu sportistu delegācijā ir ari starptautiskās kate-

gorijas tiesnesis Jozefs Solanskis.

Nereti sastopams nemotivēts priedēkļa lietojums dar-

bības vārdu formās, piem.:
Lielmeistars Steins siclliešu aizsardzībā jau atklātnē

noupurēja kvalitāti («Cīņa»).
Abas komandas parāda acij tīkamu spēli

(«Sports»).
Verbam upurēt ir arī pabeigtības nozīme, tāpēc nav

nekādas nepieciešamības lietot šo verbu ar priedēkli
no-.

Otrajā piemērā verbam rādīt ir vispārīga, nevis kon-

krēta nozīme (rādīt priekšzīmi, bet parādīt kādam ne-

sen nopirktu grāmatu), tāpēc arī te jālieto verba forma

bez priedēkļa pa-:
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Abas komandas rāda acij tīkamu spēli
vai

Abu komandu spēle ir acij tīkama.

Kļūdas prievārdu lietojumā

Raksturīgākā kļūda sporta informācijās ir prievārda

pa nepareizs lietojums, piem.:
Metiens pa vārtiem (televīzijas raidījums).
— Vai tad tā kāds sit pa vārtiem? («Sports»).

.. dinamietis J. Andariņš ar pneimatisko pistoli pa

apaļo mērķi — 383 punkti («Cīņa»).
Prievārds pa lietojams vietas nozīmē, ja kustība no-

tiek pa kādu konkrētu vietu: Sprinteris skrien pa

skrejceļu. Taču, ja darbības vārds izsaka tikai virzīša-

nos uz noteiktu mērķi, jālieto prievārds uz:

Metiens v z vārtiem.

Ja mēs zinām, ka metiens vai šāviens bijis precīzs,

pareizi ir varianti:

Metiens vārtos.

Vai tad kāds tā sit vārtos?

.. dinamietis J. Andariņš, šaujot ar pneimatisko

pistoli apaļajā mērķi, ieguvis 383 punktus.

Tāpat nevar šaut pa skrejošu briedi (vai gan kāds

šauj pa ienaidnieku, kas taču arī nestāv uz vietas un

negaida, kamēr to nošaus). Arī šai gadījumā jālieto
prievārds uz.

Dažkārt sastopams ne visai veiksmīgs prievārda pret
lietojums:

Pēdējo spēli pret Maskavas «Dinamo» rīdzinieki

sāka savā parastajā sastāvā (radioraidījums).
«Radiotehnika» negaidītā neveiksme pret Maska-
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vas «Burevestņik» komandu nebija «atsaldējusi» Rī-

gas publiku («Sports»).

Karagandieši izcīnīja uzvaru ari pret Kijevas ASK

(«Cīņa»).
leteicamie varianti:

Pēdējo spēli ar Maskavas «Dinamo» rīdzinieki sāka

savā parastajā sastāvā.

«Radiotehnika» negaidītā neveiksme cīņā ar Mas-

kavas «Burevestņik» komandu nebija «atsaldējusi»

Rīgas publiku.

Karagandieši izcīnīja uzvaru ari pār Kijevas ASK.

Citvalodu ietekmē latviešu valodā sāk izplatīties ne-

pareizas konstrukcijas ar pie, piem.:
Pie neizšķirta rezultāta vefietis E. Pāns iz-

darīja sekmīgu metienu («Cīņa»).
Pie rezultāta 13:21 trenere L. Aļeksejeva sūtīja
laukumā otro piecnieku («Sports»).
Un tā «Vagonbūvētājs» maču ar Iževskas «Zenītu»

iesāka pie pustukšām tribl nē m (televīzijas
raidījums).
Prievārds pie parasti lietojams vietas nozīmē (pie

mājas) un no šās nozīmes atvasinātos gadījumos (ķer-
ties pie darba, kaut ko murmināt pie sevis). Pirmajos
divos piemēros vietas nozīmes nav, tāpēc konstrukcijas
ar pie pārveidojamas šādi:

Kad rezultāts bija neizšķirts, vefietis
E. Pāns izdarīja sekmīgu metienu.

Kad rezultāts bija 13:21, trenere L. Aļekse-
jeva sūtīja laukumā otro piecnieku.

Trešajā piemērā konstrukcijai ar pie ir gan vietas

nozīme, taču tās lietojums nav pareizs: spēle sākās ne-

vis tieši līdzās pustukšām tribīnēm, bet gan spēles
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sākumā tribīnes vēl bija pustukšas. Tātad teikums pār-
veidojams:

Tribīnes vēl bija pustukšas, kad «Vagon-
būvētājs» sāka maču ar īževskas «Zenītu».

Pārvaldījuma kļūdas

Darbības vārdi pārlēkt un pārkāpt biedrojas ar prie-
vārdu pār un akuzatīvu vai ar apstākļa vārdu pāri un

datīvu. Taču sastopams nepareizs pārvaldījums:
Ar trešo mēģinājumu viņš latiņai pārlēca
(«Sports»).

lespējamie varianti:

Ar trešo mēģinājumu viņš pārlēca pār latiņu
vai

Ar trešo mēģinājumu viņš pārlēca latiņai
pāri.
Teikumā Rīgas dinamieši sestdien pārkāpa des-

mit vārtu robežai («Cīņa») pārkāpt lietots abstraktā

nozīmē (dinamieši sasniedza desmit vārtu robežu), tā-

pēc te iespējams akuzatīvs:

Rīgas dinamieši sestdien pārkāpa desmit vārtu

robežu.

Ja dinamieši būtu pārkāpuši pāri kaut kādai konkrē-

tai robežas atzīmei, labāk būtu lietot konstrukciju ar

prievārdu pār un akuzatīvu (pārkāpa pār robežu).

Sporta informācijās bieži sastopams nemotivēts da-

tīva lietojums, piem.:
Vīriešiem ātrākais bija V. Vedeņins (radioraidī-

jums).
Meitenēm pārākas bija ventspilnleces (televīzijas

raidījums).
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P ašie m jaunā kajie m uzvarēja Rīgas komanda

(«Rīgas Balss»).
Latviešu valodā datīvam ir ļoti daudz nozīmju, taču

šais piemēros sastopamais datīva lietojums nav pa-
reizs. Labojumi varētu būt šādi:

No vīriešiem ātrākais bija V. Vedeņins.
Meiteņu grupā pārākas bija ventspilnieces.
Jaunākajā grupā uzvarēja Rīgas komanda.

Nepareizas ģenitīva konstrukcijas lietotas šādos pie-
mēros:

Par jaunatnes uzvarētājiem kļuva.. Ilga
un Mārtiņš Dūdlņl («Sports»).

Rajonu spartakiādu uzvarētāji piedalīsies
tikai zonu sacensībās, bet zonu uzvarētāji cī-

nīsies par sporta spēļu balvām finālā Ogrē («Rīgas
Balss»).
Pareizas te būtu lokatīva konstrukcijas: uzvarētāji

jaunatnes klasē, rajonu sparlakiādēs un zonu sacensī-

bās.

Labi sportisti uzvar savu pretinieku, nevis kādu setu,

spēli vai partiju. Tāpēc par nepareizām uzlūkojamas
šādas akuzatīva konstrukcijas:

Tomēr otro setu uzvarēja rīdzinieki (televīzijas
raidījums).
Pirmo spēli angļi uzvarēja ar 2:0 («Cīņa»).
Z. Jansonc un J. Pliens uzvarēja ari nākošās trīs

partijas («Sports»).
Akuzatīva konstrukcijas pārveidojamas par lokatīva

konstrukcijām:
Tomēr otrajā setā uzvarēja rīdzinieki.

Pirmajā spēlē angļi uzvarēja ar (rezultātu) 2:0.

Z. Jansone un J. Pliens uzvarēja ari nākamajās
iris partijās.
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Vēl daži nepareizi konstruēti teikumi:

Viesi bija pārāki ar 35:28 (radioraidījums).
«Daugavas» un Ļeņingradas «Spartaka» sacensībās

paukošanā šoreiz ar 3:1 pārāki bija viesi

(«Sports»).
Ne visai skaidrās konstrukcijas būt pārākiem ar 35:28

un ar 3:1 pārāki bija viesi veidotas, pārāk strupinot
tekstu. Acīmredzot gribēts teikt, ka pārāki bijuši preti-

nieki, kas uzvarējuši ar tādu un tādu rezultātu. letei-

camie varianti:

Viesi bija pārāki un uzvarēja ar (rezul-
tātu) 35:28.

«Daugavas» un Ļeņingradas «Spartaka» sacensībās

paukošanā šoreiz pārāki bija viesi, kas uz-

varēja ar (rezultātu) 3:1.

Nevērība pret terminoloģiju

Vērojumi rāda, ka sportā vēl nav nostabilizējusies
terminoloģija. Līdzās pieņemtajam terminam šķēršļu
skrējiens dažkārt vēl redzams kavēkļu skrējiens, līdzās

maldinošām kustībām — māņu kustības. Kanoe airē-

tājs nebūtu saucams par kanoistu (neveikls, grūti iz-

runājams veidojums). Nevajadzētu lietot internacionā-

lismu taimauts, jo latviešu valodā jau ieviesies labs

apzīmējums pārtraukums, spēles pārtraukums. Vēl diez-

gan bieži sporta informācijās sastopams jātnieku
sports. Kāpēc nevarētu lietot terminu jāšanas sports?
Runā taču par airēšanas un slēpošanas sportu, nevis

par airētāju un slēpotāju sportu.
Kā redzams, sporta žurnālisti bieži vien nevērīgi iz-
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raugās valodas izteiksmes līdzekļus, pieļaujot dažādas

leksiskas, gramatiskas un stilistiskas kļūdas. Skaidrs,,
ka nekopta valoda apgrūtina informācijas uztveri. La-

sītājam, skatītājam un klausītājam jāsaņem informācija
nevainojamā literārā valodā.

S. RAĢE

AR VIEGLU ROKU...

Savas idejas pārņemts autors, vārdus un teikumus

virknēdams, palaikam maz uzmanības pievērš tam, kā

viņš raksta un vai lasītājs uzrakstīto sapratīs pareizi.
Laikam nav daudz tādu, kas varētu teikt: «Es rakstī-

dams nekad nekļūdos.» Taču kļūdas pamatā nekad ne-

drīkst būt nevērība pret izteiksmes veidu, izvēlētajiem
vārdiem un to formām. Lai cik nozīmīgs un pareizs
būtu teksta saturs, tas autoru neatbrīvo no atbildības

par valodisko ietērpu.

Aplūkosim dažas kļūdas, kas radušās nevis gramati-
kas likumu nezināšanas, bet paviršības deļ.

Ikviens bez īpašām gramatikas studijām zina, ka lat-

viešu valodā norādāmajam vietniekvārdam tas ir arī

atbilstoša sieviešu dzimtes forma tā, ka lokāmajiem
divdabjiem ir vienskaitļa un daudzskaitļa locījumi ne

tikai vīriešu, bet arī sieviešu dzimtē. Un tomēr melns

uz balta lasāms:

Taču mūsu pavēlniecība zināja [pareizi: bija
informēta] par šiem plāniem, gaidīja kaujas sākumu

un, gatavodamies aizsardzībai, domāja par uz-

brukumu (Rīgas Kinoekrāni, 1970, 19).
Par dziesmu tekstiem izmantoti beļģu dzejnieku
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[seko vārdi] dzejas M. Čakla atdzejojumu (no

Ļeņina Komjaunatnes LPSR Valsts Jaunatnes teātra

programmas Sarla [programmā nepareizi rakstīts

Sarļa] dc Kostēra lugai «Leģenda par Pūcesspie-

ģeli»).

Kinorežisore Alda Mansarova lidz šim bija uz-

ņēmuši filmas «Tiesa».., «īsa ir vasara kalnos»

un «Pēc 20 gadiem» (Kino, 1969, 11, 4).

Es it kā ne ar ko neatškiros no citiem ļaudīm, pret
apkārtējiem izturos pieklājīgi un korekti. Nevaru

tikai paciest stulbumu un vienmēr esmu gātavs
izsmiet jebkuru tās izpausmi, lai gan nenoeju līdz

tādai aplamībai, ka pieteiktu tam krusta karu (Aurē-
lijs Busujoks. Vienatnē ar mīlestību. R., 1972,
113. lpp.).

Tāpat ir zināms, ka tur, kur teikuma priekšmets ir

izteikts ar sieviešu dzimtes lietvārdu, arī ar īpašības
vārdu izteiktam izteicējam jābūt sieviešu dzimtē, pie-
mēram, pļava ir sausa un ne sauss. Taču lasām:

Vai mani putni pretī steidzas,
Vai tiem pret klintīm jānobeidzas,
Un acs un zvaigznes tumši kļūst? (Skola un

Ģimene, 1973, 3, 5. lpp.).

Minēto gramatisko kļūdu novēršanai būtu pieticis ar

teksta pārlasīšanu.

Diezgan bieži ir sastopamas kļūdas internacionālis-

mos un oriģinālrakstībā lietotos vārdos. Šo kļūdu no-

vēršanai parasti nepietiek ar teksta izlasīšanu. Pareizā

rakstījuma noskaidrošanai talkā jāņem vārdnīca. Nav

taču nekāds kauns taja ielūkoties ne vien tad, kad jā-
pārbauda, kā rakstāms nepieciešamais vārds, bet arī

tad, kad rakstāmā forma šķiet zināma, taču nav skaid-
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rības par vārda cilmi un nozīmēm. Pašpārliecinātībai
var būt Jaunas sekas. Par to; ka vārdnīcu šķirstīšana
daudziem rakstītājiem nav pa prātam, liecina visādi

aplami rakstījumi. Tā, piemēram, kāds autors žurnālā

Skola un Ģimene māca, kā zem poleamldu [pareizi: poli-
amīdu] plēves audzēt agros dārzeņus. Pēc šā rakstī-

juma lasītājs var secināt, ka aiftors nezina, kā šis

vārds rakstāms un izrunājams, kaut gan valoda ir

daudz līdzīgu vārdu, piemēram, polivitamini, polinoms,
poligrāfija, polietilēns v. c. Kāds cits autors, dižoda-

mies ar angļu valodas prasmi, Padomju Jaunatnē rak-

sta: ..ir grūti cerēt uz «heppy [pareizi: happy] end».

Arī šī kļūda rada iespaidu, ka autors neprot rakstīt.

Taisnības labad gan jāpiebilst, ka abos gadījumos

vainīgi varētu būt nevis rakstītāji, bet redakciju dar-

binieki, kas mašīnraksta vai salikumā ielaistās kļūdas
atstājuši nelabotas.

Tikpat nejaukas kā burtu kļūdas ir arī vārdu izvēles

kļūdas. Te jārunā par gadījumiem, kad vārds gan uz-

rakstīts pareizi, bet tam piedēvēta aplama nozīme, pie-
mēram: Pēc pašreizējam ziņām VEF tranzistoruztvērēju
lielākie eksportētāji šogad būs Francija, Ungā-

rija, Ķuba un Anglija (Dzimtenes Balss, 1970, 5). Šādu

tekstu lasot, gribas uzzināt, vai frančiem, ungāriem,
kubiešiem un angļiem ir atļauja no mums nopirktos
radiouztvērējus pārdot tālāk citām valstīm. Grūti ticēt,
ka vārdus eksports un imports varētu jaukt nezināša-

nas dēļ. Te laikam gan izpaužas nevīžība un pārāk liela

pašpaļāvība.

Asajā slotā, Dadzī un citur daudz rakstīts par ne-

veikliem teikumiem, kas klausītājiem sniedz aplamu

informāciju, šo kļūdu tipi un to rašanās cēloņi vai-

rākkārt aplūkoti Latviešu valodas kultūras jautājumu
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laidienos, 1 Literatūrā un Mākslā, kā arī daudzās radio-

pārraidēs «Parunāsim par latviešu valodas kultūru».

Taču piar šiem jautājumiem ir jārunā vēl vii vēl, jo
neveikli teikuma daļu sastatījumi, aplama vārdu se-

cība, nepareizas vārdu nozīmes, nevietā izlaisti vardi:
tttt. attiecīgos tekstus pārvērš par grūti uzminamai

mīklām.

Dīvaina ir šada vieta kāda korespondencē:
Slikti nebūs ari «Komunāra» brūnaļām. Tur barības

devā ir 5 kilogrami siena, 5 kilogrami sakņu, 8-—

10 kilogrami skābbarības, apmēram 4 kilogrami
salmu un 200 gramu spēkbarības par katru litru iz-

slauktā piena (Cīņa, 1972, 288).

Galvā cita pēc citas iešaujas domas: Ja jau piens tik

dārgs, tad gan no tā jāatsakās! Kā nabaga lopiņi
dienā spēj apēst kādus 50—75 kilogramus siena, 50—

75 kilogramus sakņu un vēl milzīgu daudzumu citas

barības? Un vai tad cietstāvēšanas periodā govis ne-

ffiaz nebaro? Negaidītais šā teikuma satura uztvērums

rodas tāpēc, ka lasītājs teikuma beigu daļu par katru

litru izslauktā piena var attiecināt ne tikai uz pēdējo
no tekstā dotajiem pieciem vienlīdzīgajiem teikuma lo-

cekļiem — spēkbarību, bet arī uz pārējiem četriem —■
sienu, saknēm, skābbarību un salmiem. īsteni rakstī-

tājs ir gribējis pateikt, ka uz izslauktā piena daudzumu

attiecas tikai 200 gramu spēkbarības. Sāda pārpratuma
nebūtu, ja teikuma beigu daļa sāktos ar vārdiem tur-

klāt par:
Slikti nebūs ari «Komunara» brūnaļām. Tur barības

1 Sk., piemēram, L. Ceplīša rakstu «Valodas kļūdas tin teksti
satura uztvere» ša izdevuma 1968. gada laidienā un I. Niselovič»

rakstu «Kludas vārdu saistījumā» — 1972. gada laidienā.
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devā ir 5 kilogrami siena, 5 kilogrami sakņu, 8—

10 kilogrami spēkbarības, apmēram 4 kilogrami
salmu, turklāt par katru litru izslauktā piena
200 gramu spēkbarības.

Te iespējami ari citi varianti, piemēram, ar šādām tei-

kuma beigām: ..turklāt par katru izslauktā piena
litru — 200 gramu spēkbarības.

Nākošais piemērs iztēlē rada pavisam neparastu
ainu — debesis aizsedz ne tikai putekļu mākoņi un

ložu zibšņi, bet pat kareivju sejas:
Debesis kļūst sarkanas kā nokaitētas, trasējošo ložu

zibšņi, melni nokvēpušās kareivju sejas, putekļu mā-

koņi aizsedz debesis (Rīgas Kinoekrāni, 1970, 19).
Arī te pārpratumus rada nepārdomāti sakārtotie

vienlīdzīgie teikuma locekļi. Minētajā tekstā visas trīs

vārdkopas — ložu zibšņi, kareivju sejas, putekļu mā-

koņi — var saistīt ar izteicēju aizsedz. īstenībā ka-

reivju sejas un putekļu mākoņi nav saturā radniecīgi

jēdzieni un nepakļaujas vienam virsjēdzienam. Sakār-

tojot šos nesaderīgos jēdzienus, rakstītājs ir pārkāpis
loģikas prasības un tādējādi izkropļojis domu. Lai ne-

radītu nevēlamas asociācijas un lai lakoniski atklātu

skaudro ainu, garais teikums būtu jāsadala un nedaudz

jāpārveido (šā teikuma plūdumu traucē vārda debesis

nemotivētais atkārtojums):
Melni nokvēpušās kareivju sejas. Trasējošo ložu zib-

šņi. Debesis kļūst sarkanas kā nokaitētas. Tās aiz-

sedz putekļu mākoņi.
Cits variants:

Debesis kļūst sarkanas kā nokaitētas, trasējošo ložu

zibšņi, melni nokvēpušās kareivju sejas, putekļu mā-

koņi.
Vārdu aizsedz debesis svītrojums ne tikai nesagroza
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mam.

Abi iepriekšējie teikumi ir pagari. Taču «apmaldīties»
vienlīdzīgu teikuma locekļu lietošanā var arī pavisam
īsā teikumā. Rakstnieka un ārsta Miervalža Birzes

stāsta «Par cilvēku, kurš izpatika» Filips Varaidots

Vārnavs atzīst, ka kafija sabeidz sirdi, nierakmeņus,

atmiņu un citus orgānus. Var jau būt, ka kafija var

«sabeigt nierakmeņus» (reizēm taču kļūst zināmi pavi-
sam negaidīti atklājumi). Bet pārsteidz tas, ka nier-

akmeņi un atmiņa var būt arī orgāni. Vai tikai nav

gribēts teikt, ka kafija sabeidz sirdi un citus orgānus,
rada nierakmeņus (veido labvēlīgus apstākļus, lai va-

rētu rasties nierakmeņi), bojā atmiņu?
Tikko aplūkotajos trijos pārprotamajos teikumos ar

vienlīdzīgiem teikuma locekļiem «ārēji» viss it kā būtu

kārtībā, jo nav pārkāpti ne ortogrāfijas, ne interpunkci-
jas, ne arī (šajā gadījumā pats svarīgākais!) — gra-

matikas iikumi. Taču ar to vien nepietiek. Lai teikuma

saturu nebūtu iespējams pārprast, jāievēro arī loģikas
likumības: teikuma locekļiem, kuriem ir viena un tā

pati sintaktiskā funkcija un kuri ir saistāmi ar vienu

un to pašu vārdu, savā starpā jābūt sakārtojuma attiek-

smēs2
un jābūt ar vienu iedalījuma pamatu.3 Ja, tei-

kumu veidojot, šos noteikumus neievēro, var iznākt, ka

blakus kā formāli vienlīdzīgi figurē loģiski nesavieno-

jami jēdzieni. Tad tekstu iespējams uztvert pavisam
citādi, nekā to gribējis autors.

2 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 2 sēj., 2. sēj.

R., 19G2, 381. lpp.
3 Par loģikas likumu neievērošanu teikumos ar vienlīdzīgiem

teikuma locekļiem sk. I. Niseloviča rakstu «Vienlīdzīgie teikuma

locek|i no loģikas un stilistikas viedok|a». — «Padomju Latvijas

Skola», 1955, Mb 8, 39.-45. lpp.
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LEKSIKA

A. BLINKENA

NOZĪMES PĀRNESUMS UN NOZĪMES MAIŅA

(Par vardu lente, audekls, orgāns lietojumu)

Vienam un tam pašam vārdam var būt vairākas no-

zīmes, turklāt tās nebūt nav nemainīgas. Viens no

vārda nozīmju maiņas galvenajiem cēloņiem ir runā-

tāju vai rakstītāju tieksme pēc domu ietērpa izteiksmī-

guma un spilgtuma. Tā veidojas ekspresīvas nozīmju

nianses, kas balstās uz pamatnozīmju pārnesumu.
Taču pārnesumam ir jābūt asociatīvi pamatotam un,

ja tas pretendē uz pastāvīgu vietu vārda nozīmju sis-

tēmā, — sabiedrības akceptētam. Ja tāda pamatojuma
un akcepta nav, vārda lietojums nav mērķtiecīgs.

Viens no nozīmes pārnesuma veidiem ir ta sauca-

mais rnetonīmiskais pārnesums. Tāds mēdz būt,

ja daļas nosaukumu attiecina uz veselā nosaukumu

(ganāmpulkā divdesmit galvu), un otrādi, vai arī

kad viena priekšmeta nosaukumu aizstāj ar tāda priekš-
meta nosaukumu, kas mūsu apziņā ar šo priekšmetu
ļoti cieši saistīts, piemēram, autors un viņa radītie

darbi (tāpēc varam teikt lasīt Upīti, deklamēt

Raini, skatīties Pikaso). Apziņā var asociēties

priekšmets un materiāls, no kura tas izgatavots (tāpēc
varam teikt, piemēram, staigāt zīdā, domājot zīda

tērpu), tāpat saturs un trauks, kurā tas ietverts (tāpēc,

piemēram, varam teikt, apēd nu vienu karotīti, do-

mājot karotīti medus, ievārījuma vai cita kāda ēdiena)
U. tml.
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šāds nozīmes pārnesums raksturīgs daudzām valo-

dām, un arī latviešu valodā tas pazīstams ļoti sen. Pie-

mēram, vārds galds sākotnēji apzīmējis materiālu, no

kura galds izgatavots, proti — dēli, ko senāk sauca

par galdu. Mūsu dienās šī nozīme lielākajai daļai lat-

viešu valodas runātāju vairs nav zināma, jo tagad at-

tiecīgo materiālu apzīmē ar aizgūto vārdu dēlis.

Bet vai ir pamats lietot vārdu lente ar nozīmi 'kino-

filma', kā to pēdējā laikā ļoti bieži dzirdam un lasām?

