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IEVADAM

Kad dzimis Pēteris Stučka? Kur atrodas Lones ciems? Kas
ir lopbarības biomicīns? Uz šiem jautājumiem varam atrast

atbildes «Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā». Mācoties kādu

svešvalodu vai lasot cittautu literatūru, bieži nākas ieskatī-

ties tulkojošās divvalodu vārdnīcās.

Arvien lielāku nozīmi iegūst vienvalodas vārdnīcas.

Mums visiem šķiet, ka savu dzimto valodu mēs protam,
jo runājam un lasām tajā. Taču neliels piemērs parādīs, ka

ne vienmēr pietiekami pazīstam latviešu literārās valodas

vārdus.

Mēģiniet atbildēt uz jautājumu: ko nozīme vārds acs? At-

bilde palaikam skanēs: acs ir redzes orgāns. Tas tomēr nav

gluži pareizi, jo vārdam acs ir sešas nozīmes: 1) redzes or-

gāns (piemēram, «atvērt, aizvērt acis»); 2) redze, redzes

spēja («uz vecumu acis top tumšas»); 3) skatiens; redzes

loks («pamest acis uz logu»; «paturēt acīs»); 4) tas, kas pēc
izskata, stāvokļa vai formas atgādina redzes orgānu («gre-
dzens ar lielu aci»); 5) caurums, cilpiņa («adatas acs»; «uz-

ņemt adījuma acis»); 6) vērtības vienība (spēļu kārtij).

Minētās vārda acs nozīmes līdz ar niansēm un daudziem pie-
mēriem atrodamas izdevumā «Latviešu literārās valodas

vārdnīca». Šī vārdnīca palīdz dziļāk izprast valodu.

Katram vārdam ir sava vēsture. Vai jūs zināt, piemēram,
kā radies vārds skūpstīt? Atbildi sniedz «Latviešu valodas

etimoloģiskā vārdnīca», ko gatavo iespiešanai izdevniecība

«Avots». Vārds skūpstīt ar skaņu pārstatījumu izveidojies
no sūkstīt 'atkārtoti (ilgstoši) sūkt. Pārveidotā vārda sā-

kotnējā forma skūstīt redzama vēl pagājušajā gadsimtā lie-

totajā refleksīvajā verbā skūstīties 'iekārē tīties ap sievieti',

kas sastopams K. Valdemāra 1879. gadā izdotajā «Latviešu-

krievu-vācu vārdnīcē». Saplūstot formām sūkstīt un skūstīt,

izveidojās skūkstīt, kur pēc tam disimilējoties otrās k skaņas



vietā stājās p. Izloksnēs vārds skūpstīt saglabājis arī senāko

nozīmi 'atkārtoti (ilgstoši) sūkt': «skūpstīt sukura graudu»

(J. Endzelīns, E. Hauzenberga, «Papildinājumi un labojumi
K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai», 2. sēj.).

leskatījāmies tikai dažās vārdnīcās, bet vārdnīcu veidu ir

desmitiem. Katra no sava viedokļa tās informē mūs gan par

valodām, par to attiecībām un vēsturi (valodu jeb filoloģis-
kās vārdnīcas), gan arī par dažādām dzīves parādībām (en-

ciklopēdiskās vārdnīcas jeb enciklopēdijas). Tagad vārdnīcu

lietošana jau kļuvusi par ikdienas parādību, jo daudzās sa-

dzīves un darba nozarēs vārdnīcas ir nepieciešamas rokas-

grāmatas.
Vārdnīcās ievietotais materiāls gan šķiet tīri informatīvs,

bet, pareizi izprasta, šī informācija, paplašinot lasītāja gara

apvārsni, palīdz viņam izveidot pareizu pasaules uzskatu;

valodu zināšanas palīdz stiprināt tautu draudzības saites.