Vārds lente latviešu valodā ir sens aizguvums, kas

apzīmē samērā plānu materiālu veidojumu, kura ga-

rums krietni pārsniedz platumu.
Vārda lente lietošana ar nozīmi 'kinofilma' pamato-

jas uz nozīmes pārnesumu, t. i., ar šo vārdu tiek ap-
zīmēts viss kinomākslas darbs, lai gan lente ir tikai tā

materiālais pamats, kurā šis kinomākslas darbs ietverts,

bet, skatoties filmu uz ekrāna, nav pat redzama. Vārda

lente pamatnozīme labi atklājas vārdkopā filmu lente,

piemēram, teikumā Filmu lentes, kā zināms, pa-

gatavo no celulozes (J. Sudrabkalns) vai: Aiz rentgena

aparāta autobusā atradās tumša telpa, kurā tehniķis

jau bija attīstījis pirmās filmu lentes (M. Birze).
Tātad savs pamats lietot vārdu lente vārda filma

vietā būtu. Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka pārnesto

nozīmju lietojums, kas parasti saistīts ar ekspresīvām
papildnozīmēm, var radīt pārpratumus vai vismaz sti-

listiskus negludurnus. Piemēram, tikai vārds filma

iespējams teikuma .. radīta specializēta bērnu un jau-
natnes filmu apvienība (Rīgas Kinoekrāni, 1972, 47),
bet ne: bērnu un jaunatnes lenšu apvienība. Nepre-
cīzi būtu arī, ja teiktu mākslas lente, domājot ar to

mākslas filmu.
Bieži vērojams abu vārdu — filma un lente — para-
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lēls lietojums vienā un tai pašā tekstā, kur it kā mēģiL

nāts novērst vārda atkārtošanos. Taču dažkārt tā var

nevis panākt stilistisku labskanību, bet gan radīt šau-

bas par abu vārdu vienriozīmīgumu. Ja, piemēram, iz-

devumā «Rīgas Kinoekrāni» blakus ir divi teikumi Rek-
lāmas lentē letilpināti fragmenti no filmām, kuras

veidotas pēc Puškina darbu motīviem un: Reklāmas

filma stāsta par vienu no valsts vecākajām kinostu-

dijām (1972, 47), lasītājam ir pamats šaubīties, vai

reklāmas lente ir tas pats, kas reklāmas filma.
Tā kā konkrētu priekšmetu nosaukšanai vārdam lente

parasti tiek pievienots kāds apzīmētājs, piemēram,
matu lente, magnetofona lente, Izolācijas lente, sēru

lente, zīda lente, tāpat ceļa lente, asfalta lente v. tml.,

arī runājot par kinofilmu, labāk būtu lietot nevis vārdu

lente vienu pašu, bet gan kopa ar noteiktu raksturotāju,
proti — kinolente, kā, piemēram, teikumā N. Harlljevs
savā kinolentē rāda tikai vientuļu jurtu plašajos

smiltājos.. (Rīgas Kinoekrāni, 1973, 9).
iTerminoloģisks nosaukums kinomākslas darbam ir

vārds filma, un tas šai nozīmē lietojams, vismaz oficiā-

los tekstos. Arī līdz šim iznākušajās latviešu valodas

vārdnīcās vārds lente ar kinomākslas darba nozīmi nav

minēts, un tas šai nozīmē uzskatāms par sarunvalodas

piederumu. Par lenti filmu nemēdz saukt parastie kino-

skatītāji. Sai nozīmē lente īsteni ir profesionāls apzī-
mējums, ko ieviesuši kinodarbinieki, jo tieši viņiem ir

visciešākā saskare ar filmas materiālo ietvaru — lenti.

Tāds pats nozīmes pārnesums ir vārda audekls lie-

tojumā ar nozīmi 'glezna', piemēram, šādā tekstā:

Kāda audekla vēsture.
..

Mākslas muzejā svētku

ekspozīcijā varēja apskatīt nelielu audeklu «Mas-

kava, 1917. gada februāris». Tas ir trauksmaino dienu
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liecinieks (Cīņa). Te vārds audekls, kas nosauc mate-

riālu, uz kā glezna gleznota, attiecināts uz visu māk-

slas darbu. Šādā nozīmē audekls ir šauri profesionāls
neterminoloģisks apzīmējums. To ar ekspresīvu no-

krāsu var lietot, bet katrā ziņā ierobežoti, apzinoties
konteksta un situācijas lomu pareizā teksta izpratnē.

Ar cita veida nozīmes pārnesumu sastopamies vārda

orgāns lietojumā. Šā internacionālā, daudzās valodās

sastopamā vārda pamatā ir grieķu vārds organon. Jau

sengrieķu valodā tam ir vairākas nozīmes: 1) rīks, in-

struments, līdzeklis; 2) mūzikas instruments; 3) mate-

riāls; 4) darinājums. Arī 1969. gadā latviešu valodā

iznākušajā Svešvārdu vārdnīcā vārdam orgāns minē-

tas četras nozīmes: 1) dzīvnieku vai augu organisma
daļa ar noteiktu uzbūvi un funkcijām; 2) organizācija
vai iestāde, kas izpilda noteiktus uzdevumus kādā sa-

biedriskās dzīves nozarē (likumdošanas, tiesas, arod-

biedrību v. c. orgāni); 3) periodisks preses izdevums;

4) rīks, līdzeklis. Līdzīgas nozīmes šiem vārdiem ir arī

krievu, vācu, angļu un citās valodās. Visas vārda or-

gāns nozīmes dažādās valodās izaugušas no vienas

pamatnozīmes — 'rīks, funkcijas veicējs', kas ar laiku

sazarojusi.

Te redzam tā saukto funkcionālo nozīmes pār-
nesumu, kad viena priekšmeta nosaukumu attiecina uz

citu priekšmetu, kam ir līdzīga funkcija.
Vārds orgāns, kas sākotnēji apzīmēja konkrētus

priekšmetus — augu un dzīvnieku daļas, kurām ir no-

teiktas fizioloģiskas funkcijas, laika gaitā ticis attie-

cināts arī uz abstraktiem jēdzieniem. Tā izveidojušies
tādi terminoloģiski apzīmējumi kā valsts varas orgāni,
valsts drošības orgāni, pārvaldes orgāni, izmeklēšanas

orgāni, kontroles orgāni, preses orgāni v. c. Vārds
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orgāns te apzīmē plašākus, funkcionāli līdzīgus jēdzie-
nus, ko nevar izteikt ar kādu citu vārdu, piemēram, ar

vārdu iestādes. Piemēram, tautas kontroles orgāni ne-

būt nav iestādes; ar vardu orgāns nav domāti arī at-

sevišķi kontrolieri, kā tehniskie kontrolieri fabrikās vai

trolejbusu kontrolieri, kurus katru atsevišķi par kon-

troles orgānu nesauksim, bet apzīmējums kontroles or-

gāni attiecināms tikai uz veselu kontroles sistēmu. Tā-

pat preses orgāni ir kopīgs, vispārinošs nosaukums

laikrakstiem, žurnāliem, dažādiem periodiskiem infor-

matīviem biļeteniem v. tml., kādu sabiedrisko organizā-

ciju vai valsts iestāžu izdevumiem. Jāpiebilst, ka

latviešu valodā vārdu orgāns preses izdevumu nosauk-

šanai lieto jau samēra sen, piemēram, 1934. gadā izdo-

tajā prof. J. Endzelīna rediģētajā Svešvārdu vārdnīcā

kā viena no vārda orgāns nozīmēm minēta arī nozīme

'laikraksts.

Vārds orgāns pēdējā laikā dažādos tekstos, šķiet,
parādās daudz biežāk, nekā būtu nepieciešams. Kā zi-

nāms, katrā valodā vārdam ir atšķirīgas semantiskās

robežas. Tāpēc vārds orgāns ne vienmēr iederas tādā

kontekstā, kur tas sastopams citās valodās. Piemēram,

nevietā šis vārds lietots teikumā, ko lasām 6. klases

botānikas mācību grāmatā: Uzturam Izlieto dažādus

kāpostu orgānus: lapas, stumbrus, ziedu aizmetņus
un ziedlapas. Kaut arī šim vārdam te ir šķietami ter-

minoloģiska nozīme — 'auga daļa ar īpašām funkci-

jām', labāk būtu bijis runāt par kāpostu auga daļām.

Tāpat nav pamata par milicijas orgānu dēvēt milici,

milicijas iestādi vai vispār miliciju vai par izmeklēša-

nas orgānu saukt katru izmeklētāju v. c. Piemēram,

Latvijas PSR APP apstiprinātajos likumdošanas aktos

un kodeksos pareizi runāts par izmeklēšanas lestādi
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(ja tiešām domāta iestāde), par izmeklētāju (ja tā ir

konkrēta persona) un par izmeklēšanas orgāniem (ja

apzīmējums aptver gan izmeklēšanas iestādes, gan iz-

meklētājus).
Vārda nozīmes pārnesums ir lielisks valodas bagāti-

nāšanas līdzeklis, bet tas jāizmanto ar apdomu.

N. SIKA

INTERNACIONĀLAS CILMES ĪPAŠĪBAS VĀRDU

PARALĒLFORMAS

Ar izskaņām -isks, -iska atvasinātie īpašības vārdi

izsaka atbilstību, līdzīgumu, piemērotību tam vai sa-

skaņotību ar to, kas izteikts pamatvārda nozīmē. Pie-

mēram, pilsētniecisks ir tāds, kas raksturīgs, īpats

pilsētniekam (pilsētniecisks apģērbs, pilsētnieciska

dzīve); zēnisks — tāds, kas piemīt zēniem vai atbilst

zēna vecumam (zēniska stāja, zēniskas rotaļas).
Mūsdienu latviešu valodā ar izskaņām -isks, -iska

bieži darina īpašības vārdus no personu nosaukumiem

(saimnieks — saimniecisks, skolnieks — skolniecisks)
tin no abstraktas nozīmes lietvārdiem (jēdziens — jē-
dzienisks, likums — likumisks, šķira — šķir isks).

Daudz ir arī internacionālas cilmes īpašības vārdu

ar šīm izskaņām (avantūrisks, mehānisks, morālisks,

sinhronisks v. c). Līdztekus šādiem atvasinātiem īpa-
šības vārdiem sastopams samērā daudz neatvasinātu

internacionālas cilmes īpašības vārdu, kam ir tā pati
sakne, kas atvasinātajiem īpašības vārdiem (morāls —

morālisks, analogs — analoģisks v. c). Šo īpašības
vārdu paralēlformu lietojumā bieži vien vērojama ne-

konsekvence.
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Cilvēku morālā audzināšana nebūt nav atkarīga
no reliģijas, bet no sabiedrības morālās uzvedī-

bas attiecīgajā laikā (Cīņa, 1973, 15. martā).

Sociālajā, politiskajā un morālajā ziņā šis karš

izolē Savienotās Valstis pat no sabiedrotajiem (Rī-

gas Balss, 1967, 5. apr.).
Katra personība kļūst arvien harmoniskāka, apvie-

nojot garīgu bagātību, morālisku skaidrību un

fizisku pilnību (Padomju Jaunatne, 1967, 8. martā).
Dzērājam jāizbauda ne vien fiziskas, bet ari morā-

liskas, ja vēlaties, ari materiālas paģiras (Rīgas
Balss, 1966, 23. sept.).
Vienādi sadzīves apstākļi, analogs pagātnes man-

tojums (Liesma, 1973, 1).
Jau pirmie tranzistoru radioelektronu aparatūras pa-

raugi pašos pamatos atšķīrās no uzdevuma ziņā
analogām lampu lerīcēm (Padomju Jaunatne,

1967, 7. martā).

... tik masveidīga nabadzība, kada sastopama gan-

drīz katrā lielākajā ASV pilsētā, nav atrodama ana-

loģiskās Eiropas valstu, Kanādas vai Japānas

pilsētās (Rīgas Balss, 1967, 8. aug.).

Tekstos sastopami arī citi šāda veida atvasinātu un

neatvasinātu internacionālas cilmes īpašības vārdu

pāri: antonīms — antonlmlsks, sinonīms — sinoni-

misks, idents — identisks, iluzors — iluzorlsks v. c.

Latviešu valodas biežuma vārdnīca1 rāda, ka izpētī-
tajos tekstos konstatēti gan vārdi analogs (18), idents

(1), morāls (21), gan arī analoģisks (12), identisks

(3), morālisks (3).

1 Latviešu valodas biežuma vārdnīca. Apvienotais sējums. R.,

1973.



80

Jādomā, ka šāds formu paralēlisms latviešu valodā

ieviesies vācu valodas ietekmē, jo ari vācu valodā ir

šāds atvasināto un ncatvasināto formu paralēlisms:

analog, analogisch

ident, identisch

sijnchron, sijnchronisch

Latviešu valodā vērojama tendence atbrīvoties no

izskaņām, kur tās nav nepieciešamas. Uz to norādījuši
valodnieki J. Endzelīns, E. Blese un vēlāk arī citi. Pie-

mēram, jau 1940. gadā izdotajā krājumā Valodas un

rakstības jautājumi
2 ieteikts garākā prozaisks vietā

lietot prozisks (kā tiešu atvasinājumu no proza) un

garāko formu literārisks, muzikālisks vietā — literārs,

muzikāls. Viena jēdziena apzīmēšanai labāk noderviens

vārds nekā vairāki apzīmējumi. Dublēti rada grūtības
teksta satura uztveršanā, tāpēc vēlams minēto interna-

cionālas cilmes īpašības vārdu paralēlformu lietošana

ievērot zināmas normas.

Ja neatvasinātā īpašības vārda forma ir tāda pati
kā lietvārda forma, priekšroka dodama atvasinātā īpa-
šības vārda formai ar izskaņām -isks, -iska. Tāpēc
ieteicams vairīties no īpašības vārdiem antonīms, ho-

monīms, sinonīms v. c. (jo tiem latviešu valodā atbilst

tāds pats lietvārds) un tai vietā lietot sinonimlsks,

antonlmisks, homonimisks v. c, piemēram:
..slnonlmiskas attieksmes veidojas tikai tad,

ja valodā vairāki vārdi apzīmē vienu jēdzienu..
(R. Veidemane. Latviešu valodas leksiskā sinonī-

mija. R., 1970, 41. lpp.).
Sinonīmu antonlmisks izlietojums nav pretrunā

2 Valodas un rakstības jautājumi. Red. J. Endzelīns, sakārto-

jusi V. Rūķe. R., 1940, 10. lpp.
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ar sinonīmu būtību, bet tieša saskaņā ar to (turpat,
49. lpp.).
Ja neatvasinātajam īpašības vārdam latviešu valodā

nav atbilstoša lietvārda, der izvēlēties neatvasinātā

īpašības vārda formu. Tātad vārdiem idents, iluzors,
morāls ieteicama īsākā forma (ne identisks, iluzorisks,

morālisks)
, piemēram:

Blakus tādiem jau sen pazīstamiem adjeklīviem ka

ideāls, materiāls, oriģināls, kas formāli ir identi

ar atbilstošajām subsianiivu formām... (Veltījums
akadēmiķim Jānim Endzelīnam, 1972, 372. lpp.).
Sinonīmi Ir vārdi ar identu nozīmi.. (R. Veide-

mane. Latviešu valodas leksiskā sinonīmija. R., 1970,
37. lpp.).
Ir pavisam cits jautājums, cik šajos centienos katrā

gadījumā ir naivi iluzoru priekšstatu (Māksla,

1972, 3, 24. lpp.).
Ir vel cilvēki, īpaši gados vecāki, kas atrod mierinā-

jumu reliģiskos pārdzīvojumos un tic dzīvei iluzo-

rajā viņpasaulē (Cīņa, 1973, 15. martā).
Otru lielu paralēlformu grupu veido īpašības vārdi

ar izskaņām -isks, iska un -islisks, -istiska. Aplūkosim
šo īpašības vārdu darināšanu un lietošanu.

Ar piedēkli -ist- mēdz darināt lietvārdus — person-

vārdus un darītājvārdus — no abstraktas nozīmes liet-

vārdiem, piemēram, finanses — finansists, kapitāls —

kapitālists, rekords — rekordists, terors — terorists

v. tml. Internacionālas cilmes īpašības vārdos piedēkļi
-ist- un -isk- daļēji ieviesušies starpniekvalodu ietekmē.

Ir arī tādi atvasināti īpašības vārdi, kam piedēklis
-ist- pārņemts no tās valodas, kurā īpašības vārds ra-

dies, piemēram, no krievu valodas: boļševistisks un

meņševistisks (6ojibmeßHCTCKHii, MenbīueßHCTCKnu).
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Vieni un tie paši piedēkļi var būt vairākās valodas,

tā ka visai grūti noteikt, vai vārds ienācis ar attie-

cīgo izskaņu no starpniekvalodas, vai tas atbilstoši

darināts no vārda saknes. Piemēram, blakus lietvār-

diem impresionists, individuālists, naturālists, sociā-

lists ir īpašības vārdi Impreslonistisks, indlviduālistisksy

naturālistisks, sociālistisks; tāpat arī vācu un krievu

valodā: Impressionist, impressionistisch, HMnpeccHO-

hhct, HMnpeccHOHHCTHiiecKHH, Individualist, indivldua-

llstlsch, HHAHBHAya;iHCT, niiAHBHAyajiHCTHqecKHH, Natu-

rallst, naturalistisch, naTypajiHCT, naTypajiHCTHqecKHH,

Sozialist, sozialistisch, counajiHCT, couHajiHCTi-mecKHH.

Kad īpašības vārdiem ir paralēlformas ar izskaņām
-isks, -iska un -istisks, -istiska, latviešu valodas lieto-

tājiem bieži vien nav skaidrs, kuru no tām izvēlēties.

Tādēļ, necenšoties pārveidot dažus praksē nostabilizē-

jušos īpašības vārdus, kas pārņemti no citām valodām

(kā, piemēram, boļševistisks, partejisks v. c), vispār

jāraugās, lai internacionālo īpašības vārdu forma at-

bilstu latviešu valodā parastajam darināšanas mode-

lim. Aplūkosim šādu vārddarināšanas modeli un vārdu

leksiskās nozīmes:

rasisks (ras[e] + isks) — tāds, kas attiecas uz rasi,

ir ar to saistīts,
rasistisks (rasist[s] + Isks) — rasistiem raksturīgs,

ar rasismu saistīts.

..[pārtautošanas process] neko lielu neesot kaitējis
baltvācu «rasiskai substancei» (Zvaigzne, 1970,

13, 8. lpp.).
Pretorijas režīms Ir rasistiskās balto kundzības

žandarms šajā rajonā (Rīgas Balss, 1973, 10. martā).

Līdzīgi atšķiras arī vārdu simbolisks un simbolistisks

nozīmes, piemēram:
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Mūsdienu simboliskās algebras tēvs F. Vjeis
bija jurists.. (Cīņa, 1973, 10. martā). '
Stāsta izskaņa ir zināmā mērā simboliska (Pa-
domju Jaunatne, 1973, 4. martā).
Pirms septiņdesmit gadiem sarakstītā Aspazijas
simbolistiskā drāma «Sidraba šķidrauts» mūs-

dienu skatītāju interesi satrauc vispirms ar savu

daudzveidīgo problemātiku (Literatūra un Māksla,
1973, 24. martā).

Tātad piedēkļa -ist- pievienojums īpašības vārdam

maina tā leksisko nozīmi. Piemēram, folklorisks ir tāds,
kas attiecas uz folkloru, bet folkloristisks — tāds, kas

attiecas uz folkloristu vai folkloristiku. Šādus pareizus
darinājumus var vērot arī praksē, piemēram:

Par kādas kultūrvēsturiski nozīmīgas dziesmas

ļolklorisko autentiskumu (ZA Vēstis, 1973, 2,
126. lpp.).
Tās sakņojas tautas tradīciju slāņos — gan \olklo-
riskās, gan vēlākās sadzīves dziesmās (Literatūra
un Māksla, 1973, 1).

Raiņa folkloristiskā darbība krasi izpaužas di-

vās galvenās līnijās (Folkloras institūta Raksti, I.

R., 1950, 7. lpp.).
Līdz ar to par vēlamiem darinājumiem uzlūkojami

novelts ks stāsta risinājums (ja tas atbilst novelei,
ja tam ir noveles īpatnības), karikatūrisks pārspī-
lējums, satīrisks stāsts v. tml. Jāvairās no garajām
izskaņām -istisks, -istiska, ja to lietojums nav nepie-
ciešams nozīmes diferencēšanai.

Atsevišķos gadījumos tekstos sastopami pat gluži
nepareizi darinājumi:

..nesaprotams un nepieņemams šķiet tas «butafo-
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rlstiskais» laikinetīgums, kādu nu jau vairākus

gadus uzspēlē.. (Karogs, 1965, 1, 107. lpp.).
..kurā apraksim latiņu kvartālu snobistisko

literātu un mākslinieku aprindu tikumi (Literatūra
un Māksla, 1973, 20. janv.).
Minētajos teikumos pareiza ir īsākā īpašības vārdu

forma, jo izskaņa -istisks te vārdam nepiešķir jaunu
nozīmi. Vietā būtu vārdkopas: satīrisks darbs, b li-

ta] or isks laikmeiigums, snobiskās aprindas.

I. ĒDELMANE

PARALĒLISMI VALODĀ

Vienam un tam pašam jēdzienam, parādībai, norisei

var būt divi vai pat vairāki paralēli nosaukumi.

Viens no paralēlismu rašanās cēloņiem ir dažu apvid-
vardu ienākšana literatūrā, publicistikā vai sarunva-

lodā. Piemēram, līdzās apstākļa vārdam priekšlaikus
ar nozīmi 'laikus, iepriekš' — priekšlaikus paziņot
adresi, priekšlaikus sagādāt visu nepieciešamo, priekš-
laikus nopirkt biļeti v. tml. sastopams apstākļa vārds

aizlaikus ar tādu pašu nozīmi: Var aizlaikus ap-

galvot, ka vīrietis būs tas, kas kosmiskajā raketē pir-
mais dosies pasaules izplatījumā un pirmais spers soli

uz citām planētām (Literatūra un Māksla, 1967, 226).
Līdzās apstākļa vārdam labprāt — labprāt klausīties

mūziku, labprāt paviesoties pie draugiem, labprāt aiziet

uz kino v. tml. kā retāku variantu atrodam apstākļa
vārdu miļuprāt (ar tādu pašu nozīmi): Andrejs Upits

mīļuprāt pasēdēja ar citiem literātiem, kad izraisī-

jās interesantas sarunas (Cīņa, 1972, 282). Blakus tā-
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diem augu nosaukumiem kā pīlādzis un paeglis, kafe
atzīti par terminiem, sarunvalodā ir plaši izplatītas

izlokšņu formas: pīlādzi dēvē par sērmūksl vai sērmūk-

sli, paegli — par kadiķi.
Paralēlismu nostiprināšanos var veicināt ari zināt-

niskās terminoloģijas izveide. Par terminu tagad pie-

ņemts vārds tepe (tepēt, tepēšana, tepējums), bet pa-
ralēli tam sarunvalodā un literatūrā lieto vārdu ķite
(ķltēt, ķitēšana, ķitējums). Amatnieks teica, lai no-

griežot divpadsmit rūtis un atstājot kiti.. lasāms

E. Birznieka-Upīša darbā Pastariņa dienasgrāmata.
Tāpat par kiti, bez kuras nevar iztikt nevienā mājā,
stāstīts žurnāla Zvaigzne 1964. gada 7. numurā.

Paralēlismu rašanās cēlonis var būt arī latviskas

cilmes vārda nostiprināšanās blakus aizguvumam. Par

to liecina tādi vārdu pāri kā šķēres — grieznes, tele-

fons — tālrunis v. c. Pēc datiem, kas atrodami Latviešu

valodas biežuma vārdnīcā, 1 vārdu grieznes lieto tehnis-

kajā un zinātniskajā literatūrā, bet nelieto publicistikā
un daiļliteratūrā, turpretī vārds šķēres sastopams kā

tehniskajā literatūrā, tā arī daiļliteratūrā un publicis-
tikā.

Vārdu telefons un tālrunis lietojumā mūsdienu va-

lodā ir zināma atšķirība. Kaut gan latviskās cilmes

vārds tālrunis (blakus vārdam telefons) jau iekarojis
vietu valodā, piemēram, levilkt telefonu — ievilkt tāl-

runi, telefona klausule — tālruņa klausule, telefona
zvans — tālruņa zvans v. c, tomēr telefona vārds aiz-

vien vēl ir plašāk izplatīts. (Zināma nozīme te ir

arī tam, ka vārds telefons saskan ar attiecīgo krievu

1 Latviešu valodas biežuma vārdnīca, l. sēj., 1. d. R., 1966;
2. suj. R., 1969; 3. sēj. R., 1972.
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Valodas vārdu Tejiedpou.) Vēl vairāk — lādos vārdu

savienojumos kā, piemēram, telefona abonentu grāmata,

telefona centrāle, telefona automāts, telefona stabs, tele-

fona vadi v. c. telefonu ar paralēlo tālruni aizstāt ne-

mēdz. Tas tādēļ, ka abiem paralēlismiem izveidojusies
zināma nozīmes atšķirība. Par telefonu dēvē gan pašu

aparātu, gan visu ar tā darbību saistīto ierīču sistēmu,

bet par tālruni — tikai pašu aparātu. Piemēram: legāju
telefona būdiņā un drebošiem pirkstiem griezu
tālruņa ripiņu (E. Zālīte. Agrā rūsa). Literatūrā

un publicistikā vārdu pāri telefons — tālrunis (attie-

cīgā aparāta nozīmē), tāpat kā līdzīgus paralēlismus,
bieži lieto pārmaiņus, lai vienā teikumā neatkārtotos

viens un tas pats vārds. Piemēram: Telef on a apa-

rātu uz Liepājas ostas dispečera galda daudz, gan-

drīz nepārtraukti skan tālruņu zvani (Zvaigzne,
1951, 19).

Viens no paralēlismu rašanas cēloņiem ir arī tas,
ka valodā ienāk internacionālismi un kalkas. Piemē-

ram, latviešu izloksnēs izplatīti auga Convallaria ma-

jalis L. nosaukumi maijpukltes, maljpulkstenlši (pēc
vācu Maiblume, Maiglockchen parauga); sarunvaloda

tie nereti sastopami līdzās terminoloģiskajam nosau-

kumam kreimenes: lasīt maijpukltes, maijpukišu tin-

ktūra, lietot maijpukišu pilienus v. tml.

Par paralēlismiem uzlūkojami arī vārdi sortiments

un asortlments, ko lieto ar vienādu nozīmi. Piemēram:

Vilnas drānu izgatavotāji papildinās sortimentu ar

kostīmu, kleitu un mēteļu audumiem.. (Zinātne un

Tehnika, 1962, 2). Fabrikas «Rīgas audums» asorti-

mentu kabinetā mums parādīja dažus pievilcīgus
audumu paraugus.. (Zvaigzne, 1957, 10). Lietošanai

ieteicamāka ir īsākā forma sortiments, jo ta vairāk



87

atbilst valodas attīstības tendencei — īsināt vārdus,
vārdkopu vietā lietot salikteņus v. tml,

Pēdējā laikā savu vietu valodā ir iekarojis jaundari-

nājums vaļasprieks, kas nereti konkurē ar svešvārdu

hobijs. ..par pieauguša cilvēka hobiju sauc tādu

nodarbošanos, kurai viņš nenododas nopietni, citiem

vārdiem, ar kuru nepelna naudu (Māksla, 1970, 3). Arī

ar vārdu vaļasprieks apzīmē cilvēka nodarbību no

darba brīvajā laikā, piemēram, piedalīšanos mākslinie-

ciskajā pašdarbībā, sportā, makšķerēšanu, sēņošanu
v. tml. Nav svarīgi, ar ko tu sāksi savu ceļojumu

vaļasprieka pasaulē — ar pastmarku, kas veltīta

Jurljam Gagarinam, ar Roberta Roždestvcnska dzejoļu
krājumu vai Suzdaļas nozīmīti, kas atvesta no ekskur-

sijas. Svarīgi ir tas, ka tev dzīvē būs kas jauns un

interesants (Padomju Jaunatne, 1972, 86). Apzīmējums
vaļasprieks ir veiksmīgs darinājums, jo minētās nodar-

bības patiesi sagādā prieku, palīdz pilnvērtīgi pavadīt
vaļas brīžus.

Līdzās vaļaspriekam un svešvārdam hobijs lietojams
arī latviskās cilmes vārds aizraušanās (attiecīgā no-

zīmē). Piemēram: Dzintara meklētāju nodarbošanās pie
mums nav profesija, drīzāk sports, aizraušanās,
kaislība.. (Latviešu tēlotāja māksla, 1958). Operējot
ar visiem trim minētajiem paralēlismiem, izteiksmi var

dažādot un niansēt.

Sarunvalodā un sevišķi daiļliteratūrā paralēlismi jo
bieži ir izteiksmes kuplinātāji. Turpretī, runājot par
zinātniskiem tematiem, kur obligāti jālieto attiecīgā
terminoloģija, no paralēlismiem ir jāvairās, jo zinātnē

pilnīgas skaidrības un nepārprotamības dēļ apzīmē-

jumu variēšana nav pieļaujama.
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R. AUGSTKALNE

VĒROJUMI UN IEROSINĀJUMI

Latviskie mēnešu nosaukumi

Līdzās katru dienu lietotajiem internacionālajiem mē-

nešu nosaukumiem — janvāris, februāris utt. — rei-

zēm, īpaši daiļliteratūrā, vēstulēs un citos neoficiālos

tekstos, tiek lietoti arī latviski mēnešu nosaukumi. Tos

varam atrast vecos kalendāros, un tie ievietoti arī iz-

devniecības «Liesma» 1972. gadā izdotajā grāmatā

«Divpadsmit mēneši». Tomēr latviskie mēnešu nosau-

kumi nav īsti nostabilizējušies; dažādos izdevumos tie

ir atšķirīgi. Sai rakstā analizēti latviskie mēnešu no-

saukumi izdevumā «Divpadsmit mēneši», mēģinot da-

žos gadījumos atrast labāku apzīmējumu.
Daļai mēnešu grāmatā «Divpadsmit mēneši» doti

stabili, jau sen ieviesušies apzīmējumi: marts — sērsnu

mēnesis, aprīlis — sulu mēnesis, maijs — lapu mēne-

sis, jūnijs — ziedu mēnesis, jūlijs — siena mēnesis.

Izdevies minētajā grāmatā ir arī februāra apzīmē-

jums — puteņu mēnesis, ko balsta diezgan bieži lie-

totā vārdkopa februāra puteņi. Toties pārējo sešu mē-

nešu vārdi «Divpadsmit mēnešos» rada dažādus iebil-

dumus.

Janvāra apzīmējums — balto taku mēnesis — skan

neparasti un liek domāt par indiāņu stāstiem. Tā kā

janvāris pie mums parasti ir aukstākais mēnesis, tam

labāk piederētos apzīmējums sala mēnesis.

Augusts «Divpadsmit mēnešos» nosaukts par pļaujas
mēnesi. Šķiet, ka te labāk bija lietot veco apzīmējumu
labības mēnesis, jo pļauja ir arī siena pļauja, kas sā-

kas daudz agrāk.
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Visgrūtāk atrast piemērotus apzīmējumus gada pē-
dējiem četriem mēnešiem.

Septembris «Divpadsmit mēnešos» nosaukts par ra-

žas mēnesi, bet ražu nevar saistīt tikai ar septembri.
Vecos kalendāros šis mēnesis saukts par rudens mē-

nesi, taču rudens mēneši ir arī oktobris un novembris.

Neder arī kādreiz lietotais apzīmējums viršu mēnesis,

jo virši sāk ziedēt jūlija beigās. Septembrim loti rakstu-

rīgi ir ābolu pilnie dārzi, ko atzīmējis arī J. Sudrab-

kaļus: .. sirds pieķeras vienai no daudzajām septembra
gleznām, taisni zēnam ar ābolu. Tāpēc septembrim va-

rētu dot apzīmējumu ābolu mēnesis.

Oktobris «Divpadsmit mēnešos» saukts par lietus

mēnesi, taču pēc meteorologu ziņām visvairāk lietus

mūsu republikā nolīst augustā. Vecais apzīmējums veļu
mēnesis skan pārāk drūmi. Spilgtākā dabas parādība
oktobrī pie mums ir lapkritis, tāpēc oktobrim derētu

apzīmējums lapkriša mēnesis.

Novembris «Divpadsmit mēnešos» saukts par salnas

mēnesi, taču rudens salnas pie mums sākas septembrī.
Vēlā rudenī raksturīga parādība ir biezas miglas, tā-

pēc novembrim varētu piešķirt apzīmējumu miglu mē-

nesis.

Decembris «Divpadsmit mēnešos» saukts par ziemas

mēnesi, taču īstas ziemas decembri bieži vien vēl nav.

Arī reizēm lietotais apzīmējums vilku mēnesis decem-

brim nav īsti piemērots. Šim mēnesim — gada tumšā-

kajam laikam
—

vislabāk derētu apzīmējums tumsas

mēnesis. Tas atrodams arī J. Jaunsudrabiņa tulkotajā
Š. dc Kostēra «Leģendā par Pūcesspieģeli»: Bija at-

nācis decembris, ilgās tumsas mēnesis.

Tātad izveidojas šāda rinda: I — sala mēn., II —

puteņu mēn., 111 — sērsnu mēn., IV — sulu mēn.,



90

V — lapu mēn., VI — ziedu mēn., Vil — siena meti.,

VIII — labības mēn., IX — ābolu meti., X - lapkriša

mēn., XI — miglu mēn., XII — tumsas mēnesis. Sie

nosaukumi zināmā mērā atspoguļo mūsu zemes dabas

parādības un ari cilvēku darbu.

Varbūt citiem ir labāki priekšlikumi?

Pilsoniskā drosme?

Vārdkopu rpa>K/iaHCKoe mvjkcctbo latviešu valodā

parasti tulko ar vārdiem pilsoniskā drosme, piemēram,
rakstnieka pilsoniskā drosme. Sis tulkojums atrodams

arī krievu-latviešu vārdnīcās, taču tas nav visai izde-

vies.

Vārdam pilsonisks ir bijusi un joprojām ir dzīva

nozīme 'buržujisks, sīkpilsonisks, birģelisks', piemēram,
pilsoniska izskata virs (ME), Viņa dzejoļus lielākoties

iespiež pilsoniskie izdevumi (J. Ziemeļnieks. Dzeja,

priekšvārds), šīs nozīmes dēļ vārdkopu pilsoniskā
drosme var pārprast.

Vārdkopu rpa>K/iaHCKHH AOJir latviski tulko ar vār-

diem pilsoņa pienākums. Sekojot šim paraugam, vārd-

kopu rpa>KAancKoe My>KecTßo varētu tulkot ar vārdiem

pilsoņa drosme vai — vēl labāk — ar salikteni pllsoņ-
drosme. Vārdkopa rakstnieka pilsoņdrosme skan labāk

nekā sākumā minētā.

J as i, Ploešti, Pitešti v. c.

Ir diezgan daudz Rumānijas vietvārdu, kas beidzas

ar -i. Latviešu tekstos šos vārdus reizēm uzskata par
nelokāmiem, piemēram: Starp Pitešti un Ķrajovu Ru-
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mānija.. (Karogs, 1971, 7, 79. lpp.). Vietvārdi ar -i

rumāņu valodā ir vīriešu dzimtes daudzskaitlinieki,
tādi paši kā Latvijas vietvārdi Talsi, Ķemerl, Limbaži

v. c., tāpēc tie lokāmi tāpat kā atbilstošie latviešu

vārdi, piemēram, Ploeštu rajons Rumānijā (Z. Eiduss.

1418 ugunīgas dienas, 1971, 118). Tātad arī pirmajā
piemērā bija jālieto lokāma forma: Starp Piteštiem un

Ķrajovu.

Tāpat jārīkojas arī ar Moldāvijas vietvārdiem, kas

beidzas ar -i, — Benderl, Dubosarl, Falešti v. c, tātad

jāraksta: Bijām Benderos.

Teiktais neattiecas uz tādiem Rumānijas vietvār-

diem kā Bucuresti, Galati, kas latviešu valodā starp-
niekvalodu ietekmē jau sen zaudējuši galotni -i un

ieguvuši sieviešu dzimtes galotnes — Bukareste un

Galaca. Šādu vardu rakstībā saglabājama līdzšinēja
tradīcija.

A. BLINKENA

VALODAS KULTŪRA DIVVALODĪBAS APSTĀKĻOS

Pēdējos gadu desmitos padomju valodniecībā īpaši
aktuāla kļuvusi divvalodības problēma, kas radusies

sakarā ar nacionālo valodu attīstību un krievu valodas

kā starpnacionālās valodas lomas pieaugumu katras

padomju nācijas dzīvē. «Divvalodības pastiprināšanās
PSR Savienībā ir objektīvs progresīvs vēsturisks pro-

cess un līdztiesīgo PSRS valodu sadarbības izpausmes
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pamatforma.»
1 Divvalodības apstākļos valodas arī

ietekmē viena otru — var rasties jauni vārdi, jaunas
vārdu nozīmes, dažkārt pat mainīties gramatiskās for-

mas un konstrukcijas.
Padomju laikā latviešu valodas leksikā ienāk simtiem

jaunu vārdu, kas atspoguļo jaunās dzīves parādības.
Krievu valodai kā padomju tautu starpnacionālajai va-

lodai ir sevišķi liela ietekme uz latviešu valodu. Lat-

viešu valodā kļuvuši nepieciešami ne vien vārdi un

vārdu savienojumi, kas veidoti kā tieši tulkojumi no

krievu valodas, piemēram, komjaunatne komcomoji,

krussite rpaAOČHTue, trieciennieks vaapHHK, bet arī daži

krievu valodas vārdi, kas kļuvuši internacionāli un

netiek tulkoti arī latviešu valodā; piemēram, kolhozs,

sovhozs v. c. Ar krievu valodas starpniecību no citām

padomju tautu valodām latviešu valodā ieplūduši dau-

dzi vārdi kā reģionālu parādību vai nacionāli speci-
fisku jēdzienu apzīmējumi, piemēram, no tjurku valo-

dām vārdi aksakals, ariks, auls, čabans, čalms, gjurza,
harčo, kumiss, minarets, parandža, piala, saksauls, šer-

bets, tibeteika v. c. Jaunākajā laikā ar krievu valodas

starpniecību pārņemti arī daudzi Rietumeiropas valodu

vārdi, piemēram, antresols, dizains, miksers, hobijs
v. c. Krievu valoda kā Padomju daudznāciju valsts

starpnacionālā valoda kļuvusi par visu padomju tautu

īpašumu, jo tā paver ceļu saziņai ar citu padomju
tautu locekļiem, atklāj visām padomju tautām krievu

un visu citu padomju tautu kultūras bagātības. Tāpēc
nav nejaušība, ka ikvienas padomju nacionālās valodas

spēks un bagātība pieaug ciešā saistījumā ar krievu

valodas attīstību un izaugsmi.

1 Ba3Heß A. T., Hca c b M. H. h iiaunH. M., 1973,
c. 212.
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Atšķirībā no agrākajiem valodas attīstības posmiem
padomju laikā ir cēlies nacionālo valodu zinātniskas

izpētes līmenis, mainījusies valodas lietotāju attieksme

pret valodu, pret aizguvumu uzņemšanu, attieksme pret
valodas kultūru. Padomju sabiedrībai, ko veido dau-

dzas tautības ar savām nacionālajām valodām, rak-

sturīgs aktīvs, zinātnisks savas valodas materiāla vēr-

tējums, rūpes par savas valodas bagātību un tīrību.

Valodas kultūrai, kas ir viena no sociālistiskās kultū-

ras nozīmīgākajām sastāvdaļām, tiek veltīta liela

sabiedrības uzmanība. PSRS Zinātņu akadēmijas Valo-

das un literatūras nodaļā darbojas zinātniskā padome,
kas risina komplekso problēmu «Nacionālo valodu

attīstības likumības sociālistisko nāciju attīstības ap-

stākļos». Šī padome daudzkārt norādījusi uz nepiecieša-
mību rūpīgi izpētīt PSRS tautu valodu kultūras jautā-
jumus un, sekojot Ļeņina norādījumiem, cīnīties par

visu PSRS tautu literāro valodu tīrību, normalizāciju
un pilnīgumu, kā arī par krievu valodas tīrību un nor-

malizāciju, lai tajā novērstu nevēlamas nacionālo va-

lodu ietekmes.2

Lai gan aizguvumi ir spēcīgs ikvienas valodas

bagātību papildavots, mums jāapzinās, vai tas, ko mēs

pārņemam no citām valodām, patiešām nepieciešams —

vai tas palīdz apzīmēt jaunus jēdzienus un parādības
vai izteikt kādas jaunas jēdzieniskas, stilistiskas vai

emocionālas nianses.

Divvalodība nozīmē nevis divu valodu mehānisku

sajaukšanu, bet gan divu patstāvīgu valodu līdzās-

2 BiiHorpaaoß B. 8., JX emep h c b X). J\. Ochobhuo

BTOril H 3a,HaqH pa3paČOTKII DHCbMCHHOCTB H paSBHTHH JIHTepaTŅ p-

HbIX H3HKOB HapOAOB CCCP. —
B KH.: BonpOCbl pa3BHTHH .iHTepa-

TypHbix H3biKOB CCCP. A;iMa-ATa, 1964, c. 18.
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pastāvēšanu, t. i., tādu stāvokli, kad abas valodas lieto

pārmaiņus atkarībā no saziņas vajadzībām.3 Tāpēc nav

labi runāt kādā «hibrīdvalodā», kur daži vārdi ir vienā,

daži citā valodā vai arī vienas valodas vārdi ietverti

citas valodas gramatiskajā sistēmā. Tāds valodas lieto-

jums degradē abas valodas un arī pašu runātāju. Vē-

rojot mūsu valodas attīstību, nedrīkstam nepamanīt tās

nezāles, kuras sāk ieviesties, dažiem runātājiem un

rakstītājiem nekritiski jaucot savā runā krievu un lat-

viešu valodas vārdus un neievērojot katras valodas se-

mantisko un gramatisko dabu. Tas attiecināms tiklab

uz latviešu valodu, kā arī uz krievu valodu, ko runā

nacionālajās republikās, kur tāpat nepieciešama literā-

rās valodas normu propaganda, lai novērstu vietējo
noviržu izplatību krievu literārajā valodā.4

Kā zināms, citas valodas visvieglāk ietekmē leksiku,

turpretim gramatiska uzbūve pret šādām ietekmēm

mēdz būt noturīgāka. Katrai jaunai parādībai līdzi

ienāk savs vārds. To mēs veidojam vai nu no savas

pašu valodas elementiem ar mūsu valodai raksturīga-

jiem vārddarināšanas līdzekļiem, vai arī pārņemam
vārdus, ar kuriem attiecīgo parādību apzīmē tai va-

lodā, no kuras šo parādību esam iepazinuši. Bet, ja

mums ir atbilstošs vārds kādas parādības apzīmēšanai
un aizgūtais vārds neizsaka arī kādu nozīmes papild-
niansi (kā, piemēram, vārdos ciems, sādža, auls, kiš-

laks, kam katram ir sava nacionālā un jēdzieniskā

specifika), tad tādu aizgūtu vārdu dēvējam par barba-

rismu, kas no valodas kultūras viedokļa ir skaužams.

Tādi barbarismi ir daudzie no krievu valodas pārņemtie
mašīnu, detaļu, darbarīku, kā arī darītāju nosaukumi,

3 HOBOe B JIHHTBHCTHKe, VI. M, 1972, c. 10.
4 ripo6;ieMbi flByH3hmHH h MHOroH3biMHH. M., 1972, c. 12.
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ko latvisko terminu vietā ikdienas sarunās lieto dažādu

profesiju darbinieki: narjads 'norīkojums', gruščiks
'krāvējs', pribors 'aparāts, ierīce', štukaturščiks 'ap-

metējs', bufetčica 'bufetniece', stavka 'likme', gruzit
'[ie-, iz-]kraut', načaļnieks 'priekšnieks', černoviks'me\n-

raksts, uzmetums', [automobiļa] dvorņiks 'stiklu tīrī-

tājs', čehols 'pārvalks', sarnosvals 'pašizgāzējs', gols
'vārti', putjovka 'ceļazīme', spravka 'uzziņa, izziņa' v.c.

Šādas nevēlamas ietekmes dažkārt izpaužas arī citas

valodas vārdu nozīmju aizgūšanā, kad veidojas se-

mantiski barbarismi. Kā zināms, katras valodas

vārdu nozīmei var piemist sava nacionālā speci-
fika,5 kas ne vienmēr atbilst citu valodu vārdu nozī-

mēm un saistījuma veidam. Tāpēc ne vienmēr kādu vie-

nas valodas vārdu var pārtulkot ar vienu un to pašu
vārdu citā valodā, jo katras valodas vārdiem ir savi

īpatnēji nozīmes komponenti. Piemēram, krievu valodā

lietvārdu Bpeivm, kam ir nozīme 'laiks', var lietot arī

izteicienā CKOjibKO BpeMenn?, taču latviešu valodā tai

pašā nozīmē pareizi ir teikt cik ir pulkstenis?, nevis

cik ir laiks? Varam gan teikt kāds ir laiks?, jautājot

par meteoroloģiskajiem apstākļiem, bet krievu valodā

tad savukārt lietos nevis vārdu BpeMH, bet noro^a.

Arī krievu verbam čojieTb ir dažādas citas nozīmes

nekā tikai tā, ko parasti latviešu valodā tulko ar slimot

(piemēram, slimot ar masalām). Piedēvējot latviešu

verbam slimot krievu verba čojieTb pārnesto nozīmi, ar

verbu slimot aplam nosauc darbību, kas īsteni būtu

izsakāma ar vārdiem just Ildzi, jūsmot (par), būt (par)

v. tml., piemēram, saka: Vai tad par Rīgas «Dinamo»

un Maskavas «Spartaku» var neslimot! (Cīņa.)

5 Lava A. Latviešu leksikoloģija. R., 1969, 43.-46. lpp.
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Latviešu verba saskaņot vietā krievu valodas coma-

coßaTb ietekmē dažreiz lieto nozīmē neatbilstošo verbu

sabalsot, piemēram, levas un Jorena riciba nav sa-

balsota ar augstāko ētisko Ideālu (Literatūra un

Māksla); Viss šis iestudējums nav vēl gluži sabal-

sots (Televīzija); jāpiebilst, ka sabalsot latviešu va-

lodā var attiecināt tikai uz mūzikas jomu.
Pēdējos gados krievu valodas verba vmaTb ietekmē

runā par automašīnu aizdzīšanu. Verba aizdzīt formas

un atvasinājumus attiecina uz transporta līdzekļiem ne

vien atsevišķi cilvēki sarunvalodā, bet to lieto arī presē,
radio un televīzijas raidījumos — pat autoinspekcijas
darbinieki, ar šo vārdu domājot transportlīdzekļa no-

zagšanu.
Pēc «Mūsdienu latviešu literārās valodas vārdnīcas»

aizdzīt 1. nozīme ir 'dzenot panākt, ka attālinās' (aiz-
dzīt suni, aizdzīt zagli), tātad piespiest kādu doties

projām. Kā zināms, transportlīdzekļi gan tik paklau-
sīgi nav. Tā kā lielākoties runā par automašīnu vai

motociklu aizdzīšanu, ar to domājot mašīnas nozag-

šanu vai aizbraukšanu bez īpašnieka ziņas, tad ir

skaidrs, ka tādu lietojumu nebalsta arī minētajā vārd-

nīcā norādītā 2. nozīme, proti, 'kaut ko aizvirzīt, pie-

mēram, stumjot vai grūžot līdz kādai vietai', jo auto-

mašīnu gan aizstumt tālu nevarēs.

Ari verba aizdzīt lietojums ar nozīmi 'aizbraukt' ir

radies tā paša krievu valodas verba vmaTb ietekmē.

Taču literārajā valodā verbs aizdzīt attiecībā uz trans-

portlīdzekļiem nozīmē 'stumjot nogādāt līdz kādai

vietai', bet mašīnas pārvietošana ar iedarbinātu motoru

būtu jāapzīmē ar vārdu aizbraukt. Ja transportlīdzeklis
aizbraukts bez īpašnieka ziņas vai atļaujas, jārunā par

mašīnas nozagšanu vai nelikumīgu aizbraukšanu, at-
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kārībā no nozieguma veida. Tā arī Latvijas PSR Kri-
minālkodeksa 197. pantā teikts: «Par automašīnu, mo-

tociklu vai citu mehāniskā transporta līdzekļu neliku-

mīgu aizbraukšanu bez piesavināšanās nolūka soda ar

brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam»..
(144.—145. lpp.)-

Tā ka latviešu un krievu valoda ir radniecīgas, tām

ir daudz kopīgu vārdu sakņu, kam vēsturiskās attīstī-
bas gaitā var būt stipri diferencējušās nozīmes. Tas

jāievēro, lai ārējā ietērpa līdzības dēļ nejauktu abu

valodu vārdu nozīmes un nepārkāptu katras valodas

iekšējās attīstības likumības. Minēsim dažus piemērus.
Nereti gadās dzirdēt skaņu ziņā krievu valodas ver-

bam MemaTb tuvo, bet nozīmes ziņā neatbilstošo lat-

viešu valodas verbu maisīt. Saka, piemēram, Ne-

maisi man strādāt!, kaut gan pareizā latviešu valodā

te iespējams vienīgi traucēt: Netraucē mani darbā!

Līdzīgi ir ar verbu atmainīt (kr. OTMemrn,), kam

latviešu valodā var būt vienīgi nozīme 'iemainīt atpa-
kaļ' (vakar apmainītas grāmatas šodien atmainīju
atpakaļ), taču dažkārt šo verbu nepareizi lieto ari ar

nozīmi 'atcelt', piemēram, teikumā Bet vai pats lielā-

kais lēmums nav tas lēmums, kas atmaina jebkuru
citu lēmumu? (Televīzija.)

Ārēji ļoti līdzīgas ir latviešu un krievu partikulas
ķle un ejie, taču to nozīmes ir pilnīgi atšķirīgas. Par-

tikulai jele nav iespējama nozīme 'tikko', tāpēc ir ne-

pareizi to lietot, piemēram, teikumā Vecītis jele, jele
dzīvs (Radio); arī: ..jele, jele kustējās (Radio).