Viens no lielākajiem mūsu gadsimta vārdnīcu speciālis-
tiem — poļu valodnieks akadēmiķis V. Doroševskis ir teicis:

«To zinātnieku uzdevums, kuri strādā valodniecībā, bet jo
sevišķi, kuri darbojas ar vārdnīcām, ir celt savstarpējās sa-

prašanās tiltus starp ļaudīm. Celtniecības materiāls šajā ga-

dījumā ir vārdi, kuru skaidrojumu dod leksikogrāfi; viņu
darbs būtu bezsaturīgs, bez metodoloģiskiem atbalsta pun-

ktiem, ja tas nekalpotu sabiedrības kulturālajiem mērķiem.»
1

Šīs grāmatas uzdevums ir ievadīt lasītāju vārdnīcu vēs-

turē, informēt par vārdnīcu veidiem un raksturot vārdnīcu

veidošanas darba specifiku.
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PASAULE

ALFABĒTA SECĪBĀ

Vārdnīcas no visas pārējās literatūras atšķiras ar sniegtās
informācijas iekārtojuma veidu un lakonismu. Katras vārdnī-

cas uzdevums ir sniegt īsu, raksturīgu informāciju, kas tur-

klāt būtu pēc iespējas ērti un ātri sameklējama. Tāpēc pre-

tēji mācību grāmatām un dažāda veida monogrāfijām, kur

viela kārtota sistemātiski, vārdnīcās pirmām kārtām lieto

gluži mehānisku kārtojumu — alfabēta secībā. Alfabētiskais

kārtojums tomēr nenozīmē sistemātiskā dalījuma pilnīgu ig-
norēšanu. Vārdnīcās bieži sastopamas tā sauktās ligzdas, kur

pie viena pamatvārda aplūkota vesela atvasinājumu sistēma.

Piemēram, K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcā» aiz

aplūkojamā vārda (šķirkļa vārda) mazgāt doti arī atvasi-

nājumi mazgāties, mazgāšana, mazgājams, J. Endzelīna

vārdnīcā «Latvijas PSR vietvārdi» pie šķirkļa vārda Laimas

minēti arī vietvārdi Laimdota, Laimnesis, Laimiņa, Laimītes,
Laimnieki.

Daudzās enciklopēdijās pamatviela sadalīta sistemātiski

atsevišķās grāmatās vai nodaļās, bet turpmākais kārtojums
katras grāmatas vai nodaļas robežās tomēr ir alfabētisks.

Sistemātiskais dalījums, piemēram, ir populārā izdevuma

«Bērnu enciklopēdija» («JļeTCKaa pamatā.

Atkāpes no alfabētiskā kārtojuma ir arī valodās, kuru rak-

stībā nav parastā alfabēta burtu. Tā, piemēram, 1956. gadā
izdotajā ķīniešu-krievu vārdnīcā2

,
kurā ievietots 17000 vārdu,

materiāls kārtots pēc hieroglifu formas. Visa viela sadalīta

24 nodaļās: pirmajā nodaļā ir tie hieroglifi, kuru pamatā
rakstāma horizantāla svītriņa, otrajā nodaļā — kvadrāts,

trešajā nodaļā — vertikāla svītriņa, utt.

Ir vēl dažas īpatnējas vārdnīcas, kurās materiāla kārto-

jums nav alfabētisks, — piemēram, bilžu vārdnīcas un ideo-

grāfiskās vārdnīcas.
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Vairumā vārdnīcu informācijas kārtojuma pamatā tomēr

ir alfabēts, tāpēc varam sacīt, ka vārdnīcas ir literatūra,
kurā pasaule atspoguļota alfabēta secībā.

Gadu tūkstošos, kopš rakstītas vārdnīcas, izveidojušies divi

galvenie vārdnīcu tipi: valodu vārdnīcas un enciklopēdijas.
Pirmajās galveno uzmanību pievērš vārdam, kas izsaka jē-
dzienu, nosaukumam, kas apzīmē priekšmetu vai parādību,
bet nesniedz jēdziena sīkāku analīzi un priekšmeta vai parā-
dības aprakstu. Savukārt, enciklopēdijas sniedz informāciju
nevis par vārdu no valodnieka redzesviedokļa (piemēram,

par vārdšķiru, par vārda locīšanas īpatnībām), bet par pa-

rādību, ko apzīmē vārds. Lai skaidrāk redzētu šo atšķirību,
aplūkosim viena un tā paša vārda apdari valodas vārdnīcā

un enciklopēdijā.

Valodas vārdnīca3:

āboliņš, —a, v.; parasti vsk. l. Tauriņziežu dzimtas lakst-

augs (vērtīga lopbarības kultūra). Sarkanais ā. Baltais ā.

Bastarda ā. Āboliņa atāls. Āboliņa lauks. Sēt āboliņu. Pļaut

āboliņu. □ Ziedi sarkanajam āboliņam sakopoti sarkanbrū-

nās galviņās ..