Bez vajadzības tiek aizgūtas arī dažādas sintaktiskas

konstrukcijas un vārdu savienojumi. Katrā valodā ir

savas iekšējās likumības, tāpēc jābūt uzmanīgiem, lai

«nepārceltu» latviešu valodā tādus vārdu savienojumus
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un teikumu komponentu saistījuma modeļus, kas lat-

viešu valodai ir sveši.

Ne vienu reizi vien ir pieminēts, ka literārajā valodā

nebūtu lietojams izteiciens runa iet (kr. penb mact),
6

taču it bieži vēl dzirdam un pat presē lasām, piemē-

ram, Runa gāja par materiālām vērtībām (Padomju

Jaunatne), kaut gan pareizi būtu bijis Runa bija par
materiālām vērtībām. Daudzi tādi nevēlami burtiski

pārcēlumi ieviesušies t. s. lietišķajā stilā. Tā minami,

piemēram, plaši izplatītie izteicieni pieņemt mērus

'rīkoties'; ienest priekšlikumus (labojumus) 'izteikt, iz-

virzīt vai iesniegt priekšlikumus; ierosināt; izdarīt labo-

jumus'; izbīdīt kandidatūras 'izvirzīt kandidatūras' v.c.

Sveši un pavisam neloģiski skan latviešu valodā iz-

teiciens direktors ir pie sevis (jinpeKTop y cečfl);

ar to gribēts pateikt, ka direktors ir savā kabinetā.

Direktors gan varētu būt, piemēram, pie galvenā inže-

niera vai grāmatveža, bet pats no sevis cilvēks nevar

aiziet, un tāpēc nevaram arī teikt, ka viņš ir pie sevis.

Latviešu valodas gramatiskajai struktūrai neatbilst

izteicieni, kuros palīga darbības vārds saistīts tikai af

apstākļa vārdu kad, kur vai vietniekvārdu ko, kam, a[
ko v. tml. Saka, piemēram, Gribētos aiziet uz kino, bet

nav kad Varētu aizbraukt uz laukiem,

bet nav kur (HeKy,n,a). Latviski tādos gadījumos jā-
teic citādi: gribētos aiziet uz kino, bet nav laika (nav
vaļas); gribētos tikt uz kino, bet nav, kad aiziet; varētu

aizbraukt uz laukiem, bet nav, kur braukt v. tml. Diez-

gan bieži dzirdams vulgārais izteiciens nav ko (ne-

sēro), piemēram, tur nav ko, tikpat jau nepacelsim

6 G rase I. Vai runa var iet? — «Latviešu valodas kultūra>

jautājumi». R., 1966, 86.-89. lpp.
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vai: iesim mājās, tur nav ko. Te jāatrod cita izteik-

sme, piemēram, tur nav ko pūlēties, tikpat jau nepa-

celsim; tur nav vērts pūlēties, tas ir veltīgi; tam nav

nozīmes; nav jēgas vai tml. 1 Saskaņā ar latviešu valo-

das gramatikas normām aiz vietniekvārda vai apstākļa

vārda, kas pakārtots palīga darbības vārdam, vienmēr

jālieto arī darbības vārda nenoteiksme, turklāt neno-

teiksmei jābūt aiz vietniekvārda resp. apstākļa vārda,

piemēram, mums nav, ko darīt; mums ir, ar ko lepoties,
nevis: Mēs lepojamies, un ir ar ko (Padomju Jau-

natne). Bet lielīties ar šo māku nav ko (L. Purs).

Aplūkotie vārdi, vārdu savienojumi vai teikumu vei-

dojumi labā literārā latviešu valodā izjūtami kā sveš-

ķermeņi un mazina izsakāmās domas skaidrību. Tāpēc,
iespējami pilnīgi apgūstot krievu valodu, vairāk pado-
māsim arī par tās specifiku atšķirībā no latviešu valodas

un nevīžīgi nesaplūdināsim abu valodu vārdus, to

nozīmes un gramatiskās konstrukcijas!

A. RUBĪNA

SALIKTEŅI AR -VEIDA UN -VEIDĪGS

Daudzo latviešu valodas salikteņu vidū ir saliktie

īpašības vārdi, kuriem pirmais komponents ir kāds kon-

krēts lietvārds ģenitīvā (parasti bez galotnes) un ot-

rais komponents — forma -veidlgs, kas patstāvīgi ne-

tiek lietota, piemēram, caurulveidigs, gredzenveidlgs,
bumbveidīgs v. c. Paralēli šādiem saliktiem īpašības
vārdiem tiek lietoti salikti lietvārdi, kam pirmais kom-

ponents ir konkrēts lietvārds ģenitīvā un otrais kom-

ponents — lietvārda veids ģenitīva forma, piemēram,

1 Sal. Krievu-latviešu vārdnīca (R., 1959 2 sēj., 1. sēj.), šķirkļus

hckomv, He3a4eM v. tml.
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cauruļveida, gredzenveida, bumbveida v. c. Abiem sa-

likteņu tipiem ir vienāda nozīme.

Salikti īpašības vārdi ar otro komponentu -veidigs

sastopami jau 1872. gadā iznākušajā Kr. Valdemāra

Krievu-latviešu-vācu vārdnīcā (gurkveidīgs, plumjvei-

digs, svārpstveldīgs, šķēpveidīgs v. c). Kr. Valdemārs

tos darinājis pēc A. Kronvalda ieteikuma, aizstādams

ar -veidigs vācisko -vīzigs. Grūti noteikt, kura valoda—

vācu vai krievu — ietekmējusi šo darinājumu (krievu

-o6pa3Hbiii, vācu -formig, -ariig). Sī tipa ~s&>

liktie īpašības vārdi ieviešas latviešu valodā, un vārd-

nīcas tos reģistrē arvien vairāk. 1910. gadā iznākušajā
J. Dravnieka Vācu-latviešu vārdnīcā lielākā daļa vācu

valodas salikteņu ar -artig un -formig tulkoti kā sa-

liktie īpašības vārdi ar -veidigs: blasenartig — pušļ-
veidigs, baumformig — kokveidigs v. c. Retumis latvis-

kajā tulkojumā ir nevis saliktenis, bet vārdkopa, pie-
mēram, fugenartig — fūgai līdzīgs.

Jaundarinātos īpašības vārda salikteņus un no tiem

veidotos apstākļa vārdus ar galotni -i par pieņema-
miem atzīst J. Endzelīns. 1902. gadā, recenzējot kādu

tulkojumu, viņš norāda: «..rakstnieki nevīžo latviski

domāt un raksta pavisam nelatviski.. Arī Fr. Dobeļa
kgs nav gluži izsargājies no tādām kļūdām, rakstī-

dams, piem., purna veidīgi uz priekšu izstieptos žok-

ļus.. tai vietā bija jāsaka purnveldlgi.. vēl labāki būtu

pirmā vietā rakstīt: purna veidā uz priekšu Izst. i.»1
1930. gadā J. Endzelīns kādā citā rakstā ieteic lietot

vārdkopu krūrnveidlgt augi vai vēl labāk krūmveida

augi.
Formas ar -veidigs un -veida visbiežāk parādās ter-

1 Endzelīns J. Darbu izlase, 1. sēj. R., 1971, 663. lpp.
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minoloģiskos savienojumos — atributīva saistījumā.
Sākumā pārsvars bija formai ar -veidigs. Par to liecina
arī fakts, ka visas vārdnīcas reģistrē īpašības vārda un

tikai retos gadījumos — lietvārda ģenitīva formu. Pie-

mēram, 1938. gadā izdotajā B. Bleses un V. Pēfersona
Pareizrakstības vārdnīca uzradīti 23 īpašības vārdi ar

■veidigs un tikai divos gadījumos hd/.as dota arī liet-
vārda ģenitīva forma (krūmoeidigs jeb kru\muetdd

f

rakstveidigs jeb rakstveida). Ari šai laika iznākušajā
Latviešu konversācijas vārdnīca skaidrojumos parasti
lietoti salikti īpašības vardi ar -veidigs. Piemēri:

īstie fazāni ir vidēji lieli putni., ļoti garu asti un

šaurām lancetv cidl gā m spalvām..
Vidū melni plankumi ar baltam buli- vai pakav-
veidīgam zīmēm..
Fasciācija — parādība, kad augu asis vai saknes aug

nevis normālā velteniska (cilindriska) veida, bet

lentveidīgas un asas.

Fustanella — grieķu nacionālā tērpa gari krekl-

veidigi vīriešu svārki.

Piecdesmito un sešdesmito gadu tulkojošas vārdnīcas

parasti dod līdzas gan lietvārda ģenitīva, gan īpašības
vārda formu (sakņveida, sakņveidtgs; udatvelda, adai-

veidigs v. c).
Kura no formām (-veida vai -veidigs) vairāk izpla-

tīta mūsdienās? Latviešu valodas biežuma vārdnīcas

trijos sējumos saliktie lietvārdi ar otro komponentu
•veida reģistrēti 284 reizes, turpretī īpašības vardi ar

•veidigs — 83 reizes. Visbiežāk abi šī tipa salikteņi
sastopami zinātnes un tehnikas valoda (ekscerpētajos
zinātniski tehniskajos tekstos saliktie lietvārdi konsta-

tēti 245 reizes, bet saliktie īpašības vardi — 67 reizes).
Tātad mūsdienu rakstu valodā lielāka izplatība ir
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saliktajiem lietvārdiem. To lielo pārsvaru, šķiet, nodro-

šina zinātnes un tehnikas tekstos bieži sastopamie
termini, kuros (ar dažiem izņēmumiem) akceptēta liet-

vārda forma. Piemēram, četros no ZA Terminoloģijas
komisijas izdotajiem Terminu biļeteniem (ģeoloģijas,
medicīnas, astronomijas, botānikas un dzīvnieku histo-

loģijas) redzams, ka 59 termini veidoti ar salikto liet-

vārdu un tikai viens ar salikto īpašības vārdu. 1964.

gadā iznākušajā Fizikas terminu vārdnīcā ir 12 ter-

mini ar salikto lietvārdu un divi ar īpašības vārdu.

Radioelektronikas, elektrosakaru, automātikas un skait-

ļošanas tehnikas terminu vārdnīcā (R., 1968) neviens

termins nav darināts ar -veidigs, bet ar -veida ir

29 termini.

Valodas praksē ar termina nozīmi gan lieto abas sa-

likteņu formas, piemēram:
Tomēr īsta pērle starp Ričarda Likija atradumiem ir

cilvēkveida būtnes galvaskauss (Zvaigzne, 1973,

4, 6. lpp.).
Ka redzams, ir bijuši divi cilvēkveidīgo būtņu
zari

... (turpat).
Saskaņā ar Terminoloģijas komisijas atzinumiem at-

ributīvā saistījumā visos attiecīgajos gadījumos jālieto
forma ar -veida.

Turpretī predikatīvā saistījumā pareiza ir vienīgi
forma ar -veidigs.

Bezspārnu partenoģenētiskās mātītes ķermenis ir

plati olveldlgs, dzelteni zaļš (G. Baumane, A. Ru-

pais, A. Upmane, D. Velce. Rožu kaitēkļi un slimības.

R., 1972).

Izdalījumu caurulītes augšdaļa uzpūstas, vaļ vei-

di gas, gaiši zaļas, ar brūniem galiem (turpat).
Sādā saistījumā nebūtu pieļaujama forma ar -veida.
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Sievišķie saziedņi (ziedi) veido čiekuriņus, kaš
atrodas uz īsvasām. Tie ir olveida [pareizi: olvei-

dīgi\, karmīnsarkani vai zaļgani (S. Salinš. Lapegle.

R., 1962).

K. KARULIS

GRĀMATA

Vārds grāmata latviešu valodā un tāpat attiecīgie
vārdi citās valodās kļuvuši daudznozīmīgi — kā katrs

bieži lietojams apzīmējums, kas figurē daudzās un

ļoti dažādās dzīves un darba nozarēs un saistās ar

priekšmetiem, kuriem ir liela kultūrvēsturiska nozīme.

Vēsturiskās attīstības gaitā mainījies pats apzīmēja-
mais priekšmets, līdz ar to veidojies un mainījies grā-
matas jēdziens. Uzskatāmi to rāda, piemēram, ādas,

papirusa un pergamenta rituļu salīdzinājums ar

mūsdienu iespiesto grāmatu, kas veidota no salocītām

papīra loksnēm. Savukārt, valodai un domāšanai attīs-

toties, mainījies vārda grāmata saturs. Sās vēsturiskās

attīstības dēļ vārdam grāmata izšķirami dažāda ve-

cuma semantiski slāņi, kas mūsdienu lietojumā izpau-
žas kā atšķirīgas nozīmes vai nozīmju nianses.

Vārda cilme un nozīmes attīstība

latviešu valodā

Vārds grāmata latviešu valodā aizgūts no grieķu va-

lodas ar krievu valodas starpniecību: ypapniaxa 'rakstu

zīmes', arī 'rakstīts teksts (dokuments, sacerējums, grā-

mata)'> senkrievu rpaMOTa 'MTemie h nncbMo'. Sīs va-

lodas liecības apstiprina arī 1964. gada arheoloģiska-
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jos izrakumos Koknesē atrastais Polockas zīmogs (no
12. gs.), kas liecina, ka Latvijas teritorijā saņemti ap-

zīmogoti raksti no krievu kņazistes, tātad bijusi kores-

pondence ar austrumiem.1 Dabiski, ka korespondences
raksti apzīmēti ar attiecīgo krievu valodas vārdu, un

tātad vārds grāmata pirmatnēji latviešu valodā saistī-

jies ar jēdzienu 'raksts' ('rakstīts teksts līdz ar mate-

riālu, uz kā tas rakstīts'). Šo domu balsta arī fakts, ka

lietuviešu valoda vārds gromata nozīmē 'vēstule', arī

'raksti, dokumenti.

Vārds grāmata ar laiku attiecināts arī uz lielāka

apjoma rakstu darbiem — viduslaiku rakstītajām grā-
matām, kas krievu valodā bija ieguvušas apzīmējumu
KHura. Vārds KHura ar nozīmi 'grāmata' lietots jau
10. gs. Ja latvieši jau šai laikā būtu iepazinušies ar

grāmatām, būtu aizgūts arī attiecīgais krievu valodas

vārds.

Liekas, ka iepazīšanos ar rakstiem Latvijas austrumu

daļā veicināja pareizticīgo kults; iespējams, ka diev-

kalpojumos lietojamās kulta grāmatas bija pirmās, uz

kurām attiecināja jau agrāk pazīstamo vispārīgo raksta

apzīmējumu grāmata. Taeu pats vārds grāmata kā

aizguvums no krievu valodas vēl neliecina par to, ka

latvieši ar grāmatām iepazinušies saskarē ar krieviem,

jo — ka jau minēts — šā vārda nozīme krievu valodā

toreiz bija cita. Šajā ziņā vairākkārt izteikti apstrī-
dami apgalvojumi.2

' lii tuk o b T. O TOproßbix ii k \7ibTypnux cbh3hx /ipeßiiero
llo.ionKa o llpuOa.iTHKoii. — Grām.: Zinātniskas atskaites sesijas
referātu tēzes par arheologu, etnogrāfu un folkloristu 1964. gada
ekspedīcijām. Plenārsēde. R., 1965, 30. lpp.

2 Piemēram, gram.: I.atviešu literatūras vēsture 6 sēj., 1. sēj.
R . 1959, 314. lpp.
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Tālākais vārda nozīmes paplašinājums radās 16. gs.

pēc pirmo iespiesto grāmatu parādīšanās latviešu va-

lodā. Vārda attiecinājums uz tām bija iespējams, jo

iespiestās un rakstītās grāmatas sākumā bija līdzīgas
tiklab burtu formas, kā arī visas ārējās apdares ziņa.
Tas, ka pirms iespiestām grāmatām Latvijā tāda paša
vai līdzīga satura darbi pastāvēja arī rakstītā veidā, 3

atviegloja vārda attiecinājumu uz jauno, tehniska ziņa
atšķirīgo parādību. Kaut arī pirmās grāmatas — kā

rakstītās, tā iespiestās — galvenokārt bija domātas

nevis latviešiem, bet vācu mācītājiem, nav iespējams,
ka latvieši tās nebūtu redzējuši un nezinātu to funkciju.

lespiesto grāmatu skaits pieauga, un palielinājās to

loma latviešu dzīvē. Tomēr 17., 18. un pat 19. gs.
vārdu grāmata joprojām vēl saistīja arī ar rakstītu tek-

stu dažādos lietojumos, sevišķi ar vēstuli. Piemēram,
G. Mancelis un J. Langijs savās 17. gs. vārdnīcās

vārdu grāmata tulko ar vācu vārdiem Bucli un Brief;
Langijs parāda arī vārda lietojumu vēstules nozīmē:

«Grāmatu rakstīt, einen Brief schreiben.» J. Lange
18. gs. 50. gados sarakstītajā un 70. gados publicētajā
vārdnīca parada vārdu grāmata tajās pašas nozīmēs,

dodams tikai jaunus lietojuma piemērus. G. F. Sten-

ders šim vārdam dod tulkojumus Buch, Brief, Schrift.
G. D. Krons, papildinot 19. gs. sakumā Stendera vārd-

nīcu, norāda, ka vārds grāmata lietojams arī ar nozīmi

Abhandlung ('apcerējums, traktāts'). Tā kā bija vaja-
dzība latviešu valodas tekstos lietot arvien ļaunus jē-
dzienus, kam vēl nebija īpaša apzīmējuma, tos pakļāva
vienam virsjēdzienam ar kopēju apzīmējumu.

Nozīmes 'vēstule' un 'raksts' ar vārdu grāmata savās

3
Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaita. R. 19G7,

36 —38. lpp.
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vārdnīcās vēl 19. gs. 70. un 80. gados saistīja K. Ul-

manis un G. Brāže. Abiem šiem autoriem gan bija pa-

zīstams arī jaunvārds vēstule. Jaunie apzīmējumi pa-

rādījās arī latviešu sastādītajās vārdnīcās, kur vārds

grāmata līdz ar to ieguva šaurāku nozīmi. K. Valde-

mārs vēl 50. gados vēstuli dēvēja par grāmatu savā

pamācībā vēstuļu rakstītājiem.4 Turpretim savās

70. gadu vārdnīcās viņš vārdu grāmata nesaistīja vairs

ne ar rakstu, ne vēstuli, bet tulkoja to ar krievu valo-

das vārdu KHHra un vācu valodas vārdu Buch. 5

Interesants ir fakts, ka paralēli aizgūtajam vārdam

grāmata līdzīgās nozīmēs latviešu valodā lietoti arī

baltu cilmes vārdi raksts un raksti. Vārds raksts sā-

kotnēji apzīmēja iekasītu zīmi un ornamentu, vēlāk

grafisku sazināšanās zīmi — burtu.6 Ar nozīmi 'burts'

vārds raksts sastopams daudzos iepriekšējo gadsimtu
tekstos. Šādā nozīmē vārds lietots ari 19. gs. periodikā,

piemēram, «Mājas Viesī»: «Vidzemes latviešu dziesmu

grāmatas ar rupjiem un smalkiem rakstiem ir dabūja-
mas Mūllera driķesnamā Rīgā.» 7 Vairākos tekstos

vārds raksti (daudzskaitļa formā) lietots ar nozīmi

'grāmata. Tā, piemēram, bībele daudzkārt apzīmēta

gan par «svētajiem rakstiem», gan par «dieva rak-

stiem». Liekas, ka te ir kādas senākas tradīcijas tur-

pinājums. 8

4 Woldemar C. 300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. Liepājā,
1853, 208. lpp.

5
Krievu-latviešu-vācu vārdnīce. M., 1872, 205., 389. lpp.;

Latviešu-krievu-vācu vārdnīce. M., 1879, 72. lpp.
6 Karulis X- Raksts un rakstīšanas līdzekļi gadu tūkstošos.

R., 1962, 12., 13. lpp.
7 «Mājas Viesis», 1867, 14. (26.) aug., N° 33, 263. lpp.

B
Sīkāk par šo jautājumu sk.: Karulis K. Latviešu grāmata

gadsimtu gaitā. R., 1967, 33.-35. lpp.
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Vārda raksti veidošanās (daudzskaitļa formā, ar no-

zīmi 'grāmata') ir likumsakarīga; to apliecina dažu

citu valodu fakti, Piemēram, latīņu vārds littera 'burts'

daudzskaitļa formā (litterae) lietots ar nozīmi 'raksts,
vēstule' un vēlāk attiecināts arī uz lielākiem darbiem,
arī uz literatūru, rakstniecību, zinātni vispār. Gotu

vārds bok(a) 'burts' lietots arī ar nozīmi 'raksts, do-
kuments' un daudzskaitlī (bokos) — 'grāmata. Krievu
valodas vārds 6yKßa 'burts' veidojies no gotu cilmes

senslāvu vārda 6oyKßt>, 6oyKßi,e 'burts', kas daudz-

skaitlī lietots ar nozīmi 'vēstule, grāmata.
Tā kā vārds grāmata attiecās uz vairākām atšķirī-

gām parādībām, bija nepieciešama apzīmējumu dife-

renciācija. Sākumā jēdzienus citu no cita nošķīra ar

dažādiem vārda grāmata apzīmētājiem. Tas redzams

jau Langes un Stendera vārdnīcās, kur 'vēstules' no-

zīmē vārdam grāmata pievienots apzīmētājs «rakstīta»,
bet atsevišķu dokumentu nosaukumiem lietoti arī citi

apzīmētāji. Piemēram, testaments dēvēts par «iestādī-

šanas jeb mantošanas grāmatu», pase — par «ceļa

grāmatu». Citi autori šo paņēmienu lietoja pat vēl

19. gs., kad jau bija jauni, patstāvīgi apzīmējumi. Ul-

maņa vārdnīcā minēta, piemēram, laiku-grāmata 'hro-

nika', ceļa-grāmata 'pase', gada-grāmata 'pase vienam

gadam. Sādi vārdu savienojumi sastopami arī latviešu

autoru darbos. Piemēram, J. Austriņš savu hroniku

nosaucis par «Laiku-grāmatu priekš Jaun Brengul,
Cempu un Jaun Vāles pagastiem» (1863).9 Līdz mūsu

dienām literārajā valodā saglabājušies tikai daži šādi

salikti apzīmējumi ar vārdu grāmata, piemēram, vārds

ciltsgrāmata.

9 «Burtnieks», 1928, JSfe l, 57.-74. lpp.
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Dažādu raksta veidu un jo sevišķi dokumentu dife-

rencētos apzīmējumus ar patstāvīgiem, daļēji interna-

cionāliem vārdiem sevišķi centās ieviest «Pēterburgas
Avīzes» (1862—1865). 10 Tas arī uzskatāms par lūzuma

posmu grāmatu un rakstu terminoloģijas izveidošanā

latviešu valoda, kaut gan daži «Pēterburgas Avīžu»

ieteiktie apzīmējumi ncieviesās un attiecīgus jaunus ter-

minus nācās veidot A. Kronvaldarn un citiem autoriem

vel nākamajos gadu desmitos. Kronvaida jaunvārds ir,

piemēram, vēstule. v leviešoties šim un vel citiem jau-
niem apzīmējumiem, stipri sašaurinājās ar vārdu grā-
mata izsakāmo jēdzienu loks.

Apzīmējumu ziņa diferencējās arī grāmatas kā

iespieddarba jēdziens. Te vērojams līdzīgs attīstības

cels: sākumā dažus iespieddarbus tuvāk raksturoja ar

vārdam grāmata pievienotu apzīmētāju, bet vēlāk tos

nosauca ar patstāvīgiem vārdiem, daļēji internacionā-

lismiem. Starp saliktajiem apzīmējumiem vairāk izpla-
tītie bija laika grāmata, ko aizstāja vārds kalendārs,

un gada grāmata — žurnāls (piemēram, «Latviska
Gada Grāmata» — pirmais žurnāls latviešu valodā, ko

izdeva Jelgavā 1797.—1798. g.). Apzīmējumu laika grā-
mata daži autori attiecināja ne vien uz kalendāriem,

bet ari uz avīzēm un rakstu krājumiem. Piemēram,

B. Dīriķis rakstīja: «Bez tiem jau mums pazīstamiem
diviem kalenderiem, pie kuriem pēc vel divi (1851 un

1860) piestājās, radās tagad arī avīzes un citas laika

grāmatas.»
12

10 Roze L: Latviešu valoda pirms simt gadiem. R., 1962,
47.-49. lpp.

11 A. Kronvaida vēstulē L. Treilandam-Brīvzemniekam 1869. gada
6. augustā. (KrohVaids A. Kopoti raksti 2 sēj., 2. sēj. R,

1936; 295. lpp.)
12 Dīriķis B. Latviešu rakstniecība. R., 1860, 34. lpp.
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Ar vārdu grāmata iepriekšējos gadsimtos apzīmēti
ne tikai iespieddarbi vai raksti kodeksa formā (t. i., ar

locītam lapām), bet arī raksti senāk parastajā rituļa
(«ruļļa») formā. Piemēram, vēsturē pazīstamās vaku

grāmatas dēvētas arī par ruļļu grāmatām. Var minēt

ka piemēru arī reliģiskajos rakstos lietoto apzīmējumu
«satīta grāmata», no kura tāpat secināms par grāmatas

rituļa formu.

Vārda filoloģiskais skaidrojums

Vārda grāmata semantika mūsdienu latviešu valodā

atspoguļo tam atbilstošā jēdziena vēsturisko maiņu
tifl attīstību. Mūsu dienās šis vārds atbrīvojies no

saistījuma ar dažādām blakus parādībām, kam tagad ir

patstāvīgi apzīmējumi. Pamatojoties uz dažādu kon-

tekstu analīzi, vārdam grāmata konstatējamas vairākas

nozīmes un nozīmju nianses. (Nozīmes ievada kārtas

skaitlis, nianses — paralēlas svītras. Aiz nozīmes vai

nianses skaidrojuma doti vārda lietošanas piemēri.)
1. Brošēts vai iesiets neperiodisks iespieddarbs. 13'

Bieza, plāna g. Mācību, tehnikas, fizikas g. Grā-

matu rādītāji. Grāmatas un žurnāli.

// Neperiodisks iespieddarbs, kas ir (parasti) lie-

lāks par trim loksnēm un kam nav īslaicīgas, pa-

gaidu lietošanas rakstura. 14 Brošūras un grāmatas.

13 Pirmās nozīmes formulējums traktē grāmatu kā iespieddarbu
atšķirībā 1) no žurnāla un laikraksta, 2) no rokraksta, 3) no teh-

niskiem paņēmieniem pavairota darba,kas nav iespiests tipogrāfiskā
vai litogrāfiska ceļā. Šeit nav atšķirības starp grāmatu un brošūru.

14 Grāmatas jēdziens te neietver broštiras jēdzienu. Šāds kritē-

rijs atbilst UNESCO un PSRS Valsts standarta normām.
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// Brošēts vai iesiets teksts neredzīgo rakstā vai

citā tehniskā rakstā. Lasīt grāmatu ar tausti.

// Jebkurš lielāks lespieddarbs vai citādi tehniski

pavairots darbs ar lapu saistījumu (parasti lie-

lāks par loksni).* 5 Uz galda bija dažas grāma-
tas — žurnālu un avīžu komplekti.
// sar. lesieta lapu kopojuma iekšējā daļa (bez
vākiem); bloks. Izplēst grāmatu no vākiem.

2. (Sarunvalodā.) Jebkurš iesiets vai brošēts lapu

kopojums ar rakstītu (rokraksta) tekstu. Pārrak-

stīt grāmatu vairākos eksemplāros.
// Jebkura materiāla iesietas, brošētas vai citādi

vienā malā sastiprinātas lapas ar plašāku kopo-

juma raksturu. Audumu paraugu g.

3. Vēsturiski (līdz iespieddarbu plašākai izplatī-

bai) — rokraksti uz kodeksa formā sakopotām

lapām. Viduslaiku (rakstītās) grāmatas. Grāmatu

pārrakstītāji.
// Vēsturiski (līdz kodeksa formas plašākai Izpla-
tībai) — apjomīgs teksts uz saritināmas lapas;
ritulis, tīstoklis. Ēģiptiešu papirusa grāmatas.
// Vēsturiski (līdz rituļa un kodeksa formu plašā-
kai izplatībai) — apjomīgs teksts uz jebkura re-

latīvi noturīga materiāla. Koka, akmens, māla, me-

tāla grāmatas. Babiloniešu ķīļu raksta grāmatas.
Grāmatas uz palmu lapām.

4. Vispārinājuma veidā — kultūras parādība, svarīgs
masveida komunikācijas līdzeklis, cilvēka domu

fiksējums materiālā formā galvenokārt ar grafis-
kiem paņēmieniem, ar tekstu kā centrālo elementu.

15 Sajā nozīmē vārds attiecas ari uz periodisko izdevumu kom-

plektiem un pat atsevišķiem žurnāliem.
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Grāmatas vēsture, attīstība. G. ka ideoloģiskas

cīņas līdzeklis.

5. Lielāks sacerējums, kas lespiests vai paredzēts

lespiešanai. Sarakstīt grāmatu. Izteikt savu vie-

dokli grāmatā. Publicēt grāmatas.
6. Lielāka sacerējuma (plaša, apjomīga) daļa.

K. Marksa «Kapitāla» 1. sējuma I. grāmata.

7. Lietvedībā, grāmatvedībā — lesiets, brošēts rak-

stāma papīra lapu kopojums (bieži ar grafējumu
un lespiestiem aiļu uzrakstiem); tas pats — ar

lerakstītu tekstu. Kantora grāmatas. Kases g.

leraksti mājas grāmatā.

8. (Tikai savienojumos.) Lasīšana; burtu un vārdu

salaslšana. Mācīties, prast, zināt grāmatu. Lauzī-

ties grāmatā.

9. (Neaktuāls.) Lokšņu papīra daudzuma mērs

(24 loksnes). Piecas grāmatas rakstāmā papīra.

Vārda filoloģiskajām nozīmēm nav terminoloģiska
rakstura. Tās aptver plašu semantisko loku ar plūsto-
šām robežām un stingri nenorobežotu iekšējo struk-

tūru. Kā redzams, nozīmes nepakļaujas stingri loģis-
kam iedalījumam, bet tām izveidojusies īpatnēja koor-

dinācijas un subordinācijas sistēma, kurā dažas nozīmes

daļēji sedzas. Šāda elastība ir ērta, jo tā ļauj
vārdu lietot gan šauri lietišķi, gan tēlaini, gan tiešās,

gan pārnestās nozīmēs. Neprecīza izteiksme var gan

radīt pārpratumus un terminoloģiskus strīdus zināt-

niska un tehniska rakstura darbos (piemēram, biblio-

grāfijā un statistikā). Tāpēc blakus vārda grāmata
vispārīgā, filoloģiskā lietojuma semantiskajai daudz-

veidībai nepieciešams vienoties par noteiktu vārda ter-

minoloģisko saturu. Tas var būt atšķirīgs dažādās
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zinātnes un tehnikas nozarēs, piemēram, grāmatniecības
zinātnē, grāmatvedībā un tirdzniecībā, bet katrā no šīm

nozarēm vārda izpratnei jābūt vienveidīgai.

Vārda terminoloģiskais saturs

(no grāmatniecības viedokļa)

Ir daudz grāmatas definīciju, bet lielākoties tās ne-

ietver visas būtiskās pazīmes. Viena no plašākajām
padomju literatūrā publicētajām grāmatas definīcijām
ir tā, ko devis J. Šamurins: «Grāmata — 1) vairāk vai

mazāk apjomīgs literāra, zinātniska vai praktiska sa-

tura darbs, kas kalpo par ideoloģiskas un politiskas

cīņas, audzināšanas vai kādu zināšanu izplatīšanas
ieroci; 2) viena no liela darba daļām; kā sinonīmi

dažkārt lietojami termini: sējums, daļa; 3) preses iz-

devums vai rokraksts, ko veido kopā sastiprinātas
rakstāma materiāla lapas, uz kurām sniegts teksts vai

grafiski attēli; 4) plašā izpratnē vārda sinonīms: pre-

ses izdevums.» 16 Šī definīcija pamatoti kritizēta ka

nepilnīga un neprecīza.
17

Tajā grāmatas saturs atrauts

no formas (1. un 3. punkts) un ignorēta grāmatas

specifika, apzīmējot par grāmatu arī katru preses izde-

vumu (4. punkts).
Valsts standarts definē grāmatu šadi: «Neperiodisks

izdevums vairāku brošētu iespiedmateriāla lokšņu veidā

vairāk nekā 48 lappušu apjomā, parasti ar apvāku vai

16 JU amy p h h E. H. C.iOßapb KHnroße;mecKHX tcpmhiiob. M-,

1958, c. 119.

17 Mybh ko b n. A. Bcecoio3HaH KHH>nnaH na.iaia h hckoto-

pue Bonpocbi nayMHOH pačc/rbi B oč.nacTH khh[obcachhh. — «Kmira.

HccJiciioßaHHH h MaTepna.ibi», 1965, t. 10, c. 46.



iesējumā.» 18 Šī definīcija ir šauri tehniska; tā neatspo-
guļo grāmatas vēsturiskās formas un tos izdevumus,
kas ir mazāki par 49 lappusēm (brošūras).

Definīcija, kurā grāmatai minētas visas būtiskās pa-
zīmes, varētu būt šāda: Grāmata ir neperiodisks iesiets

vai brošēts iespieddarbs ar tipogrāfiskā ceļā vai tam

atbilstošā un līdzvērtīgā tehnikā pavairotu tekstu un

ilustrācijām, cilvēka radošo domu materiālas izpaus-
mes forma šo domu izplatīšanai 19 ideoloģiskas un poli-
tiskas cīņas, audzināšanas vai izglītošanas un informē-

šanas nolūkiem; speciālā izpratnē: 1) šāds izdevums

ar noteiktu minimālo apjomu un ar ierobežojumu darba

nozīmīguma ziņā (pretstatā brošūrai); 2) izdevums

(nosaukums), ja visu metienu uzskata par vienu vie-

nību neatkarīgi no eksemplāru skaita; 3) vēsturiski —

arī rokraksts uz dažāda veida materiāla, ja raksts

ietver relatīvi noslēgtu 20
vēstījumu, apcerējumu vai tē-

lojumu vai arī šādu tekstu virkni kā vienību un ja šis

saturs sniegts vienotā materiālā formā.

18 TOCT 16447-70.
19 lespējams ari cits formulējums: masveidīgs komunikācijas

līdzeklis.
20 Ar vārdiem «relatīvi noslēgts» jāsaprot tāds vēstījums, ap-

cerējums vai tēlojums, ko uztver kā atsevišķu darbu.



114

GRAMATIKA

V. STRAZDIŅA

DARBĪBAS VĀRDA SALIKTĀ TAGADNE

PAGĀTNES LAIKU VIETĀ

Latviešu valodā darbības vārdam īstenības izteiksmē

ir sešas laika formas: trīs vienkāršie laiki — tagadne,

pagātne, nākotne — un trīs saliktie laiki — saliktā

tagadne, saliktā pagātne, saliktā nākotne. Ar šīm laika

formām ir iespējams izsacīt vairāku darbību, procesu

vai stāvokļu secību tagadnē, pagātnē un nākotnē. Runā

un rakstos šī iespēja ne vienmēr tiek izmantota, tur-

klāt laiku lietojumā nereti ir kļūdas. Aplūkosim dažus

saliktās tagadnes nepareizas lietošanas gadījumus.
Ar salikto tagadni izsaka stāvokli, kas tagadnē —

runas momentā konstatējams kā pagātnē notikušas

darbības rezultāts, piemēram:
Pārāk dziļā ārzemju kapitāla atkarībā Ir nonā-

kusi [Austrālijas] ekonomika, valūtas politika, mili-

tārās lietas. 1

Palīga darbības vārda būt trešās personas formu ir

reizēm var atmest, piemēram:
Samērā īsā laikā Austrālija veikusi ceļu no «ma-

zas» [valsts] līdz «vidējai» valstij.
Ar darbības vārda vienkāršo pagātni izsaka darbību

(procesu, stāvokli), kas notikusi pagātnē — pirms ru-

1 Sai rakstā minētie piemēri ņemti no laikrakstiem «Cīņa», «Pa-

domju Jaunatne», «Literatūra un Māksla» un no publicētajiem
LTA materiāliem.
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nas momenta un ar tagadni — runas momentu nav

saistīta. Vienkāršo pagātni parasti lieto, stāstot par

pagātnes notikumiem, piemēram:
Viņš māc i jās teātra «Ateljē» studijā. Marē mīļā-

kais pedagogs bija krievu aktieris Sokolovs, kas

iepazīstināja topošo mākslinieku ar Staņislav-
ska sistēmu.

Ar salikto pagātni apzīmē pagātnē konstatējamu
stāvokli, kas radies iepriekšējas darbības rezultātā, pie-
mēram:

Likvidētas tā lielā ļaunuma sekas, kuru Čehoslova-

kljas ekonomikai bija nodarījuši antlsoclālls-

tiskie spēki..
Ar šo salikto laiku izsaka arī darbību, kas norisinā-

jusies pirms kādas citas pagātnē notikušas darbības,

piemēram:
Tie, kuri bija iepazinušies ar kinolentes sā-

kotnējo variantu, vēlāk sacīja, ka isināšana ne-

labvēlīgi letekmējusi filmas kvalitāti.

Minēto laiku lietošanas likumība praksē diezgan
bieži tiek ignorēta, piemēram:

Viņš rāda, kur bija pretinieka aizsardzības punkti,
kur notika ielu cīņas, kur uzbrukuši zemes

sargi, no kuras puses — latviešu strēlnieki.

Stāstījumā par kara laikā notikušajām cīņām izman-

tota vienkāršā pagātne: ..bija., aizsardzības punkti,
..notika ielu cīņas, bet līdzās šim pagātnes laikam

nepamatoti lietota saliktā tagadne: kur (ir) uzbru-

kuši zemes sargi.
Agrāk lielākā daļa cilvēku, kas slimojuši ar epi-
dēmisko meningītu, vai nu nomira, vai kļuva invalidi.

Runājot par senāk novērotu parādību, virsteikumā

darbība pareizi izteikta ar vienkāršo pagātni: vai nu
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nomira, vai kļuva invalidi, bet palīgteikumā bez

iemesla parādās saliktā tagadne: (ir) slimojuši. Pa-

gātnes laiks nepieciešams arī palīgteikumā: ..kas sli-

moja ar epidēmisko meningītu, vai nu nomira, vai

kļuva Invalidi.

Laikā no 1948. gada līdz 1965. gadam VFR īpatsvars

rūpnieciskajā ražošanā pieaudzis 15 reizes un

tā izvirzījās otrajā vietā aiz ASV, aizsteidzoties ga-

rām ari Anglijai.
Šai piemērā saliktās tagadnes forma (ir) pieaudzis

nav pareizi izraudzīta. Tai līdzās ir vienkāršās pagāt-
nes forma izvirzījās, un uz abām attiecas laika ap-

stāklis laikā no 1948. gada līdz 1965. gadam. Tātad te

vajadzīga vienkāršā pagātne: pieauga.
Bieži ir sastopamas konstrukcijas, kurās nav ievērota

laika apstākļa funkcija, piemēram:
Kā no Atēnām ziņo Reltera aģentūras korespondents,
šādā ceļā pulkveži, kas aprīli sagrābuši varu,

cer radīt ārzemēs labāku priekšstatu par huntu..
Laika apstāklis aprīli šai teikumā precizē darbības—

varas sagrābšanas laiku. Tai brīdī, kad informācija
tiek sniegta, aprīlis ir pagājis un darbība pabeigta,
tāpēc bija jāizvēlas darbības vārda vienkāršā pagātne:
.. pulkveži, kas aprīlī sagrāba varu, cer radīt..
Arī teikumā

Kā atzīmē eksperti, šāda rīcība izriet no [VFR valsts]
bankas starptautiskajām saistībām, bet tā ir pret-
runā ar pasākumiem, ko nesen izlēmusi VFR

valdība, lai ierobežotu dolāru pieplūdumu
laika apstāklis nesen saistīts ar darbības vārda salikto

tagadni: nesen (ir) Izlēmusi. Ja autors gribēja
uzsvērt pasākumu izlemšanas laiku (nesen), kopā ar

laika apstākli bija jālieto vienkāršā pagātne: ..ko ne-
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sen izlēma VFR valdība.. Ja turpretim nebija vaja-

dzīgs precizēt izlemšanas laiku un svarīgs bija tikai

fakts, ka pasākumi izlemti, vietā būtu bijusi saliktā

tagadne bez apstākļa vārda nesen:

..
ir pretrunā ar pasākumiem, ko izlēmusi VFR

valdība..

Līdzīgi piemēri:
Pērn savā laukā viņa ieguvusi vairāk nekā trīs

tonnas augstākā labuma [tējas] lapiņu.
Daudzas no viņām tikai nesen pabeigušas mā-

cības
..

Ja konteksts rādītu, ka šajos teikumos atstāstīti citu

personu izteikumi, divdabja formas ieguvusi, pabeigu-
šas veidotu atstāstījuma izteiksmes salikto tagadni,
kurā atmesta palīga darbības vārda būt tagadnes
forma esot — (esot) leguvusi, (esot) pabeigušas. Tā

kā atstāstījuma izteiksmē pagātnes laiku nav, pagātne
notikušu darbību izsaka ar salikto tagadni. Ja turpre-
tim faktu atstāstījums ir tiešs (autora apgalvojums),
saistījumā ar apstākļa vārdiem pērn, nesen lietojams

pagātnes laiks īstenības izteiksme: pērn., viņa
ieguva un daudzas., tikai nesen pabeidza mā-

cības.

Saliktā tagadne nereti sastopama saliktās pagātnes
vietā, piemēram:

Rūjienas tuvumā tolaik dzīvoja ap piecdesmit ģi-

meņu, kas pārgājušas pareizticībā.
Piemēra konteksts rāda, ka viena darbība — pār-

iešana pareizticībā — bija notikusi un ka tai sekoja
otra, ilgstoša darbība, kas teikumā pareizi izteikta ar

vienkāršo pagātni: tolaik dzīvoja. lepriekš notikušās

darbības apzīmēšanai nepieciešama saliktā pagātne:
kas bija pārgājušas pareizticībā.
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Radās izdevība iegūt priekšstatu par šis jauniešu
grupas uzskatiem, zināšanām un kultūras līmeni, jo
uz podesta runāja dzejoļus, veidoja etīdes un atbil-

dēja uz komisijas jautājumiem.. mūsu šodienas zēni

un meitenes, kas leradušies pēc vistīrākā brīv-

prātības principa.
Jaunieši ieradās Rīgas kinostudijā pirms tam, kad

viņi sāka runāt dzejoļus un atbildēt uz komisijas jau-
tājumiem. Agrāk notikusī darbība izsakāma ar salikto

pagātni: ..zēni un meitenes, kas bija ieradušies

pēc vistīrākā brīvprātības principa.
Varbūt tie, kas šos teikumus rakstīja, negribēja at-

teikties no saliktās pagātnes, bet, taupīdami vārdus,
atmeta palīga darbības vārda būt pagātnes trešās per-

sonas formu bija. Ja tas tiešām tā, rakstītāji tomēr ir

kļūdījušies. Formu bija nedrīkst atmest, lai saliktā

pagātne nekļūtu līdzīga saliktajai tagadnei, kurā at-

mesta palīga darbības vārda būt tagadnes trešās per-

sonas forma ir.

Šķiet, ka taupības dēļ ar salikto tagadni mēģina aiz-

stāt vienkāršo pagātni arī darbības vārda ciešamās

kārtas formās, piemēram:
6. augustā Maskavā PSRS Mākslas akadēmijas tel-

pās atvērta II Vissavienības akvareļu Izstāde.

Tajā eksponēti vairāk nekā 200 padomju mākslinieku

darbi.

Par izstādes atklāšanu autors informē lasītāju
22. augustā, kad izstāde vēl ir atvērta; tātad 6. augusts
informēšanas brīdī ir noteikts pagātnes moments, kurā

notikusi darbība. Teikumā šis datums ir laika apstāk-
lis, kas saistāms ar vienkāršo pagātni: 6. augustā.,
tika atvērta II Vissavienības akvareļu izstāde. Va-

rētu izvēlēties arī darāmās kārtas vienkāršo pagātni:
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6. augustā.. atvēra., akvareļu izstādi. Sā piemēra
otrajā teikumā pareizi lietota saliktā tagadne: (ir)
eksponēti., mākslinieku darbi, jo ar salikto tagadni
izteiktais stāvoklis (ir eksponēti) izpaužas tagadnē —

informēšanas brīdī.

Vēl daži piemēri:

Tāpēc rekonstruē uzņēmumus, ceļ labākus un moder-

nākus. Pērn ekspluatācijā nodots Ludzas piena
kombināts..

Pagājušā gada aprīli Tartu atvērts dzejas teātris,
kurā notikuši jau 10 dzejas vakari.

Par nopelniem kaujās pie Maskavas un Staraja Rū-

sas divīzija kļuva par gvardes vienību. Vēlāk tai

piešķirts «Rīgas divīzijas» goda nosaukums.

Arī šajos piemēros darbības vārda laika izvēli no-

saka laika apstāklis: pērn, pagājušā gada aprīli, vēlāk.

Te lietojama vienkāršā pagātne: tika nodots, tika at-

vērts, tika piešķirts. Sājos teikumos iederētos ari darā-

mās kārtas vienkāršā pagātne: pērn ekspluatācijā no-

deva.., pagājušā gada aprīli Tartu atvēra.., vēlāk

tai piešķīra..

M. GRAUDIŅA

NEREGULĀRI SIEVIEŠU DZIMTES DEMINUTĪVI

Latviešu literārajā valodā deminutīvu atvasināšana

ir pakļauta noteiktām normām, no kurām atkāpju gan-
drīz nav. Par neregulāriem atvasinājumiem Mūsdienu

latviešu literārās valodas gramatikā teikts: «Nereti (ru-
nas un arī rakstu) valodā sastopami daži neregulāri
atvasinājumi ar izskaņu -Ina gaidāmās izskaņas -Ite

vietā (no ē-celma lietvārdiem), piem., kaste — kastiņa.
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karte — kartiņa, plāksne — plāksniņa, zvaigzne —

zvalgznlņa v. c, kas literārajā valodā neiederas.»1 Taču

minētās atkāpes no normas arvien vēl sastopamas un,

pēc Latviešu valodas biežuma vārdnīcas datiem, skaita

ziņā dažkārt pārsniedz regulāros darinājumus. Tādēļ

jāmēģina izprast šo noviržu cēloņus.
Gramatikā minētie piemēri rāda, ka neregulārie de-

minutīvi ar izskaņu -Ina ir vārdiem, kas vienskaitļa
nominatīvā beidzas ar -te un -sne vai -zne, turpretim
citu <?-celma vārdu deminutīvus atvasina pēc normas.

Neregulārie atvasinājumi, šķiet, rodas tāpēc, ka runā-

tāji un rakstītāji jauc ē-celma un t-celma vārdus. Sava

loma te ir arī izlokšņu ietekmei. Kurzemes, kā arī da-

žās Zemgales un Vidzemes izloksnēs t'-celma vārdi ir

pārgājuši ē-celmos un tiek attiecīgi arī locīti. Tā par
t'-celma vārdiem pārveido, piemēram, vārdus pirts,
klēts, uguns, acs, sirds, nakts v. c. (piešķirot tiem

formu pirte, klēte, ugune, ace, sirde, nakte), bet demi-

nutīvus atvasina pēc normas — kā no t'-celma

vārdiem — pirtiņa, klētiņa, uguntiņa, actiņa, sirsniņa,

naksniņa. Ja šādiem ē-celma vārdiem, piemēram, pirte,
nakte, līdzās ir deminutīvi ar -iņa — pirtiņa, naksniņa,

pēc analoģijas var izveidoties arī nepareizi darinājumi:
kaste — kastiņa, plāksne — plāksniņa v. c. Te ē-cclma

vārdiem nepiemērotā izskaņa -iņa jaucas ar izskaņu
-tina vai (retāk) -sniņa, kas parasta t'-celma deminutī-

viem. Ar to būtu saprotams, kāpēc šādus neregulārus
ē-celma vārdu deminutīvus dažkārt lieto pat labi lite-

rārās valodas pratēji. Jāpiebilst, ka tā veidoti arī daži

personvārdu deminutīvi, ko akceptējusi literārā valoda,

1 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 2 sēj., 1. sēj
R., 1959, 113. lpp.
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piemēram, Kate — Kātiņa, Lote — Lotiņa, Zetc — le-

tiņa, Jete — ietina.

Neregulāro deminutīvu veidošanā nav noliedzama arī

vācu valodas ietekme. Daudzi e-eelma vārdi, kuriem

deminutīvus mēdz atvasināt ar izskaņu -iņa, ir ienā-

kuši no vācu valodas. Līdz ar pamatvārdu var būt

aizgūts arī attiecīgais deminutīvs. Latviskā izskaņa

-iņa pēc nozīmes atbilst vāciskajai izskaņai -chen. Ta

pēc Karte — Kārichen, Tasse — Tāßchen parauga var

rasties kartiņa, tasiņa.
Dažas neregulāras deminutīvu formas ir arī ar iz-

skaņu -Ite, piemēram, dzirksts — dzirkstite, nīts —

nitite, pāksts — pākstite, palts — paltlte, rūts — rū-

tlte, sāls — sālite, vāts — vātite, arī mamma — mam-

mīte. Arī tiem par paraugu varētu būt ē-celmi, piemē-
ram, dzlrkste, palte, vāte v. c. Senāk lietotā vārda

memme vietā tagad saka mamma, bet deminutīvu da-

rina pēc ē-celma tipa — mammīte.