Tērauds 1, 90. Pamatzāle sienam un zaļbarībai
ir āboliņš. Cīņa 57, 250, 3. Jaunais, lapainais, sulīgais āboliņš

zirgiem taču daudz gardāks nekā vecais, izkaltušais, kaulai-

nais Sēklas āboliņš. Birznieks-Upītis 11, 108.

2. Atsevišķs šis kultūras augs. □ Es atradu ganīdama
četru lapu āboliņu.. LTD 1,411.

Enciklopēdijā4
:

ĀBOLIŅŠ (Trifolium) — tauriņziežu dz. vieng. vai daudzg.
augs. Ā. lapas trīsstaraini saliktas. Ziedi galviņās._ Ljā Ā.

audzē kopš XVIII gs. beigām. Zināmas apm. 300 A. sugu,

PSRS apm. 70, LPSR pazīstamas vairāk nekā 10. Savvaļā —

pļavās, ganībās, norās, skrajos mežos, krūmājos un tīrumos

bieži sastopams matainais Ā. (T. arvense). Reti — sīkais

Ā. (T. dubium), jūrmalas pļavās zemeņu A. (T. fragiferum),
kam pēc noziedēšanas galviņa atgādina zemeni. Matainais

Ā., lauku Ā. (T. campestre) un dzeltenais ā. (T.

izplatīti tīrumos kā nezāles. Lauksaimniecībā visā pasaulē
izmanto 18 Ā. sugu, LPSR g. k. 3: sarkano A. (T. pratense),
bastarda Ā. (T. hybridum) un balto A. (T. repens). Sarkano,

bastarda un balto Ā. audzē g. k. lopbarībai. (Seko atsevišķu

āboliņa sugu, kā arī āboliņa kaitēkļu un slimību apraksts.)
Valodu vārdnīcas sauc arī par filoloģiskajām vārdnīcām

un leksikoniem5
,

bet enciklopēdijas — par konversācijas
vārdnīcām.6

Valodu vārdnīcas un enciklopēdijas gadsimtu gaita vei-

dojušās līdztekus; senatnē daudzās vārdnīcās sastopami abu
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veidu elementi. Vēl mūsdienās ir šādas jaukta tipa vārdnī-

cas. Tāda ir, piemēram, viena no plašākajām un populārāka-

jām enciklopēdijām pasaulē — franču vārdnīca «Laruss»

(«Larousse dv XXe sietie»), kas veidota gan kā valodas

vārdnīca (skaidrojošā vārdnīca), gan arī kā enciklopēdija.
Tāpēc, runājot par vārdnīcu vēsturi, iepazīsimies kā ar viena,
tā ar otra veida vārdnīcu attīstību, bet pēc tam sīkāk runā-

sim tikai par valodu vārdnīcu īpatnībām.

SENĀS

UN MŪSDIENU

ENCIKLOPĒDIJAS

Terminu enciklopēdija saista ar sengrieķu sofistu Hipiju —

ar filozofu, kura vārds mūsdienās kļuvis par sugas vārdu.

Hipijs bija Protagora un Sokrāta laikabiedrs, viņš dzīvojis
ap 400. gadu pirms mūsu ēras. Hipijam bijušas ļoti plašas
zināšanas matemātikā, astronomijā, gramatikā un mūzikā,
bet viņš bijis liels īpatnis, kas nav varējis samierināties ar

likumiem un sadzīves normām. Platons piedēvē Hipijam
teicienu, ka «likums ir cilvēka tirāns, jo tas spiež darīt daudz

ko pretdabisku». Hipijs centās savas plašās un daudzpusīgās
zināšanas sistemātiski apkopot un tādā veidā tās mācīt arī

saviem skolēniem. Visas zināšanas un prasmes, kas likās ne-

pieciešamas brīvam vīram, viņš apzīmēja ar vārdu «enciklo-

pēdija». 7 (Romieši vēlāk šīs zināšanas sauca par «brīvajām
mākslām» — artēs liberālēs, jo tās it kā noderot galveno-
kārt brīvajiem cilvēkiem.)

Senā enciklopēdista zināšanu loks bija daudz šaurāks nekā

mācību kopums, ko iegūst mūsdienu skolās. Grieķiem senatnē

bija tikai trīs mācību pamatdisciplīnas — gramatika, dialek-

tika (ar nozīmi: sarunas un diskusiju metode, arī loģiskās
domāšanas virziens no viena jēdziena uz otru, tā atklājot

pretrunas) un retorika. Pamazām tām pievienojās vēl mate-

mātika, astronomija un mūzika. Lai arī kāds bija šo zinā-

šanu apjoms, enciklopēdijas uzdevums bija tās apkopot un

sistematizēt audzināšanas un izglītošanas nolūkiem.

Sākumā skolotāji savas enciklopēdiskās zināšanas nodeva

skolēniem mutvārdu formā, bet, sākot ar 4. gs. p. m. ē., sa-

rakstīja plašākus darbus, kas tad arī ir mūsdienu enciklopē-
diju tiešais pirmsākums. Vislielākā ietekme ne tikai sava

laika kultūras pasaulē, bet arī daudzās nākamajās paaudzēs
bija Aristotelim (384.-322. g. p. m. ē.), kas savos darbos
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atspoguļoja paša izstrādātu zinātņu sistēmu, apkopojot visu

līdz tam zinātnēs sasniegto un izveidojot arī jaunas zinātņu
nozares.

Par pirmo īsto antīko enciklopēdiju uzskata romieša Ka-

tona Vecākā (234.—149. g. p. m. ē.) pamācības dēlam, ku-

ras ietvertas vairākos sējumos. Te bija sistemātiski apkopo-
tas un pārskatāmā veidā sakārtotas zināšanas par medicī-

nas, retorikas, tiesību, lauksaimniecības un militārajiem jau-

tājumiem. Plašas enciklopēdijas sarakstījis M. Terencijs
Varrons (116. —27. g. p. m. ē.). Piemēram, informāciju par

latīņu valodu viņš sakopojis un izkārtojis 20 sējumos. Vis-

pusīgu zināšanu kopums «Artēs liberālās» ietverts deviņās

grāmatās.

Plīnijs Vecākais (m. ē. 23.—79. g.) sarakstīja darbu «Da-
bas vēsture» («Naturālis historia») 37 grāmatās, kas sniedz

sistemātiskas ziņas ģeogrāfijā, astronomijā, vēsturē, zoolo-

ģijā, botānikā un mineraloģijā.

Visievērojamākais antīkās pasaules enciklopēdists bija
Seviljas Isidors (ap 560—636). Pretstatā daudziem agrāka-
jiem enciklopēdiskiem viņš pats nebija pētnieks, bet izman-

toja citu autoru darbus. No tūkstošiem rakstu viņš kom-

pilēja vairākas enciklopēdijas; to vidū bija 20 sējumu «Eti-

moloģijas» («Ettjmologiae»), arī daudzsējumu darbs «Pirm-

sākumi» («Originēs»). Šajās enciklopēdijās bija sistemati-

zēts viss, kas varēja interesēt tālaika cilvēkus. Isidors savas

enciklopēdijas kārtoja sistemātiski. Viņš sāka ar grieķu iz-

glītības pamatiem (gramatiku, dialektiku, retoriku), tad

sniedza romiešu «brīvās mākslas» (aritmētiku, ģeometriju,
astronomiju, mūziku) un pēc tam aplūkoja medicīnu, tieslie-

tas, grāmatniecību, reliģiju, valodas, tautas, valstis, cilvēkus

un dzīvniekus, kosmosu, celtniecību, mineraloģiju, zemko-

pību, militāros jautājumus, kuģniecību un uzturēs jautāju-
mus. Isidors savā izklāstā apvienoja parādību aprakstu ar

vārdu (terminu) analīzi. Šajā ziņā raksturīgs ir viņa pla-
šākās enciklopēdijas nosaukums — «Etimoloģijas». 8

Viduslaikos sarakstītas diezgan daudzas enciklopēdijas,
bet gandrīz visu to pamatā ir Seviljas Isidora darbi. Turpi-
nājās tradīcija rakstīt enciklopēdijas latīņu valodā. Visas vi-

duslaiku enciklopēdijas ietekmēja valdošās katoļu baznīcas

ideoloģija — baznīcas dogmas. Enciklopēdiju autori, kas

bija galvenokārt mūki, norādīja atklāti savu darbu nolūku —

kristīgās baznīcas atziņu izplatīšanu. Piemēram, bijušais klos-

tera priekšnieks Hrabans Maurs ap 850. gadu sarakstīto

enciklopēdiju «Par lietu dabu» («Dē rerum natūris») no-

sauca par palīglīdzekli sprediķu sacerēšanai; šajā enciklopē-
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dijā bija daudz blbeles citātu. Maura enciklopēdija pārrak-
stīta neskaitāmos eksemplāros un izmantota vairākus gad-
simtus.