Dažkārt it kā neregulāri ir dažu sieviešu person-

vārdu deminutīvi, piemēram, Katrīna — Katrīnite, Te-

rēza — Terēzlte, Regīna — Reglnīte. Parasti šiem

personvārdiem ir paralēlas ā- un ē-celma formas, pie-
mēram, Alvīna II Alvīne, Justīna II Justīne, Helēna

II Helēne, Katrīna II Katrine, Krlstina // Kristīne,

Liena II Liene, Terēza II Terēze. Parastāki (vai vie-

nīgie) pēc e-celma parauga darinātie deminutīvi lai-

kam ir tādēļ, ka šie vārdi ir iepazīti kā vācu tautības

sieviešu vārdi ar ē-celmam atbilstošu galotni. Vārdiem

Lina II Llne, Liza // Lize, Trīna // Trine lieto abu celmu

deminutīvus, ko atvasina regulāri. Personvārdam Re-

gīna blakus nav *?-celma formas, bet tam deminutīva

izskaņa -ite laikam ir analoģijas dēļ — pēc Kristī-

nas // Kristīnes parauga.



Neregulāras izskaņas ir arī dažiem no svešvārdiem

atvasinātiem deminutīviem. Blakus normai atbilstošām

izskaņām neregulāras izskaņas visai parastas ir vār-

diem drezīna, kapsula, kaverna, laterna, lavīna, prī-
mula, rezēda, sirēna, laverna, vitrīna. Pēdējais vārds

J. Dravnieka Vāciski-latviskajā vārdnīcā (R., 1933) ir

latviski tulkots vltrlne. Tas, ka, piemēram, vārdiem

laterna, lavīna, migrēna atbilstošajiem vācu valodas

vārdiem galotnē ir -c, varēja ietekmēt deminutīvu vei-

došanu. Tas pats sakāms arī par tādiem vārdiem kā

kapsula, prīmula (v. Kapsel, Prlmel). lespējams, ka

deminutīvu prīmullte, rezēdlte lietošanu veicina citu

puķu nosaukumi, kas darināti ar izskaņu -Ite, piemē-

ram, kumelīte, atraitnīte, lauvmutīte. Tā kā svešvārdu

deminutīvus lieto ļoti reti, arī novirzes no normas ir

maz sastopamas.
Deminutīvus ar izskaņu -ite atvasina arī no vārdiem

lenta // lente un norma // nonne. Minētajiem vārdiem

deminutīvu darina tikai no ē-celma formas. Vārdiem

saite un čaula ir izveidojušies divi atšķirīgi deminu-

tīvi — saitīte un saitiņa, čauliņa un čaulīte, katrs no

tiem ar savu nozīmi. Neregulāri atvasinātajiem deminu-

tīviem saitiņa un čaulīte ir terminu raksturs — no pa-

matvārda nozīmes tie ir attālinājušies, un tajos vairs

nejūt ne pamazinājumu, ne mīlinājumu. Nav iebilstams

pret neregulāriem deminutīviem, kas par ter-

miniem, kā arī pret tiem, kurus ir akceptējusi literārās

valodas prakse. Tas gan nenozīmē, ka attiecīgās vārd-

darināšanas likumības būtu atceltas un jebkurš ne-

regulārs deminutīvs pieņemams. Literārajā valodā ne-

būtu vēlami, piemēram, deminutīvi kartiņa un kastlņa,
kam nav terminu rakstura.
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ORTOGRĀFIJA UN INTERPUNKCIJA

V. SKUJIŅA

GARUMZĪMES INTERNACIONĀLISMOS

MORFOLOĢISKĀ ASPEKTĀ

Par garumzīmju lietošanu internacionālismos runāts

un rakstīts vairākkārt.

Internacionālismu (resp. svešvārdu) mūsdienu rakstī-

bas pamatprincipu noteikšanu aizsācis jau prof.
A. Ozols. Plašāk šim jautājumam pievērsies H. Bendiks.

H. Bendika pētījumi internacionālismu pareizrakstības
jomā atspoguļojas viņa sakārtotajā Svešvārdu pareiz-
rakstības vārdnīcā (R., 1958), kurā izklāstīti internacio-

nālismu rakstības pamatprincipi. Laika gaitā šie

principi tika precizēti, sniedzot par tiem attiecīgu in-

formāciju valodas lietotājiem. 1

Varētu domāt, ka patlaban visiem ir zināmi inter-

nacionālismu garuma apzīmēšanas noteikumi, un to-

mēr šķiet lietderīgi vēlreiz pakavēties pie šī jautājuma,
jo praksē joprojām vērojama nekonsekvence. Tā,

1969. gadā iznākušajā «Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģi-

jas terminu vārdnīcā», kur internacionālismu pareiz-
rakstībā ievēroti jaunākie pareizrakstības komisijas at-

zinumi, tomēr sastopami arī tādi vārdi, kuros patskaņa

garuma apzīmēšanā nav konsekvences. Piemēram,

234. lappusē ir termins nafteni, bet 245. un 719. lpp. —

naftēni. Varbūt pirmajā gadījumā ir drukas kļūda? Bet

kāpēc tad turpat blakus ir saliktenis naftenskābes,

1 Sk., piemēram, Latviešu valodas kultūras jautājumu 1967. un

1968. gada laidienus.
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kurā arī saglabāts īsais patskanis c (pirmajā kompo-

nentā)? Piebildīsim, ka citos līdzīgos gadījumos salik-

teņa pirmajā komponentā garumzīme attiecīgajā pozī-

cijā tiek saglabāta, piemēram, arsēns — arsēnskabe,

askorbins — askorbinskābe. Garumzīmes trūkst arī sa-

liktenī kopallaka (187. lpp.), jo pirmā komponenta pa-
matā ir internacionālisms kopāls — ar garu izskaņas

patskani. 2

Šādi gadījumi liecina, ka internacionālismu lietotā-

jiem tomēr vēl rodas šaubas par viena vai otra pat-
skaņa, garuma apzīmēšanu dažādās pozīcijās. Tāpēc
turpmāk aplūkota garumzīmju lietošana internacionā-

lismos morfoloģiskā aspektā, t. i., no vārda sastāva

viedokļa, jo tieši internacionālisma morfoloģiskā ana-

līze prakse nereti palīdz izšķirties par to, vai garum-

zīmi likt vai nelikt.

Rakstā galvenā uzmanība pievērsta patskaņu kvan-

titātes apzīmējumam internacionālismu postfiksālajos
elementos, t. i., izskaņās un piedēkļos izskaņas priekšā.
Saknes morfēmas, kā arī prefiksālie elementi atstāti

ārpus analīzes ietvariem. Internacionālie postfiksālie
elementi izdalīti sinhroniskā plāksnē, t. i., no mūsdienu

latviešu valodas viedokļa. Līdz ar to internacionālo iz-

skaņu aplūkojumā ietverti arī tadi internacionālo vārdu

beigu elementi kā -afe, -efs, -ifs v. tml., kas pēc savas

izplatības (šie elementi atkārtojas vairākos internacio-

nālos vārdos) un pēc novietojuma pieslejas izskaņām.
Vispirms par garuma apzīmēšanu internacionālismu

izskaņās.
Latviešu valodas internacionālismu izskaņas ir ļoti

daudzveidīgas. Daļa šo izskaņu vienmēr (vai parasti)

2 Svešvārdu vārdnīca. R., 1969, 360. lpp.
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rakstāmas ar garu patskani.
3 šādas izskaņas ir:

lietvārdiem -āda (armāda, drlāda), -āde (barikāde,
kolonāde, marmelāde), -āle (horlzontāle, normāle, pas-

torāle), -alis (admirālis, ģenerālis, liberālis), -āls (ka-
nāls, lineāls, signāls), -āna (karavāna, mediāna, mem-

brāna), -āne (partizāne, veterāne), -ānis (peruānis,

republikānis), -ans (meridiāns, veterāns, vulkāns), -are

(jubilāre, sanitāre), -āris (altāris, bulvāris, janvāris),
-ars (cirkulārs, eksemplārs, kalendārs), -āta (afrikāta,
ordināla, tokāta), -āte (fakultāte, kantāte, sonāte), -āls

(akrobāts, kvadrāts, pansionāts), -āze (amilāze, anto-

nomāze, elefantiāze), -āzs (abhāzs, topāzs), -āža

(bandāža, instruktāža, takelāža), -ēda (rezēda,

torpēda), -ēģls (kolēģis, stratēģls), -ēma (krizan-
tēma, morfēma, teorēma), -ēms (ekstrēms, rekviēms),
-ēna (gangrēna, morēna, sirēna), -ēns (etilēns,

naftēns, propilēns), -ēze (ģenēze, majonēze, polonēze),
-ida (klotolda, piramīda), -Ide (invalīde, prellde), -ids

(hlorīds, jodids, oksīds), -Ims (kostīms, režīms, san-

tīms), -ina (medicīna, turbīna, vitrīna), -Ine (kabīne,

rozīne, sonatlne), -Inis (abesinis, jakobinis), -ins

(adrenalīns, naftalīns, parafīns), -Ira (gravīra, satīra,

uvertīra), -Irs (kefīrs, plombīrs, suvenīrs), -ite (ape-
tīte, favorīte, vizīte), -Its (fosforīts, radikulīts, stalak-

tlts), -iva (direktīva, iniciatīva, perspektīva), -Ivs

(abrazīvs, kursīvs, lokatīvs), -Ize (ekspertīze, kambize,

servīze), -Izs (klrglzs, marķīzs), -āna (harpūna, ko-

mūna, lagūna), -ūns (šampūns, taifūns, tribūns), -ura

(frizūra, karikatūra, manufaktūra), -ūrs (abažūrs, te-

lūrs, trubadūrs), -ūta (valūta, volūta), -ūza (hipote-

nūza, kukurūza, medūza), -ūzs (arbūzs); īpašības

3 Šeit un turpmāk internacionālismu izskaņās analizēta tikai

piedēkļa (nevis galotnes) patskaņa kvantitāte.
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vārdiem -āls — -āla (diametrāls, -ala; transversāls,

-āla; universāls, -āla), -āms āma (monogāms, -āma;

poligāms, -āma), -ārs — -āra (fragmentārs, -āra; per-

pendikulārs, -āra; veģetārs, -āra), -ims Ima (Intīms,

-Ima), -Ivs — -Iva (deskriptlvs, -Iva; eksplozīvs, -Iva;

impulsīvs, -iva), -Izs Iza (kaprīzs, -Iza; precīzs, -Iza),

-urs — -āra (miniatūrs, -ūra), -ūzs — -ūza (difūzs,
-ūza).

Tiesa, atsevišķos internacionālajos lietvārdos sasto-

pamas dažām minētajām izskaņām atbilstošas izska-

ņas ar īsu patskani, taču nevienā internacionālo iz-

skaņu grupā šādu lietvārdu nav daudz, un tādēļ tos

varētu kvalificēt kā izņēmumus, kas atšķiras no minēto

internacionālo izskaņu lietošanas vispārīgās tendences,

īss patskanis ir, piemēram, internacionālajās izskaņās
-ale (kefale, sandale), -alts (karalis, vasalis), -als (kin-
žals, maršals), -ana (sutana), -ans (atamans, talis-

mans), -are (meistare), -ars (kampars, radars), -ate

(fregate, mulate), -ats (abats, klimats), -ena (antena,
ciklamena), -ens (biļetens, manekens, nomens), -ins

(termins), -ite (elite), -its (džigits, limits), -urs (bun-
kurs, ķengurs). Turklāt jāpiebilst, ka dažu šādu inter-

nacionālismu izrunā vērojama tendence pielāgoties
vispārīgajai likumībai par gara patskaņa lietošanu

minētajā izskaņu grupā. Tā, lai gan pēdējo gadu vārd-

nīcās4 ir fiksētas formas orangutāns, ciklamena,

manekens, dzīvajā runā šos vārdus nereti dzird ar

garo patskani izskaņā: orangutāns, ciklamena, mane-

kens.

Pārējās izskaņas, t. i., izskaņas -āda, -āde, -āne,

4 Svešvārdu vārdnīca. R., 1969; Latviešu-krievu vārdnīca. R.,

1963; Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. R., 1958 v. c.
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-ānis, -āris, -āta, -āze, -āzs, -āža, -ēda, -ēģis, -ēma,

-ēras, -ēze, -Ida, -īde, -īds, -ims, -īna, -ine, -īnis, -īra,

-īrs, -iva, -īvs, -īze, -īzs, -ūna, -ūns, -āra, -āta, -ūza,
-ūzs — pēc E. Soidas un S. Kļaviņas sastādītajā Lat-

viešu valodas inversajā vārdnīcā (R., 1970) ietvertā

materiāla liecības — lietojamas tikai ar garu patskani. 5

Pie izskaņām ar garu patskani pieskaitāmas arī

izskaņas -oma (aksioma, lipoma), -ons (diapa-

zons, ciklons), -ors (cenzors, motors), -oze (glikoze,

prognoze), lai gan rakstos patskaņa o garumu neap-
zīmē.

Citas internacionālās izskaņas vienmēr (vai parasti)
rakstāmas ar īsu patskani. Šādas izskaņas ir:

lietvārdiem -afe (karafe, žirafe), -efs (reljefs), -ere

(dlspečere, kurjere, sprintere), -eris (līderis, starteris,

traleris), -Ica (lakrica, matrica, pernica), -ice (bene-
fice, haubice, matrice), -Icls (milicis), -Ifs (kalifs, ta-

rifs), -Ija (absorbcija, ekstrakcija, trigonometrija), -Ijs
(germānijs, kolokvijs, simpozijs), -ika (dialektika, fan-
tastika, specifika), -iks (arsēniks, pikniks), -ikis (eks-
centrikis, matemātiķis), -ils (metils, profils), -isms

(diahronisms, ekspresionisms, konstruktīvisms), -ists

(alpīnists, komponists, scenārists); īpašības vārdiem

-ils ila (labils, -ila; mobils, -ila; stabils, -ila). 6

īss patskanis ir arī izskaņās -ete, -ets, -uts un —

retāk — izskaņās -ama, -ams, -ima, piemēram, lancete,

pincete, rakete; debets, makets, parkets; deguts, ma-

muts, maršruts; amalgama, pidžama; islams, balzams;

declma, septima. Taču blakus tām sastop arī izska-

ņas ar garu patskani: -ēte, -ēts, -ūts, -āma un -Ima,

5 Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. R., 1958, 105.—109. lpp.
6 Turpat, 103.—105. lpp.
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piemēram, attēte, pastēte; estēts, magnēts; atribūts,

salūts; sinerāma; parenhima.

Patskaņa garums vai īsums internacionālismu izska-

ņās lielā mērā ietekmē garumzīmes lietošanu piedēk-
ļos7 izskaņas priekšā.

Ja internacionālajā izskaņā ir garš patskanis, pie-
dēklī izskaņas priekšā garumzīmi parasti nelieto,

piemēram, maskarāde, rafināde, klerikālis, liberālis,

plramidāls, kanibāls, pelikāns, veterāns, lapidārs, dok-

trinārs, literāte, modalitāte, plastikāts, kazemāts,

takelāža, kantilēna, alizarlns, glicerīns, apendicits, bake-

lits, afirmatlvs, nominatīvs, vokallze, kubatūra, garni-
tūra. Līdz ar to vienos un tais pašos piedēkļos, ja tie ir

izskaņas sastāvdaļa, garumzīmi lieto, bet, ja tie atrodas

citas izskaņas (ar garu patskani) priekšā, garumzīmi
nelieto, piemēram, advokāts, — bet advokatūra (jo
izskaņa -ūra); mangāns, bet manganits (jo izskaņa

-its); līdzīgi arī magnēts, bet magnetits; piramīda, bet

plramidāls; doktrīna, bet doktrinārs; vokāls, bet voka-

Uze v. c. Patskaņa garumu piedēkli parasti atmet ari

tad, ja starp šo piedēkli un izskaņu ir vēl kāds cits

piedēklis, piemēram, nacionāls, bet nacionalitāte; kon-

tinentāls, bet konlinentalitule; lineārs, bet linearitale;

aktīvs, bet aktivitāte.

īss patskanis ir ari piedēkļos, kuriem seko izskaņas
-ants, ents v. tml., piemēram, determinants, adjutants,

abiturients, ornaments.

Ja internacionālajā izskaņā ir īss patskanis, izska-

ņas priekšā piedēkli paliek tāda patskaņa kvantitāte,

kāda attiecīgajam piedēkļa patskanim ir atbilstošajā

7 Uz internacionālismu sakneni attiecināmi citi garumzīmju lie-

tošanas noteikumi, kuri pašreiz netiek aplūkoti.
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karjerisms, barbars — barbarisms, fabula — fabulists,

trompete — trompetists utt. un aktīvs — aktīvists, Nep-
tūns — neptūnijs, absolūts — absolūtisms, aktuāls —

aktuālija, atestāts — atestācija utt.

Minētās likumības pamato gadījumus, kad vienā un

tai pašā piedēklī dažādās pozīcijās ir dažāda patskaņa
kvantitāte, piemēram, Neptūns — neptūnijs, bet neptu-
nāts; aktīvs — aktīvists, bet aktivitāte; aktuāls —

aktuālija, bet aktualitāte; dlfūzs — difūzija, bet dlfu-
zors.

Kā izņēmumi no vispārīgās likumības minami inter-

nacionālisma orgāns atvasinājumi ar -ika — organika
un -isms — organisms.

Ķīmiskā elementa nosaukums silicijs Svešvārdu vārd-

nīcā rakstīts ar garu piedēkļa patskani izskaņas -ijs
priekšā (silīcijs). Elements -Ic- atbilst elementam -Ik-,
ko sastop tādos vārdos kā sillkons, silikāts un kas

internacionālismu izskaņās rakstāms ar īsu i (sal. arī

internacionālismus arsēniks, pikniks). Tāpēc šķiet, ka

arī elementa nosaukumā pareizāka būtu forma ar īso

i — silicijs, kā to arī dzird runājam (sal. arī ķīmiskā
elementa nosaukumu americtjs, kas Svešvārdu vārdnīcā

dots ar īsu i).
Arī internacionālismu vārdisko izskaņu rakstībā jā-

ievēro līdzīgas likumības. Tā, garš patskanis rakstāms

internacionālismu vārdiskajās izskaņās -fāze, -fits,
-flze, -frāze, -grāfs, -klize, -krāts, -kārs, -Uts, -lize,

-māns, -olds, -pāts, -sfēra, -tēka, -tēze v. c, piemēram,
emfāze, epifīts, epiflze, parafrāze, scenogrāfs, enkllze,
demokrāts, epikūrs, elektrolīts, elektrolīze, grafomāns,
paraboloīds, homeopāts, atmosfēra, kartotēka, hipotēze. 8

8 Latviešu valodas kultūras jautājumi. R., 1967, 179.-180. lpp.

9 - 1965 129
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Šis garums paturams arī tādos internacionālismos, ku-

ros minētajām vārdiskajām izskaņām seko cita izskaņa

ar īsu patskani, piemēram, -grāf(s) + -ija — -grāfija:
bibliogrāfs — bibliogrāfija, -lit(s) + -Isks — -lltisks:

elektrolīts — elektrolītisks, -krāt(s) + -Ija — -krātlja:
aristokrāts — aristokrātija v. tml.

Turpretī, ja vārdiskajai izskaņai seko izskaņa ar

garu patskani, vārdiskā izskaņa patskaņa garumu

zaudē, piemēram, -tēk(a) + -ārs —tekārs: bibliotēka —

bibliotekārs.

Visos gadījumos īss patskanis rakstāms vārdiskajā
izskaņā -fils, piemēram, hlorofils, blblloflls.

Internacionālos celmus ļoti plaši izmanto hibrīdvārdu

darināšanā. Arī hibrīdvārdos garumzīmju lietošanā in-

ternacionālajos piedēkļos ir konstatējamas savas liku-

mības.

Latviešu valodā no internacionālajiem celmiem da-

rina darbības vārdus ar -ēt un atbilstošos divdabjus ar

-ēts. Darbības vārdos -ēt priekšā (divdabjos -ēts

priekšā) parasti ir īss internacionālā piedēkļa patska-
nis, piemēram, balzamēt (balzamēts), ruinēt (ruinēts),
nivelēt (nivelēts), asimilēt (asimilēts). Izskaņas -ēt

(respektīvi -ēts) priekšā patskanis ir īss arī tad, ja

internacionālajās izskaņās attiecīgajā piedēklī ir garš
patskanis, piemēram, aktīvs — aktivēt (aktivēts),
oksīds — oksidēt (oksidēts), adjektīvs — adjektivēt
(adjektivēis), kanāls — kanalēt (kanalēts), kupāža —

kupažēl (kupažēts).
īss patskanis ir arī -Izēt (respektīvi -izēts) priekšā:

Urāns — tiranizēt (tiranizēts), magnēts — magnetizēt
(magnetizēts), vulgārs — vulgarizēt (vulgar Izēts),
ideāls — idealizēt (idealizēts), mašīna — mašinizēt

(mašinizēts), absolūts — absolutizēt (absolutizēts).
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Patskaņa garuma zudums -ēt, -izēt (respektīvi -ets,
-izēts) priekšā ir normatīvs arī tādās morfēmās, kas

citos atvasinājumos ir vārdiskās izskaņas sastāvā (pēc
cilmes šīs ir saknes morfēmas), piemēram, fotogrāfs —

fotografēt, demokrāts — demokratizēt, un arī citās sak-

nes morfēmās, piemēram, reklāma — reklamēt, sin-

tēze — sintezēt, ķīmija — kimizēt, mūzika — muzicēt.

Divzilbīgos atvasinājumos ar -ēt (respektīvi -ēts)
saknes patskaņa garumu mēdz saglabāt, piemēram,
bāze — bāzēt, frēze — frēzēt, gāze — gāzēt.

Darbības vārdos ar -ēt, -izēt izmanto to pašu inter-

nacionālo celmu, kas ir pamatā deverbālajiem atvasinā-

jumiem ar izskaņām -šana, -šanās, -ums. Tāpēc arī

šādu atvasinājumu internacionālajā celmā ir normatīvs

īsā patskaņa lietojums respektīvi garā patskaņa zu-

dums, piemēram, modulēt — modulēšana — modulē-

jums, kalkulēt — kalkulēšana — kalkulējums, aktlvēt —

aktlvēšana — aktivējums (bet aktīvs), adjektivēt — ad-

jektivēšana — adjektivējums (bet adjektīvs).

Hibrīdvārdos ar internacionālu celmu un citām lat-

viešu valodas izskaņām — -isks, -ains, -ība, -ums (de-
nominālos atvasinājumos) — izskaņas priekšā parasti
saglabājas tāda patskaņa kvantitāte, kāda attiecīgajam
patskanim ir atbilstošajā izskaņā, piemēram, kristāls —

kristālisks, vulkāns — vulkānisks, scenogrāfs — sceno-

grāfisks, fotogēns — fotogēnisks, magnēts — magnē-
tisks, adjektīvs — adjektīvisks, katalīze — katalītisks,
telūrs — telūrisks; māzers — māzerains, kanāls — ka-

nālains, portāls — portālains; normāls — normāllba --

normālums, bravūra — bravūrlba — bravūrums. Iz-

ņēmums ir atvasinājums organisks — no orgāns (sal.
ar minētajiem izņēmumiem organika un organisms).
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Tātad denominālos atvasinājumos ar -isks, -ains,

-iba, -ums internacionālo celmu patskaņu kvantitāte ir

tāda pati kā internacionālismos ar izskaņām -ists,

-isms, -ika, -ija v. c, sal.: scenārists — scenārisks, gal-
vanisms — galvanisks, dinamika — dinamisks, pole-
mika — polemisks, keramika — keramisks, akadē-

mija — akadēmisks, galvanostēģija — galvanostēģisks.
Noteiktas likumības patskaņu kvantitātes apzīmēšanā

jāievēro arī salikteņu veidošanā. Te izšķirami divi ga-

dījumi.
Ja salikteni veido no latviešu valodā patstāvīgi lieto-

tiem vārdiem, saliktenī saglabā tādu patskaņu kvanti-

tāti, kāda tiem ir attiecīgajos ārpus salikteņa lietotajos

vārdos, piemēram, naftēns + skābe — naftēnskābe,
mangāns + skābe — mangānskābe, imūns + tera-

pija — imūnterapija, arsēns + ūdeņradis — arsēn-

ūdeņradis, guadins + fosfāts — guadinfosfāts, hidro-

gēns + tartrāts — hidrogēntartrāts.
Ja salikteņa pirmajā komponentā ir internacionāls

elements ar savienotājpatskani (o vai i), internacionālā

elementa patskanis ir īss, piemēram, imunoloģija — bet

imūnterapija; iminoskābe — bet Imīnskābe; arsenoben-

zols — bet arsēnūdeņradis; kristalogrāfija — bet kris-

tālhidrāts; magnetostrikcija — bet magnētelektrisks.
Aplūkotās likumības balstītas galvenokārt uz prak-

tiskiem vērojumiem. Liekas, ka morfoloģiska pieeja
internacionālismu pareizrakstības likumību noteikšanā

varētu palīdzēt praksē izšķirties par pareizo patskaņa
kvantitāti un ātrāk apgūt pareizrakstības likumības.