Laikposmā starp 1110. un 1140. gadu sarakstīta Teofila

enciklopēdija «Par dažādām mākslām» («Dē diversīs arti-

bus»). Tā ir pirmā tehniskā enciklopēdija. Kaut gan šajā
darbā paustā ideoloģija balstās uz kristīgajām dogmām, tas

paredzēts nevis teologiem, bet māksliniekiem un amatnie-

kiem. Enciklopēdijai ir trīs daļas: pirmā — glezniecība,
otrā — stikla ražošana un apstrāde, trešā — metāli un me-

tālu apstrāde.
Pirmā enciklopēdija, kas drīz pēc sarakstīšanas tulkota

no latīņu valodas vairākās citās valodās, bija Magdeburgas
mūka un zinātnieka Bartolomeja darbs «Par lietu īpašībām»

(«Dē proprietatibus rerum»). Tā tapusi laikā starp 1220. un

1240. gadu. Enciklopēdijas izveidē pirmo reizi bija ievērota

stingra loģiska sistēma. Katrā šī darba sējumā (pavisam to

bija deviņpadsmit) viela kārtota alfabēta secībā.

Materiāla kārtošanas pamatsistēma izrietēja no reliģis-
kiem priekšstatiem: centrā bija dievs, tad cilvēks (kā redza-

mās pasaules viduspunkts), tad daba un beidzot — tehnika

un māksla.

Aptuveni šajā pašā laikā Francijā Kantimprejas Tomā sa-

rakstīja dabaszinātņu enciklopēdiju 19 grāmatās «Par lietu

dabu» («Dē natūrā rerum»), kas kļuva populāra vācu un ho-

landiešu tulkojumos. Autors 15 gadus bija vācis materiālus

Anglijas, Francijas un Vācijas bibliotēkās, lai sakopotu gal-
venās dabaszinātņu atziņas. Atšķirībā no iepriekšējām en-

ciklopēdijām šajā darbā izejas punkts bija nevis vairs dievs

un citi reliģiski jēdzieni, bet gan cilvēks, tā ķermenis. Līdz

ar to «Par lietu dabu» bija solis tuvāk jaunlaiku enciklopē-

dijām. Tomā enciklopēdijas pirmajā grāmatā aplūkota cil-

vēka anatomija, turpmākajās — četrkājainie dzīvnieki, putni
un citi dzīvnieki, augi, minerāli utt.

Lielākā un ievērojamākā viduslaiku enciklopēdija ir Vin-

senta Bovē «Lielais spogulis» («Speculum majus»), kas sa-

rakstīta laikā starp 1244. un 1254. gadu. Šī enciklopēdija
aptver 95 grāmatas ar 10987 nodalām. Bovē bija franku ka-

raļa Ludviķa IX dēlu audzinātājs un karaļa bibliotēkas pār-
zinis, tādēļ viņam bija iespēja iepazīties ar diezgan plašu
literatūru. Par avotiem savai enciklopēdijai viņš bija izman-

tojis ap 2000 dažādos laikos un dažādās zemēs sarakstītu

darbu. Ja ņem vērā tālaika lielās materiālās un tehniskās

grūtības, kas bija jāpārvar, veidojot plašus, kapitālus dar-

bus, — papīra un pergamenta dārgums, rakstīšana ar zoss
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spalvu galvenokārt sveču gaisma — Bove veikums ir ap-

brīnas vērts.

Enciklopēdijai ir trīs daļas («spoguļi»): «dabas spogulis»,
«zinātņu spogulis» un «vēstures spogulis». Bovē, protams,
nevarēja ignorēt reliģijas jautājumus, bet raksturīgi tomēr,
ka teoloģiska satura raksti aizņem tikai ceturto daļu no vi-

siem sējumiem.
Bovē enciklopēdijai bija liela nozīme. To tulkoja un pār-

rakstīja (vēlāk arī iespieda) daudzās valodās, un līdz pat
17. gadsimtam šis kapitālais darbs bija galvenā rokasgrā-
mata visās zināšanu nozarēs.

Pavērsienu enciklopēdiju vēsturē radīja humānisti. Humā-

nisms bija Itālijā radusies kustība, kas galvenokārt izpau-
dās literatūrā, filozofijā un citās zinātnēs. Humānisti cīnī-

jās pret feodālismu un feodālo personas nebrīvību. Vienlai-

kus viņi pievērsa uzmanību antīkās kultūras pētīšanai. Liela

nozīme bija humānistu centieniem atbrīvoties no viduslaiku
baznīcas paustās ideoloģijas važām. Tas atspoguļojās arī

viņu sagatavotajās enciklopēdijās. Humānistu daudzo en-

ciklopēdiju vidū visievērojamākā ir Romas tiesību profesora
Rafaēla Mafei (1451 — 1522) darbs «Pilsētu komentāru 38

grāmatas» («Commentariorum urbanorum libri XXXVIII»).
Šeit neviens jautājums nav iztirzāts no reliģijas viedokļa,
tā skarta tikai garāmejot. Enciklopēdijas pirmās 12 grāma-
tas veltītas ģeogrāfijai, nākamās 11 grāmatas — visu laiku

ievērojamākajiem cilvēkiem un galveno valodu analīzei; 24.

grāmatā ietvertas ziņas par cilvēku («par cilvēka locekļiem

un ciešanām») un sniegtas medicīnas un farmācijas atziņas,
25. grāmatā rakstīts par dzīvniekiem, 26. grāmatā — par

augiem, 27. grāmatā — par metāliem un minerāliem. Atse-

višķa grāmata veltīta runas mākslai un atmiņai, divās grā-
matās aplūkoti Aristoteļa darbi. (Antīkās pasaules kultūras

lielāko sasniegumu apraksts vijas cauri visai plašajai encik-

lopēdijai.) Pārējās grāmatās sniegtas ziņas par dažādām zi-

nāšanu un zinātņu nozarēm (piemēram, matemātiku, arhitek-

tūru v. c).
Vēsture bija pierādījusi, ka plašajām enciklopēdijām ir

nozīme ne tikai kā informācijas avotam, bet tām ir arī liels

ideoloģijas propagandas spēks. Uz enciklopēdijām balstījās
daudzi populārzinātniski darbi un mācību grāmatas. Enciklo-

pēdijas sevišķi tika izmantotas studijām universitātēs, kas

kopš 12. gadsimta pastāvēja daudzās Eiropas pilsētās. Tās

bija zināšanu avots, kas palīdzēja veidot jauno zinātnieku

un kultūras darbinieku pasaules uzskatu.

Arī jaunākajos laikos zinātnieki un sabiedriski politiskie
darbinieki pievērsušies enciklopēdijai kā savu progresīvo uz-
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skatu labākajai paudējai. Liela nozīme šajā ziņā bija Denī

Didro un 2ana Dalambēra veidotajai enciklopēdijai 18. gad-
simta otrajā pusē. Ap šo izdevumu pulcējās visi tālaika ievē-

rojamākie progresīvie darbinieki, un tam bija liela nozīme

franču revolūcijas sagatavošanā.
Didro un Dalambēra enciklopēdijai bija arī priekšteči.

Septiņpadsmitā gadsimta beigās (1696., 1697. g.) iznāca

P. Beila (1647—1706) «Vēsturiskā un kritiskā vārdnīca».

Beils par labāko līdzekli savu ateistisko uzskatu paušanai un

izplatīšanai uzskatīja tieši enciklopēdiju. Tās saturā viņš
aprobežojās ar dažiem galvenajiem jautājumiem: izcilas per-

sonas, mitoloģija, bībeles tēli un ģeogrāfiskie nosaukumi.

Šīs enciklopēdijas materiāls sakārtots nelielos rakstos alfa-

bēta secībā. Interesanti, ka pirmā sējuma sākumā sniegts
visu vārdnīcā aplūkojamo vārdu (šķirkļa vārdu) saraksts.

Beila enciklopēdija gan nebija universāla, bet ar savu

mērķi — cīņu pret reliģijas dogmām — tā atbilda franču

progresīvās sabiedrības centieniem, un šo vārdnīcu uzņēma
ar lielu atsaucību. Tā tulkota arī citās valodās (piemēram,
vācu valodā).