Morfoloģiskā analīze varētu palīdzēt izvēlēties pa-
reizo patskaņu kvantitatīvi arī jaunaizgūtos internacio-

nālismos vai jaundarinājumos, kas veidoti no interna-

cionāliem elementiem.
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R. BĒRTULIS

LIETUVIEŠU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDOJUMI

LATVIEŠU VALODA

Pēdējos gados mūsu republikā daudz darīts, lai nor-

mētu citvalodu īpašvārdu rakstību. Kā zināms, kopš
1960. gada Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas

un literatūras institūts laiž klajā «Norādījumus par
citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu lat-

viešu literārajā valodā» (iznākuši 12 biļeteni). Šī iz-

devuma 4. biļetens, ko sastādījusi T. Porīte, sniedz

lietuviešu valodas īpašvārdu atveidojuma un

pareizrunas normas.
1

Kā liecina no republikas centrālajiem laikrakstiem,
žurnāliem un arī citiem pirmo pēckara gadu izde-

vumiem vākti materiāli, lietuviešu īpašvārdu atveidē

nebija vienveidības. Pēc tam kad iznāca minētie Norādī-

jumi, laikrakstu un žurnālu redakcijas, tāpat arī izdev-

niecības sāka tos respektēt. Taču nekonsekvence lietu-

viešu īpašvārdu atveidē līdz šim vēl nav pilnīgi
izskausta. Kļūdas ir ļoti daudzveidīgas, un to cēloņi —

ari dažādi.

Visas lietuviešu īpašvārdu pareizrakstības kļūdas
mūsu republikas centrālajos laikrakstos un žurnālos

vienā rakstā, protams, nav iespējams aplūkot. Šoreiz

pievērsīsimies tikai lietuviešu personvārdu (uz-
vārdu un vārdu) rakstībai un sīkāk aplūkosim, kā tajos
atveidoti patskaņi, divskaņi un līdzskaņi,
kādas kļūdas sastopamas uzvārdu izskaņās.

1 Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareiz-
runu latviešu literārajā valodā, IV. Lietuviešu valodas īpašvārdi.

Sastādījusi T. Porīte. R., 1961. (Turpmāk saīsināti — Norādī-

jumi vai Nor.).
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Vairāk nekā desmit gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai

varētu pārliecināties, kuri Norādījumu nosacījumi ir

stabili ieviesušies praksē un kuri būtu precizējami.

Patskaņu atveidojuma kļūdas

Lai gan patskaņu fonēmu apzīmēšanai lietuviešu va-

lodā izmanto 12 burtus, bet latviešu valodā tikai 9,

lietuviešu valodas īpašvārdu patskaņus un to garumu
gandrīz visos gadījumos ir iespējams atdarināt. Pat-

skaņu atveidojuma nosacījumi sniegti Norādījumu
10.—23. §. To būtība ir tāda, ka visi tie lietuviešu va-

lodas patskaņi, kuru garums kaut kādā veidā atspogu-
ļojas patskaņa rakstījumā, latviešu valodā ir atdari-

nāmi ar attiecīgajiem latviešu valodas garajiem pat-
skaņiem.

Latviešu periodikā visai bieži lietuviešu īpašvārdos
garo patskaņu c, ē, y, ū vietā saknes zilbē nav rakstīti

atbilstošie latviešu valodas patskaņi ē, i, ū, piemēram:

a) uzvārdos: Brēdikis > Brēdikis : Brēdikis 2,
Jokūbonis > Jokūbonis : Jokūbonis, Ķruminis > Krū-

minis : Krūminis, Mozura > Mozūra : Mozūra, Vii-

ņausks > Višņausks : Vušniauskas;

b) vārdos: Aruns > Arūns : Arānas, Jokubs >

Jokubs : Jokūbas, Kestutis > Ķēstutis : Ķestutis, Mi-

kols > Mīkols : Mļjkolas, Vitauts > Vitauts : Vij-
tautas.

Domājams, ka šādas kļūdas radušās galvenokārt tā-

dēļ, ka lietuviešu īpašvārdi atveidoti pēc to rakstījuma

4 Piemēri sniegti šādā secībā: kļūdainais atveidojums periodikā;
ait zīmes > — atveidojums, kas atbilst Norādījumiem; aiz

kola (:) — īpašvārds lietuviešu rakstībā. Pustrekni iespiests
nēpareizi atveidotais burts vai burtkopa.
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krievu valodā, kurā, kā zināms, patskaņu garums nav

apzīmēts.
Retumis sastopamies ar uzvārdiem, kuros īsa lietu-

viešu valodas patskaņa vietā nepamatoti rakstīts garš
patskanis, piemēram: Mažūlis > Mazulis : Mažiulls,

Zālīte, arī Zālīte (!) > Zallte : Zahjte, Sūlgalte > sm/-

-gatte : Sulgaite.
Daudz biežāk patskaņa pagarinājumi atrodas vār-

dos: piemēram: Albīne > Albina : Albina, Justīns >
Justins : Justinas, Leokādlja > Leokadija : Leokadija,
Natālija > Natālija : Natālija, Virģīnijs > Virģi-

nijs : Virginijus.
Kā redzams, garš patskanis pa lielākajai daļai rak-

stīts tajos vīriešu un sieviešu vārdos, kuri sastopami
arī latviešu valodā. Vai šādos gadījumos vienmēr va-

ram runāt par vārdu latviskošanu?

Jautājums par to, kā rakstāmi vārdi, kas sastopami
vairākās valodās, būtu jāizšķir pēc vieniem un tiem

pašiem principiem. Norādījumos par krievu valodas

īpašvārdu pareizrakstību latviešu valodā, piemēram,
teikts: «Garš patskaņa burts parasti rakstāms tais

krievu sieviešu un vīriešu vārdos, kas tādi paši ir lat-

viešu valodā.»3 Domājam, ka līdzīgi varētu darīt, rak-

stot tos lietuviešu vārdus, kuri sastopami arī latviešu

valodā, piemēram: Ādolfs, Albins, Justins, Leokādlja,
Natālija v. tml.

Dažkārt mūsu laikrakstos un žurnālos atrodam arī

tādus latviskotus vārdus kā, piemēram: Antons > An-

tans : Antanas, Jūlijs > Juļus : Julius, Kristjans vai

3 Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareiz-
runu latviešu literārajā valodā, XI. Krievu valodas īpašvārdi. Sa-

stādījuši R. Grābis un T. Porīte. R., 1966, 19. lpp.



136

Kristiāns > Kristijons : Kristijonas, Mārīte > Mā-

rīte : Marijtē. Šāda veida latviskojumi, kur personvār-
dos mainīti patskaņi vai pat izskaņas, nebūtu atbal-

stāmi.

Ne tikai preses izdevumos vien iesakņojies kļūdains
pazīstamās lietuviešu dzejnieces vārda un uzvārda (pa-
reizāk — pseidonīma) Salomēja Neris un upes nosau-

kuma Neris latviskais rakstījums: Salomeja Neris un

Neris. Gan dzejnieces uzvārds, gan upes nosaukums ir

sieviešu dzimtes i-celma īpašvārdi tāpat kā sugas vārdi

naktis : nakts, sirdis : sirds. Norādījumos (22., 38. un

54. lpp.) dzejnieces uzvārdu un upes nosaukumu

ieteikts latviski rakstīt ar galotni -c, atveidojot arī lie-

tuviešu valodas garo patskani c ar ē : Salomēja Nēre

un Nere.

Upes nosaukumu pēdējā laikā jau atveido pareizi —-

Nere. Tajos nedaudzajos gadījumos, kad dzejnieces
uzvārds rakstīts pareizi ar galotni -c, nedz vārdā, nedz

uzvārdā tomēr garais patskanis ē nav atdarināts ar

ē, piemēram: Salomeja Nere, S. Nere. Visbiežāk šo uz-

vārdu raksta tāpat kā lietuviešu valodā ar galotni
-is, un līdz ar to latviešu valodā tas kļūst nelokāms, pie-
mēram: ..Salomejas Neris dzeja (Salomeja Neris.

Lakstīgalas dziesma. Lirikas izlase. R., 1962, 5. lpp.)•
Tātad īpaši būtu iegaumējams, ka Lietuvas upes no-

saukums pareizi rakstāms Nere, bet dzejnieces vārds

un uzvārds — Salomēja Nēre.

Kļūdas div skaņu atveidojumā

Divskaņi lietuviešu īpašvārdos lielāko tiesu atdari-
nāti jo visus lietuviešu valodas divskaņus rak-
sta tāpat kā latviešu valodā, izņemot uo.
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Tādi īpašvārdi, kuros lietuviešu valodas divskanis uo

tāpat rakstīts arī latviešu valodā, sastopami pavisam
reti, piemēram: Ķruops > Ķrops : Kruopas, Čekuo-

lis > čekolis : Čekuolis.

Daudz izplatītāka ir cita kļūda — personvārdos div-

skaņa ie vietā atrodam rakstītu patskani c, pie tam

divās raksturīgās pozīcijās:
1) uzvārdu saknē, piemēram: Beļausks > Bie-

ļausks : Bieliauskas, Gedraitis > Ģiedraitis : Gledral-

tis, Ķazimeraitis > Kazimieraitis : Kazimieraiiis,
Snečkus > Sniečkus : Sniečkus;

2) precējušos sieviešu uzvārdu izskaņā
-iene, piemēram, Globene > Globiene : Globienč, Ķas-

paravičene > Kasparavicietie : Kasparavicicne, Skaru-

lene > Skaruliene : Skarulienē.

Laikrakstā «Rīgas Balss» atrodam šādi atveidotu

pazīstamās lietuviešu klasiķes vārdu, uzvārdu un psei-
donīmu: Jūlija Zemantene-Zematte, kas pareizi jārak-
sta — Jūlija Zlmantiene-Zemaite (: Jūlija Ztjmantiene-
Zemaitē).

Divskaņa ie atdarinājums ar patskani c nepārpro-
tami liecina, ka rakstītāji izmantojuši krievu valodā

rakstītus tekstus, jo lietuviešu īpašvārdos sastopamo ie

visos gadījumos krievu valodā atveido ar c,
A piemē-

ram: Bielinis : BeAunuc, Giedriene : Tedpene.

Līdzskaņu atveidojumi

Lietuviešu valodas līdzskaņu atdarināšana pašlaik
sastopamies ar visdažādākām atkāpēm no Norādījumu
nosacījumiem.

4 Norādījumu 21. lpp. apgalvots, ka lietuviešu valodas ie krievu

valodā varot atdarināt ar ue vai ar c.



138

Lietuviešu valodas līdzskaņu rakstība latviešu va-

lodā neapšaubāmi ir viens no sarežģītākajiem jautāju-
miem. Līdz galam tas nav atrisināts, mūsuprāt, arī

Norādījumos. Tajos pašlaik izveidota kopumā vien-

kārša līdzskaņu rakstības sistēma, taču dažos gadīju-
mos vērojama arī nekonsekvence. Tā, piemēram, uz-

vārdos izskaņu -evičs (: -evičius) un -ietie (: -ietie)

priekšā rakstāms ciets līdzskanis k, bet mīksts ģ; sal.

Butkevičs : Butkevičius, bet Volunģevičs : Volungevi-
čius; Dirmeikiene : Dirnieikienē, bet Daģiene : Dagienē.

Līdzskaņu rakstībā vērojamas dažas tendences, kas

būtu jāņem vērā, domājot par Norādījumu nosacījumu
tuvināšanu praksei.

Priekšējās rindas patskaņu un divskaņu ci, ie priekšā
daudzos gadījumos mīksto līdzskaņu ģ vai k vietā

rakstīts g vai k īpašvārdu sākumā, piemēram: Gedmi-

niene > Ģedminiene : Gedminiene, Gineitis > Ģinei-
tis : Gineitis, Gira > Ģira : Gira, Kēdainis > Ķēdai-
nis : Ķēdainis, Kiprs > Ķiprs : Kipras v. tml.

Šādi rakstījumi acīm redzami nav nejauši, jo tos

bieži sastopam tekstos, kuros citu atkāpju īpašvārdu
atveidojumos nav.

Tiesa, visai bieži ģ un k nav rakstīts arī vārda vidū

vai beigās, piemēram: Dermeikis > Dermeiķis : Der-

meikis, Jauniškis > Jauniškis : Jauniškis, Jukeliene >

Jukeliene : Jukeliene, Sargelis > Sarģelis : Sargelis,
Vidugiris > Viduģiris : Vidugiris.

Dažkārt nav mīkstināts / vai n, kas atrodas ģ vai k

priekšā, piemēram: Alģimants > Aļģimants : Algiman-
tas, A\ģirds > Aļģlrds : Algirdas, bet sal. Smiļge-
vičs > Smiļģevičs : Smilgevičius.

Reizēm īpašvārdos nav atveidota mīksto līdzskaņu

grupa ņģ attiecīgajā pozīcijā (sk. Nor. 13. lpp.), pie-



139

mēram: Plungc > Pluņģe : Plunge, Lingis > Liņģis :

Lingijs.
Lietuviešu valodas mīkstinātos līdzskaņus / un n

priekšējās rindas patskaņu un divskaņu ci, ie priekšā
Norādījumi ieteic latviešu valodā atdarināt ar cietajiem
līdzskaņiem / un n (sk. Nor. 48., 52. §), bet gadījumos,
kad aiz / vai n lietuviešu valodā ir mīkstinājuma
burts i — ar mīkstajiem līdzskaņiem / vai ņ (sk. Nor.

49., 53. §). Praksē arī pirmajā gadījumā visai bieži

īpašvārdos sastopam rakstītu / vai ņ, piemēram: če-

poņiene > Čeponiene : Čeponienē, Maļinausks > Ma-

linausks : Mallnauskas, Sņiečkus > Sniečkus : Snieč-

kus, sal. arī — Meļņikaite > Melnikaite : M īnikaitē,

Melņiks > Melniks : Melnikas.

Būtu jāapsver, vai mīksto līdzskaņu / un ņ rakstī-

jums arī šajās pozīcijās nebūtu atzīstams par normu,

jo tas precīzāk atspogujotu lietuvisko izrunu.

Līdzskanis / reizēm rakstīts arī tur, kur lietuviešu
valodā ir mīkstinātais /, ko krievu valodā atdarina ar

Ab, piemēram: Baļsis > Balsis : Balsus, sal. EaAbcuc.

Visbiežāk šādu atveidojumu sastopam slāviskas cilmes

uzvārdos, piemēram: Gorbuļskis > Gorbulskls : Gor-

bulskls, Raguļskis > Ragulskis : Ragulskis.

Domājam, ka slāviskajos uzvārdos mīkstā / rakstī-

jumu varētu atzīt par normu, jo tad šo uzvārdu rak-

stība atbilstu lietuviešu izrunai. Līdzīgi taču darām,

atveidojot krievu valodas īpašvārdus, piemēram: Ķo-

vaļskls : KoeaAbCKuā, Meteļskis : MeTeAbCKUŪ._
Mūsu periodikā dažādi atveidoti tie mīkstinātie līdz-

skaņi, uz kuru palatalizāciju lietuviešu valodā norāda

mīkstinājuma burts i aiz līdzskaņa.
Ne retumis šis burts i īpašvārdā tiek saglabāts, līdz

ar to vedinot latviešu valodā to izrunāt par patskani i,
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piemēram: Didžioks > Didžoks : Didžioki*., Kazilio-
nis > Kaziļonis : Ķazilionis, lAutkevičs > Ļutkevičs :

Liulkevičius, Mašiots > Mašots : Mašiotas, Strioga >

Stroga : Strioga.
Citkārt mīkstinājuma burta i vietā aiz līdzskaņiem

sastopam rakstītu /, piemēram: Dvar]ons > Dvarons :
Dvarionas, Gabrjuns > Gabrūns : Gabriūnas, Kairjuk-
štis > Ķairūkštis : Kairiūkštis, Lukošjs > Lukošus :
Lukošius, Masjulis > Masulis : Masiulis.

Daudzos gadījumos šādi atveidojumi var būt radu-

šies īpašvārda krieviskā rakstījuma ietekmē, sal.

KauptoKuiTuc, MactoAuc. Taču dažos piemēros rakstī-

tāji, iespējams, apzināti ar jotējumu centušies atveidot

attiecīgo lietuviešu valodas mīkstināto līdzskani. Vis-

pār jāatzīst, ka jotējuma izmantojums lietuviešu valo-

das mīkstināto līdzskaņu atdarināšanā būtu īpaši ap-

sverams un dažos gadījumos varbūt arī atzīstams par

normu; sal. tādus lietuviešu uzvārdu pārus kā Matukas

un Matiukas, Surķus un Siurkus. Pēc pašreizējiem no-

sacījumiem latviski tie rakstāmi vienādi — Matuks,

Sarķus.
Mīkstie līdzskaņi / vai ņ reizēm nav rakstīti tādu

lietuviešu valodas mīkstināto līdzskaņu / un n vietā,

aiz kuriem ir mīkstinājuma burts i", piemēram: hukpet-
ris > Ļukpetris : Liukpetris, Manušis > Maņušis :

Maniušis.

Kļūdas uzvārdu izskaņās

Lietuviešu valodā ir daudzi vīriešu uzvārdi, kas da-

rināti ar kādu piedēkli resp. izskaņu. Lietuviešu valo-

das īpatnība ir ta, ka sieviešu uzvārdos vienmēr ir
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kāds piedēklis resp. izskaņa, jo tos atvasina no vīriešu

uzvārdiem ar īpašām izskaņām (sk. Nor. 69. §).
Gan vīriešu, gan sieviešu uzvārdu izskaņās mūsu

laikrakstos un žurnālos sastopamas vairākas kjūdas:

1) lietuviešu valodas patskanis c, ko izrunā plati un

ko īpašvārdos krievu valodā atveido ar r, latviešu va-

lodā diezgan bieži atdarināts ar burtu savienojumu ja;

2) netiek atveidoti garie patskaņi;
3) mīkstinājuma burts i vai nu tiek aizstāts ar /,

vai arī tiek saglabāts.
Visbiežāk nepareizi ir rakstītas slāviskās izskaņas

-evičius un -avičius. Uzvārdi ar šīm izskaņām dažreiz

atveidoti ar galotni -us, lai gan latviešu valodā tos

loka pēc I deklinācijas parauga (skat. Nor. 68., 71. §),

piemēram: Garavičus > Garavičs : Garavičius, Pļeha-
vičus > Plekavičs : Plcchavičius, Laurinavičus >

Laurinavičs : Laurinavičius, Lasevičus > Lasevičs :

Lasevičius.

Ļoti bieži izskaņa -evičius, ko krievu valodā atdarina

ar -MeuHfoc, latviešu valodā rakstīta divējādi: -javičs
vai -javičus, piemēram: Grikjavičus > Grikevičs : Gri-

kevičius, Marcinkjavičs > Marcinkevičs : Marcinkevi-

čius.

Lai ilustrētu, cik dažādos variantos mūsu laikrakstos

ieizēm parādās viena un tā paša cilvēka vārds un

uzvārds, varam minēt lietuviešu bokseri Jozu Joceviču

(lietuviski raksta — Juozas Juocevičius, bet krieviski

atveido — K)o3ac JOou,Rßuhioc) . Neilgā laika posmā
šis sportists 18 reizes bija pieminēts mūsu laikrakstu

slejās, taču tikai trijās (!) reizēs tā uzvārds latviski

bija atveidots pareizi, bet arī tad — vienā gadījumā
nepareizi bija rakstīts viņa vārds. Lūk, šie vari-

anti dažos laikrakstos: 1) «Sports»: Jozefs Jocevičs,
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/. Jucevičs, J. locjavičs; 2) «Rīgas Balss»: /. Jocavičs,
Jozus Jocavičs; 3) «Cīņa»: /. Jocjavičs, /osips Jocja-

vičs; 4) «Padomju Jaunatne»: /. Jucjavičs. Kā medz

teikt, komentāri šeit lieki...
Arī izskaņā -elis visai bieži patskaņa c vietā atro-

dam burtkopu ja, piemēram: Erjalis > Erelis : Erelis,

Kundjalis > Ķundelis : Ķundelis, Veja/is > Vējelis :

Vējelis.
Reizumis izskaņās neatrodam atveidotus lietuviešu

valodas garos patskaņus ē, y, ū ar atbilstošajiem lat-

viešu valodas patskaņiem ē, i, ū. Vīriešu uzvārdos tā ir

izskaņās -ēnas, -utis, -(i)ūnas, piemēram, Jozens > Jo-

zēns : Juozēnas, Nasvitis > Nasvitis : Nasvutis, Vil-

džuns > Vildžūns : Vildžiānas, Zebruns > lebrūns :

Zebriūnas.

Tipiska šī kļūda ir arī neprecējušos sieviešu uzvārdu

izskaņās -ytē, -iūtē, -ēnaitē, -ūnaitē, piemēram: Balai-

šite > Balaišīte : Balaišytē, Baltenaite > Baltēnaite :

Baltēnailē, Kasperavičute > Kasperavičūte : Ķaspera-
vičiūtē, Simonaitite > Simonaitite : Simonaitytē.

Laikrakstā «Sports» (1971. gada 13. novembrī), pie-

mēram, nosaukts Viļņas sieviešu basketbola komandas

sastāvs un tās treneri, taču neviens uzvārds šajā sa-

rakstā nav rakstīts pareizi: Ķaluškevičute (> Kaluške-

vihite : Ķaluškevičiūtē) ,
Snurjaf ičute5 (> Sņūrevi-

čūte : Sniūrevičiūtē) ,
Vaičulenaite (> Vaičulēnaite :

Vaičiulēnaitē) ,
Maskliovaite (!) (> Maskoļovaite :

Maskoliovaitē) , Bareikite (> Bareikite : Bareikytē) ,
kā

arī Geštauts (> Ģēštauts : Gēštautas) un lAutkevičs

(> Ļutkevičs : Liutkevičius)
.

Diemžēl laikraksta

5 Citos šī paša laikraksta numuros atrodami arī tādi varianti

kā sniurey/ru/t' un SnurmVute.
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«Sports» slejās šādi atveidotu lietuviešu īpašvārdu jo-

projām ir atliku likām.

Mīkstinājuma burtu i visai bieži latviešu valodā rak-

sta, atdarinot uzvārdu lietuviskās izskaņas -iokas,

-iotas, -ionas, -ionis un -iūnas. Vairāki piemēri jau
minēti, aplūkojot līdzskaņu atveidojumus. Varam no-

saukt vēl dažus: Baņionis > Baņonis : Banionis, Dva-

rions > Dvarons : Dvarionas, Ķazums > Ķazūns :

Ķaziūnas, Ķrisiuns > Ķrisūns : Ķrisiūnas.

Savukārt izskaņu -ionis, -iošius, -iūkštis, -iulis un

-iūnas atdarinājumos mīkstinājuma burta i vietā daž-

kārt sastopams līdzskanis /. Attiecīgi piemēri jau mi-

nēti, taču varam tos vēl papildināt: Jarašjuns > Jara-

šūns : Jarašiūnas, Ķazjuns > Ķazūns : Ķaziūnas,

Nekrošjuss > Nekrošus : Nekrošius, Stasjūns > Sta-

sūns : Stasiūnas.

Laikrakstā «Cīņa» (1970. gada 27. novembrī) bija
izsludināts, ka disertāciju aizstāvēs Petrs Svenčjans.

Domājams, ka disertanta uzvārds latviski būtu rak-

stāms šādi — Svenčons (: Svenčionas).
Visas aplūkotās novirzes liecina, ka laikrakstu un

žurnālu redakcijām jāpievērš lielāka uzmanība lietu-

viešu īpašvārdu atveidei. Samērā bieži tie parādās
mūsu preses slejās lietuviskā rakstībā. Citos gadījumos
redzams, ka tie atdarināti tā, it kā tie būtu krievu

īpašvārdi.

Raksturīgi, ka dažkārt vienā un taja pašā laikraksta

vai žurnāla numurā, vienā un tajā pašā rakstā daļa
lietuviešu īpašvārdu atveidoti pareizi, bet daļa turpat
līdzās — kjūdaini. Brīžiem rodas šaubas, vai redakciju
darbinieki vispār zina, ka latviešu valodā publicēti
īpaši Norādījumi lietuviešu īpašvārdu atveidošanai. Un

ja arī zina, tad laikam tajos ielūkojas gaužām reti.
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M. ŠŪMANE

TJURKU ĢEOGRĀFISKIE NOSAUKUMI

Padomju Savienībā dzīvojošajiem azerbaidžāņiem,

karakalpakiem, kazahiem, kirgīziem, turkmēņiem, uzbe-

kiem un citām tjurku tautām (pavisam kādām 20) ir

krievu alfabēts ar īpašām diakritiskām zīmēm, kas at-

bilst tādām šo valodu skaņām, kādu nav krievu valodā.

Dažas no šīm tautām, piemēram, azerbaidžāņi, savā

alfabētā uzņēmuši latīņu burtus h un /, kā arī burtu k,
kura nav krievu alfabētā.

Fonētiskās sistēmas ziņā tjurku valodas ievērojami
atšķiras no krievu valodas. Tas atspogujojas arī šo

tautu īpašvārdu atveidināšanā krievu valodā. Daudzi

tjurku īpašvārdi (arī ģeogrāfiskie nosaukumi) krieviski

skan citādi nekā oriģinālā.
Daži oriģinālam neatbilstoši vietu nosaukumi ievie-

sušies sakarā ar pirmo krievu pārcejotāju ierašanos

Vidusāzijā 19. gs. un šādā tradicionālā veidā paturēti
krievu valodā.