1746. gadā četri Parīzes izdevēji saņēma karaļa privilē-

ģiju izdot divsējumu «Enciklopēdiju». (Te pirmo reizi vārds

enciklopēdija lietots šāda tipa izdevuma apzīmēšanai.) Izde-

vums bija domāts nevis kā patstāvīgs darbs, bet kā 1728.

gadā Londonā iznākušās E. Ceimbersa enciklopēdijas tulko-

jums. Par šī darba vadītājiem izdevēji pieaicināja divus pro-

gresīvajai franču sabiedrībai labi pazīstamus zinātniekus —

Denī Didro (1713—1784) un Žanu Leronu Dalambēru

(1717—1783). Didro bija izcils franču apgaismotājs, filo-

zofs materiālists. Viņš labi prata angļu valodu un bija jau

tulkojis no tās kādu medicīnas vārdnīcu. Dalambērs bija

ievērojams matemātiķis. Pēc izdevēju domām, abi šie zināt-

nieki varēja nodrošināt augstvērtīgu enciklopēdijas tulko-

jumu un rediģējumu.

1748. gadā izdevēji saņēma jaunu, plašāku privilēģiju —

ne tikai vārdnīcas tulkošanai, bet arī papildināšanai, un

Didro ķērās pie darba organizēšanas. Daudzus rakstus viņš

tulkoja pats, citiem meklēja tulkotājus. Sevišķu uzmanību

Didro pievērsa ilustrācijām, tāpēc vāca dažādu priekšmetu

un ainavu zīmējumus. Viņš pieņēma speciālus zīmētājus, ku-

rus sūtīja uz dažādu nozaru darbnīcām zīmēt darbarīkus, it

īpaši dažādu mehānismu un ierīču attēlus. Pēc Didro ieceres

šai enciklopēdijai pirmām kārtām vajadzēja atbilst augošās
franču rūpniecības interesēm.
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Darba gaitā Didro saprata, ka Čeimbersa vārdnīca, arī

papildināta un bagātīgi ilustrēta, nespēs apmierināt franču

progresīvās buržuāzijas prasības. Šajā vārdnīcā pārāk ne-

pilnīgi bija atspoguļotas ne vien dažādas ražošanas noza-

res, bet it sevišķi sabiedriski politiskie jautājumi. Pašam

Didro ļoti tuva bija filozofija, un tai viņš enciklopēdijā bija
paredzējis daudz vietas. Tāpēc Didro iecerēja jaunu, pilnīgi
patstāvīgu izdevumu.

Didro laiku pa laikam publicēja arī atsevišķus ateistiskus

un materiālistiskus apcerējumus. Tie pievērsa viņam ne tikai

franču progresīvās inteliģences, bet arī baznīcas un valdības

iestāžu uzmanību, un 1749. gadā Didro tika apcietināts. Tā

kā viņš bija gatavojamās enciklopēdijas galvenais organiza-

tors, izdevējiem draudēja risks zaudēt pasākumā ieguldītos
līdzekļus. Tie panāca Didro atbrīvošanu.

1750. gadā tika publicēts enciklopēdijas prospekts, kurā

bija teikts, ka enciklopēdiju izdos astoņos sējumos un tajos
būs 600 lapu ilustrāciju. Darba gaitā materiāla izrādījās vai-

rāk, un kopumā enciklopēdija aptvēra 17 sējumus teksta un

11 sējumus ilustrāciju.

Izdevēji nodrošināja enciklopēdijai tik labu materiālo bāzi,
ka katru gadu laida klajā pa biezam liela formāta sēju-
mam 4200 eksemplāros. Kad iznāca pirmais sējums (1751.

g.), enciklopēdijai bija 1400 subskribentu. Lasītāju reakcija
pēc iepazīšanās ar pirmo sējumu bija divējāda: no vienas

puses, palielinājās abonentu skaits, bet, no otras puses, ak-

tīvāki kļuva reakcijas ideologi, sevišķi jezuīti. Pēc otrā sē-

juma izdošanas (1752. g.) jezuīti panāca, ka abus sējumus
aizliedza. Drīz gan aizliegumu atcēla (savu vārdu bija tei-

kusi Ludviķa XV favorīte Pompadūra — ne jau tāpēc, ka

viņai būtu tuvas Didro idejas, bet tāpēc, ka viņa neieredzēja

jezuītus), un līdz septītajam sējumam (1757. g.) darbs tur-

pinājās bez lielākiem pārtraukumiem. Didro bija noorgani-

zējis autoru kolektīvu, kurā ietilpa apmēram 160 ievērojamu
franču zinātnieku un mākslas un amatniecības nozaru pār-

stāvju. Vēsturē tie pazīstami ar nosaukumu «enciklopēdisti»-

Enciklopēdijas līdzstrādnieku vidū bija, piemēram, F. M. A.