Latviešu literārās valodas skaņu sistēma un burtu

zīmes nedod iespēju visos vārdu atdarinājumos pilnīgi

atspoguļot tjurku valodu īpatnības.
Krievu valodā apgabalu, rajonu, āru (kalnu grēdu,

tuksnešu, zemieņu, ezeru utt.) nosaukumiem parasti ir

adjektīva forma ar izskaņu -ckhh, -hhckhh, -encKHii.

Taču latviešu valodā šādi ģeogrāfiskie nosaukumi

jāatveidina nevis īpašības vārda formā, bet gan ar

lietvārdu ģenitīvā kā apzīmētāju un ar nomenklatūras

vārdu. Latviski nevar teikt Ķurtlinskojes ezers vai

1 Pēc autores domām, termina tjurki vietā būtu jālieto apzī-

mējums tirki vai turcieši.
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Sarikamišskas līdzenums. Jāsaka Ķurtli ezers un Sari-

kamišas līdzenums.

Visās tjurku valodās ģeogrāfiskie nosaukumi ir ģeni-
tīva konstrukcijā. Nosaukumu izsaka lietvārds pamat-
formā bez locījuma afiksa. Nomenklatūras vārdam (ra-
jons, apgabals, pilsēta utt.) var būt pievienots trešās

personas piederības afikss -i (pēc līdzskaņa) un -sl

(pēc patskaņa). Kur dzīva senā bezafiksu ģenitīva kon-

strukcija, šo afiksu var arī nebūt.

Ģeogrāfiskie nosaukumi krievu, uzbeku, latviešu va-

lodā veidojami šādi:

Krievu valodā Uzbeku valodā2 Latviešu valodā

pafloH Balikči rajoni Balikči rajons
Bhpvhhhckhh patioH Birunij rajoni Biruni rajons
ByxapcKan o6jiacTb Buhoro oblasti Buharas

apgabals
LLladppHKancKHH paiion Safrikon Safrikanas

rajoni rajons

Visās tjurku valodās vārdu (substantīvu, adjektīvu)
uzsvars vienmēr ir uz pēdējās zilbes. Dažos aizgūtos
arābu vai persiešu cilmes vārdos tas var būt arī citur.

Saliktos vārdos ir vairāki uzsvari. Piemēram, uzbeku

valodā: Janglbozor — Jangibazara. Nosaukums sastāv

no diviem vārdiem: jangl — jaunais, bozor — bazārs.

Uzbeku valodas vārdos un ģeogrāfiskajos nosauku-

mos ir garie līdzskaņi, no kuriem latviskajos atveidinā-

jumos paturami //, mm, nn, rr. Krieviskos atdarināju-

2

Uzbekijas PSR ģeogrāfiskie nosaukumi transkribēti pēc Uz-

beku-krievu vārdnīcas (Taškenta, 1959). To latviskie atveidinājumi
tuvināti izrunai, dažkārt aizstājot burtu o ar a un burtu

a ar c.
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mos dažuviet paturēti ari citi dubultie līdzskaņi: pilsēta

KaTTa-Kyprau, uzbekiski Kattakurgon, latviski Kata-

kurgana. (Katta — lielais.) Katta Fargona kanāli —

Lielais Ferganas kanāls. Krieviski: HKi<a6arcKHH paftoH,
uzbeku valodā Jakkabog rajoni, latviski Jakabagas ra-

jons. Uzbeku valodā Džizzak šahari, latviski Džizakas

pilsēta. Krieviski paiīoH, uzbeku va-

lodā Gallaorol rajoni, latviski Gallaaralas rajons. Krie-

viski stacija Bappa>K, latviski Barražas stacija.

Vieni un tie paši līdzskaņi divu patstāvīgu vārdu

sadurā šķirami ar defisi: Ak-Ķurganas (ak + kurgan =

baltais kurgāns) rajons, Īsik-Ķula ezers.

Uzbeku valodā nav garo patskaņu. Tāpēc pilsētu Bu-

hara, Fergana v. c. nosaukumos nav jāgarina otrais

patskanis.

Minēšu dažus uzbeku ģeogrāfisko nosaukumu kompo-
nentus, kas sastopami vārda beigās:

-iston (-istan) pēc līdzskaņa, -ston (-stan) pēc pat-
skaņa. Uzbekiston — uzbeku zeme, Turkmenlstan —

turkmēņu zeme.

-zor (-zar). Gulzor — puķu dārzs. Gul — puķe, roze;

zor — vieta, kur daudz puķu. Almazaras pilsētciemats.
Alma — ābols. Čllanzaras rajons Taškentā.

-kent (-kand). Tulkojumā: pilsēta. Taškenta, Samar-

kanda.

-hon (-han) — vieta, ēka. Ištihon rajoni — Ištihanas

rajons.
-obod (-abad) — apdzīvota, labiekārtota vieta. Pah-

taobod — Pahtaabada. Bekobod — Bekabada.

Uzbeku valodā (tāpat arī citās tjurku valodās) -l, -c

nemīkstina iepriekšējo līdzskani. Bostonlik rajoni —

Bostanllkas rajons. Guliston rajoni — Gullstanas ra-
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jons. Pilsētciemati krieviski JlnjibMHKap, Jlnnrap, lat-
viski Lalmikaras, Langaras pilsētciemats. Vahš vo-

disi — Vahšas ieleja (vodisi — d un s nav mīkstināti).

P. OZOLIŅŠ

INTERPUNKCIJA IESTARPINĀJUMOS

Skolu gramatikas māca, ka rakstos iespraudumi at-

karā no to nozīmīguma un apjoma atdalāmi no pārējā
teikuma ar komatiem, domuzīmēm vai iekavām. Mūs-

dienu valodas prakse vel diferencē arī jēdzienus
'iespraudumi' un 'iestarpinājumi. Atšķirība ir tā, ka

iestarpinājumi paskaidro, papildina vai precizē tuvāk

kādu vārdu vai vārdu sakopojumu, vienmēr atrodas tei-

kumā aiz paskaidrojamā vārda, un tos parasti atdala

ar iekavām. Piemēri (šie un turpmākie — visi ņemti
no preses izdevumiem — P. O.):

Saviem varoņiem viņš (Blaumanis) juta līdz kā dzī-

viem cilvēkiem. Raiņa dzeja (sevišķi «Tālās noskaņas»)
ir tuva un mīļa visai mūsu darba tautai. Jānis Sudrabs

(pēc uzvārda maiņas Mārtiņš Lācis) bija profesionāls
revolucionārs.

Dažreiz iekavās iestarpina arī pieturzīmes. Tā jau-
tājuma zīmi liek aiz kāda vārda, ja grib izteikt neziņu
un šaubas par šā vārda vai izteiksmes saturu, piemē-
ram: [Rakstnieks N.] aiz pārpratuma (?) normatīvās

gramatikas balstīto literāro valodu uzskata par sterilu.

Liekot aiz kāda vārda iekavās izsaukuma zīmi, var par
šo vārdu vai vārdu sakopojuma saturu izteikt izjūtas
ar emocionālu nokrāsu — prieku, izsmieklu, nicinā-

jumu, sašutumu vai ko tamlīdzīgu, piemēram: Jū-

nijā un jūlijā pret visām četrām partizānu brigādes
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vienībām notika 25 (!) soda ekspedīcijas. Jautājuma un

izsaukuma modalitātes saplūduma gadījumos liek abu

pieturzīmju savienojumus, piemēram: Vai tad motorol-

lers būtu labāks par motociklu (?!).
Šādi teksta un pieturzīmju iestarpinājumi valodas

praksē atzīti un vispārpieņemti. Taču mūsdienu perio-
dikā bieži sastopami arī iestarpinājumi ar pašu autoru

piezīmēm un iniciāļiem. Tad aina kļūst citāda, un rak-

stībā vērojama nevēlami liela dažādība. Piemēri:

1. Literatūras kritiķis E. Damburs iekavās iniciāļu
priekšā liek tikai domuzīmi: viņš (Antons Aus-

triņš — E. D.) dzīvoja apakšējā, es — augšējā
stāvā (K. Kraujinš. Dzīves lokā, «Liesma», 1970,
9. lpp.).

2. V. Ivbulis turpretim līdzīga pozīcija iniciāļu priekša
liek punktu un domuzīmi: Viņš (Tagore. — V. I.)
atdeva., visu sevi tautai (Karogs, 1971, 5,

142. lpp.).

3. H. Gāliņš (Literatūra un Māksla, 1971, 23) ieka-

vās iniciāļu priekšā liek tikai punktu bez domu-

zīmes: (Pasvītrojami H. Helslera. H. G.).

4. R. Ādmīdiņš liek komatu un domuzīmi: Kristaps
Dīriķis (tāds bija Šalkoņa īstais vārds, — R. A.)
bija dedzīgs aģitators (Karogs, 1972, 11, 166. lpp.).

5. Ingrīda Sokolova, kā to redzam Cīņas 1972. gada
13. decembra numurā, iniciāļu priekšā neliek ne-

kādas pieturzīmes: (pasvitrojums mans I. S.).
6. Dažreiz redzama nekonsekvence viena un tā paša

autora darbā. Tā, piemēram, A. Skurbe Literatū-

ras un Mākslas 1969. gada 28. numurā iniciāļu

priekšā liek punktu un domuzīmi: (pasvītrojuml
mani. — A. S.), bet tai pašā rakstā dažas slejas
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A. S.) līdzās runā Medards.

Tāda pati nekonsekvence vērojama kritiķa V. Va-

leiņa rakstā «Daiļdarba vērtēšanas kritēriji» (Karogs,
1971, 12), kur viņš iestarpinājumos iniciāļu priekšā liek

dažādas pieturzīmes — gan tikai domuzīmi, gan pun-

ktu un domuzīmi, gan komatu un domuzīmi.

Arī A. Blinkena Latviešu valodas kultūras jautājumu
1968. gada laidiena 155. lappusē iestarpinājumā ini-

ciāļu priekšā liek tikai domuzīmi; tāpat šī autore to

dara 1966. gada laidiena 131. lappusē, bet savā grā-
matā «Latviešu interpunkcija» iestarpinājumos iniciāļu
priekšā liek punktu un domuzīmi.

Var vēl minēt veselu rindu šablonisku iestarpinā-

jumu, kur dažādos preses izdevumos pieturzīmes ini-

ciāļu priekšā variē — gan punkts ar domuzīmi, gan
domuzīme bez punkta. Visparastākie iestarpinājumi ir:

pasvltrojums mans, retinājums mans, izcēlums mans,

kursīvs mans v. c.

Tāda daudzveidība rakstībā nav vēlama. Paralēlisms

jālikvidē, un jāizšķiras par vienotas rakstības veidu.

lestarpināti vārdi vai vārdu sakopojumi izsaka gan

piebildumu, papildinājumu, paskaidrojumu par kādu

vārdu vai teikuma daļu, bet šie iestarpinājumi, kaut

atdalīti ar iekavām, atrodas attiecīga teikuma robežās

un nezaudē jēdzienisko sakaru ar to. Tāpēc punkts, kas

norāda domas pabeigtību un liekams teikuma beigās,
iniciāļu priekšā ir bez nozīmes, tātad lieks. Turpretim
domuzīmi var paturēt, jo tā uzskatāmi atšķir tekstu no

iniciāļiem un norāda uz iestarpinājuma autoru.
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KONSULTĀCIJAS

Vai atvasinājums ostinieks (— ostas strādnieks) ir

pareizs? Daži lasītāji domā, ka minētā forma ar pat-

skaņa i iespraudumu skaņu kopā tn esot nedailskanīga.

Viņiem šķiet, ka vārds ostinieks atvasināts no darbības

vārda ostīt, nevis no lietvārda osta.

Kā zināms, mūsdienu latviešu valodā blakus izska-

ņām -nieks, -niece sastopamas arī izskaņas -inieks,

-iniece. Atvasinājumus ar minētajām izskaņām galve-
nokārt veido no lietvārdiem, īpašības vārdiem, skaitļa
vārdiem un apstākļa vārdiem, bet mazāk — no darbī-

bas vārdiem. Ar šīm izskaņām parasti atvasina per-

sonu, rīku un dažu vietu nosaukumus. Izskaņas -inieks,

-iniece parasti sastopamas atvasinājumos, kuros i

iesprausts, piemēram, šādās līdzskaņu kopās: bn (dar-

binieks), cn (laucinieks), dn (bandinieks), dzn (bun-

dzinieks), ģn (kuģinieks), ln (mākslinieks), ļn (ceļi-

nieks), mn (dziesminieks), nn (vaininieks), vn

(laivinieks), tn (ostinieks) v. c. Šāda ir valodas liku-

mība, taču sastopami arī izņēmumi, kas ne vienmēr

teorētiski pamatojami.
Blakus tikko minētajiem vārdiem ar i skaņas iesprau-

dumu starp saknes līdzskani un piedēkļa līdzskani ir

arī citi vārdi, kuros tādos pašos skaņu savienojuma

gadījumos i skaņas iesprauduma nav, piemēram, drēb-

nieks, pašdarbnieks, ķīlnieks, medaļnieks, dravnieks,

rakstnieks, pilsētnieks v. c. Svarīga te var būt vārda

dzimte, zilbju skaits un, iespējams, citi faktori, piemē-
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ram, raksts — rakstnieks, vēsts — vēstnieks, pasts —

pastnieks, turpretī josta — jostinieks, osta — ostinieks,
darbs — darbinieks (bet: pašdarbnieks, bezdarbnieks),

vaļa — vaļinieks (bet: patvaļnieks, savvaļnieks).
No lietvārda osta atvasinātais nersonas nosaukums

ostinieks pašreizējā literārajā valodā, īpaši rakstos, ir

nostiprinājies, un nav vajadzības to grozīt.
Kam nedaijskanīgs liksies ostinieks ar nozīmi ostas

strādnieks, tam daiļskanīgs nebūs arī vārds ostnieks,

ja to saistīs ar darbības vārdu ostit. No darbības vārda

ostīt latviešu valodā atvasina darītājvārdus ar izska-

ņām -tājs, -tāja — ostltājs, -a.

Par «stila ziedu» daži uzlūko īpašības vārdu neitrā-

listisks, kas sastopams tādos vārdu savienojumos kā

neitrālistiskas valstis, neitrāllstiska politika. Valodā

dažreiz rodas nepieciešamība veidot jaunus atvasināju-

mus, kad jāizsaka kāda jauna domu nianse, piemēram,
reāls un reālistisks, ideāls un ideālistisks. 1 Tāpēc arī

sabiedriski politiskajā terminoloģijā blakus vārdam

neitrāls ir radusies vajadzība pēc jaunā atvasinājuma
neitrālistisks, kam ir cita nozīmes nianse.

Citiem nav saprotams, kāpēc «tautā sen iegājies»
vārds momentāls pārtaisīts par momentānu. Ikviens no

mums, pārskatot vārdnīcas, var pārliecināties, ka no

pašiem mūsu literārās valodas normēšanas sākumiem,

t. i., no pagājušā gadsimta vidus līdz mūsdienām

ir reģistrēta tikai forma momentāns, kas atbilst krievu

valodas MOMeHTajībHbift un vācu momentan.

Svešvārds momentāns cēlies no jaunlatīņu īpašības
vārda momentānēus, kas savukārt atbilst lietvārdam

1 Sika N. Internacionālas cilmes īpašības vardu paralēlfor-
mas. — Latviešu valodas kultūras jautājumi, R., 1973, 80. -80 lpp.
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momentum (latviski: moments). Forma momentāns,

acīm redzot, ir ienākusi ar vācu valodas starpniecību.
Šai formai literārajā valodā jau ir vairāk nekā pusotra

gadsimta tradīcija, un tās stabilitāti jaunākajā literā-

rās valodas posmā apliecina lietojuma biežums.

Nenormētajā sarunvalodā blakus formai momentāns

dažkārt gan dzirdama arī forma momentāls, kas šobrīd

vēl nav atzīstama par līdztiesīgu.
Vairāki vēstuļu autori jautā, vai ir vietā divkāršā

nolieguma konstrukcija teikumā Varšavas līguma val-

stis nevar neizdarīt attiecīgus secinājumus? Ne-

esot īsti saprotams vārdu savienojums nevar neizdarīt.

Vai tas īsteni nenozīmējot var izdarīt?

Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā ir

plaši apcerētas nolieguma nozīmes un tā lietošana tei-

kumā. Par apšaubīto konstrukciju teikts: «Nolieguma
nozīme likvidējas, pārvēršas savā pretstatā — apgal-
vojumā, ja šādos savienojumos ir noliegts ne tikai finī-

tais verbs (visbiežāk varēt), bet noliegta arī no finītā

verba atkarīgā nenoteiksme, piem., ja teikumā ir tādi

vārdu savienojumi kā nevarēja neteikt, nevarēja nere-

dzēt, nevarēja nezināt, nedrīkstēja nenovērtēt v. tml.»2

Vārdu savienojumā nevar neizdarīt apgalvojums ir

vairāk kategorisks nekā vārdu savienojumā var izdarīt.

Parasti vārdu savienojumos, kur ir divkāršs noliegums,
apgalvojuma kategoriskumu pastiprina vēl kāda cita

nozīmes nianse. Citētajā piemērā skaidri izpaužas ne-

pieciešamības nozīmes nianse.

T. Porīte

2 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 2 sej., 2. sēj
R., 1962, 205. lpp.
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rakstu «Literatūrā un Mākslā», 1973, 10. febr.]

Blinkena A. Latviešu valodas kultūrai. [Rec. par
«Latviešu valodas kultūras jautājumu» 8. laid. R.,

1972.] — «Cīņa», 1972, 25. martā.

Brass J. Pret valodas gružiem. — «Padomju Jau-

natne», 1973, 23. janv.
Brass J. Riti raiti, valodiņa .. . [Par jauniešu valodas

kultūru.] — «Rīgas Balss», 1973, 9. jūl.

Karulis K. Norma un tendences (Pārdomas par lat-

viešu valodu daiļliteratūrā). — «Literatūra un Māk-

sla», 1973, 16. sept.
Kroma M. Jautājums. [Par dzejas valodu.] — «Litera-

tūra un Māksla», 1973, 13. okt.

Lasītāju vēstules par valodu. — «Literatūra un Māksla»,

1973, 20. okt.

Lauzis A. Pielikt stiklam pirkstu? — «Literatūra un

Māksla», 1973, 31. martā. [Sk. arī K. Avota

rakstu «Literatūrā un Mākslā», 1973, 10. febr.]
Ozoliņš P. Ko var un ko nevar piedot. — «Literatūra

un Māksla», 1973, 10. febr. [Sk. arī K. Avota rakstu

«Literatūrā un Mākslā», 1973, 17. febr.]
Ozoliņš P. Jānis Endzelīns cīņā par latviešu valodas

kultūru. — «Skolotāju Avīze», 1973, 21. febr.

Pārrunu noslēdzot. — «Literatūra un Māksla», 1973,

28. apr. [Sk. P. Ozoliņa rakstu «Literatūrā un

Mākslā», 1973, 10. febr.,' K. Avo t a rakstu «Lite-

ratūrā un Mākslā», 1973, 17. febr. un A. Lauža

rakstu «Literatūrā un Mākslā», 1973, 31. martā.]
Plēsuma A. Formas elementu idejiskā un mākslinie-
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ciskā slodze daiļdarbā. [Ari par valodu.] - «Karogs»,
1973, No 3, 125.—131. lpp.

Va 1 c i n i s V. Meklējumi, meistarība, valodas kvalitāte.

[Par O. Vācieša dzejas valodu, īpaši par krāj. «Mel-

nās ogas» valodu.] — «Karogs», 1973, N° 1, 135.—

140. lpp.
Veidemane R. Matemātiskā poētika par dzejas va-

lodas būtību. — «Literatūra un Māksla», 1973, 21.jū1.
Veidemane R. Literārās valodas norma un daiļ-

literatūras stils. — «Literatūra un Māksla», 1973,
22. sept.

Vilans O. Ļoti gaidīta grāmata. [Rec. par «Latviešu

valodas kultūras jautājumu» 7. laid. R., 1971.] — «Ka-

rogs», 1973, N? 2, 165. lpp.

Leksika

Ancītis V. Vārdu māksla. — «Literatūra un Māksla»,

1973, 13. okt.

Celmiņa I. Jau vairākkārt pārcilāti valodas jautā-

jumi. — «Literatūra un Māksla», 1973, 6. okt.

Eisule V. Lai «kolorīts» neaizēnotu kolorītu. [Sakarā

ar N. Kalnas grāmatā «Slāpes» lietotajiem austrum-

tautu vārdiem.] — «Literatūra un Alaksla», 1973,
2. jūn.

Gailums K. Sākusi iznākt latviešu literāras valodas

vārdnīca.

[Rec. par «Latviešu literārās valodas vārdnīcas» 1. sēj.
R., 1972.] — «Literatūra un Māksla», 1973, 20. okt.

Goba A. Vai jauni «Gimalaju lāči»? — «Literatūra un

Māksla», 1973, 22. sept.
Grīsle R. Kā teikt latviski? [Par vārdiem «uztur-
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nieks», «uzturs», «barība», «mazveice» v. c.] — «Ve-

selība», 1973, No 4, 26.-27. lpp.
Kanna T. Vai valoda panes sintētiku? Par kaimiņu

[igauņu] pieredzi. — «Literatūra un Māksla», 1973,
20. okt.

Karulis K. Sajust vai izjust? — «Literatūra un Māk-

sla», 1973, 13. janv.
Karulis K. leva. [Par personvārdiem.] — «Literatūra

un Māksla», 1973, 10. febr.

Karulis K. Zurieši vai zūrnieki? — «Literatūra un

Māksla», 1973, 4. aug.

Karulis K. Mīlenbaha vārdnīca un mūsu dienas. —

«Literatūra un Māksla», 1973, 13. okt.

Paklone I. Pret intervenciju. — «Literatūra un

Māksla», 1973, 6. janv.
Paklons J. Izcilā valodnieka [J. Endzelīna] domas

par tulkošanu. — «Literatūra un Māksla», 1973,

10. febr.

Raģe S. Par izlokšņu leksikas izmantojumu latviešu

pēdējo gadu prozā. — «Karogs», 1973, N° 3, 132.—

141. lpp.
Rem ass R. Ko likt vietā? — «Literatūra un Māksla»,

1973, 29. sept.
Roze L. Vēlreiz par vienaudžiem. — «Literatūra un

Māksla», 1973, 9. jūn.
Roze L. Daži vārdi par vārdnīcām. — «Literatūra un

Māksla», 1973, 6. okt.

Skrābāns R. Par to, kas satrauc un kaitina. —

«Literatūra un Māksla», 1973, 13. okt.

Skuj iņa V. Vārdrades receptūra. — «Literatūra un

Māksla», 1973, 13. okt.

Stērste E. Mazas piezīmes. — «Literatūra un Māk-

sla», 1973, 13. okt.
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Sukovskis A. lebildums. [Par vārdu «vienaudzis».] —

«Literatūra un Māksla», 1973, 16. jūn. [Sk. arī L. Ro-
zes rakstu «Literatūrā un Mākslā», 1973, 9. jūn.]
S urna ne M. Ar vārdnīcu un gramatiku. [Par austrum-

tautu īpašvārdu atveidošanu un atsevišķu vārdu tul-

kojumiem latviešu valodā.] — «Literatūra* un Māksla»,
1973, 22. sept.

Teibe J. Akmeņi. [Par vārdiem «mežsargs», «meža

meistars tehniķis» v. c] — «Literatūra un Māksla»,
1973, 31. martā.

Traktoriņš vai traktorītis? — «Literatūra un Māksla»,
1973, 2. jūn. [Paraksts: X.]

Tuņķelis I. Cik bagāta tad īsti ir mūsu valoda? —

«Literatūra un Māksla», 1973, 13. okt.

Vai neesam lieli transformatori? — «Literatūra un Māk-

sla», 1973, 20. okt. [Paraksts: A. Transkribents.]
Zvirbulis H. Kādus apzīmējumus lietot latviešu

valodā? [Par mašīnu, šķirņu, standartu v. c. apzīmē-

jumiem izdevumos, kas iespiesti latviešu valodā.] -■-

«Cīņa», 1973, 6. jūl.

Terminoloģija

Eglītis I. Vajadzīga sadarbība. [Par tulkoj. valodu

V. Levi grāmatā «Es un mēs», par medic. terminolo-

ģiju.] — «Veselība», 1973, J\ls 4, 27. lpp.
Skuj iņa V., Pommers J. Nepārprotamu termino-

loģiju. — «Cīņa», 1973, 6. martā.

Gramatika

Karulis K. Ar nominatīvu vai akuzatīvu? — «Litera-

tūra un Māksla», 1973, 25. aug.

Sastādījusi Dz. Barbare



Redakcijas kolēģijas precizējums

1972. g. laidiena 23. lappusē vārdiem briedis un alnis

pievienotas norādes uz šo vārdu nozīmēm mūsu dienās

(attiecīgi OAenb un Aocb), taču, spriežot pēc darba «Va-

lodas un rakstības jautājumi» (R., 1940), J. Endzelīns

(atšķirībā no mūsdienu prakses) ir ieteicis lietot vārdu

briedis ar nozīmi Aocb, bet vārdu alnis — ar nozīmi

OACHb, jo abi pēdējie vārdi ir etimoloģiski saistīti.
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