Voltērs, K. A. Helvēcijs, P. A. Holbahs, 2. 2. Ruso.

Didro tuvākais palīgs vārdnīcas rediģēšanā bija Dalam-

bērs. Sevišķi eksaktajās zinātnēs viņš bija lielāks speciālists
par Didro. Dalambērs bija arī enciklopēdijas ievada autors.

Tajā viņš sniedza vēsturisku apskatu par cilvēka apziņas at-

tīstību un zinātņu klasifikācijas shēmu. Tomēr galvenais
darba smagums gūlās uz Didro pleciem. Viņš centās, lai

daudzo līdzstrādnieku raksti veidotu vienotu darbu, ar vien-
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veidīgu uzbūvi un saskaņotu stilu. Didro izvirzīja prasību,
lai katrs vārdnīcas raksts (šķirklis) sāktos ar precīzu de-

finīciju. Katram šķirkļa vārdam, it sevišķi terminam, bija jā-
dod arī etimoloģija. Lai saistītu atsevišķos rakstus, Didro

izveidoja enciklopēdijā plašu norāžu sistēmu.

1759. gadā speciāla Francijas parlamenta komisija kon-

statēja, ka enciklopēdijā pausti nevēlami materiālistiski uz-

skati, un atsauca karaļa privilēģiju. Pāvests Klements XIII

enciklopēdiju nolādēja. Izdevēji jau gatavojās darbu pār-
traukt. Vajadzēja atmaksāt abonentiem viņu iemaksas. To-

mēr abonenti no naudas atteicās un prasīja, lai izdevumu

turpina. Par to iestājās arī daudzi Francijas valdošo ap-

rindu pārstāvji, baidīdamies, ka turpmākos sējumus varētu

izdot ārpus Francijas un tas mazinātu Francijas prestižu.
Visās Eiropas zemēs ar interesi sekoja polemikai par Didro

vārdnīcas likteni. Pat Krievijas valdniece Katrīna II piedā-

vāja enciklopēdijas turpmākos sējumus izdot Krievijā. Galu

galā tika atļauts turpināt vārdnīcas izdošanu Francijā. 1765.

gadā iznāca iepriekšējos gados sagatavotie pēdējie 10 sējumi.
No 1762. gada līdz 1772. gadam iznāca visi 11 ilustrāciju
sējumi. Bez Didro līdzdalības līdz 1780. gadam tika izdoti

vēl pieci papildsējumi (4 teksta un 1 ilustrāciju sējums).
Vārdnīcas pilnīgais nosaukums bija «Enciklopēdija jeb zi-

nātņu, mākslu un amatu sistemātiska vārdnīca» («Encyclo-

pēdie ou Dictionnaire raisonnē des sciences, des aris et des

metiers»)
.

Didro enciklopēdijas izdošana bija pats lielākais grāmat-
niecības pasākums 18. gadsimtā. 1745. gadā izdevēji bija

plānojuši par Ceimbersa vārdnīcas tulkošanu un iespiešanu
izdot 17 900 livru, bet, kad 1772. gadā iznāca pēdējais encik-

lopēdijas pamatizdevuma sējums, kopējā izdevumu summa

bija 1 159 000 livru. Izdevējiem šis darbs tomēr atmaksājās,

jo deva apmēram 2,5 miljonus livru peļņas. Viena eksemplāra
cena bija 900 livru. Tas bija liels kapitāls, ko varēja
maksāt tikai turīgi cilvēki, bet progresīvās un revolucionā-

rās buržuāzijas vidū 18. gadsimta Francijā tādu nebija
maz.

Vēl nebija iznācis viss pamatizdevums, kad sāka gatavot

enciklopēdijas otro izdevumu. Vairākus atkārtotus izdevumus

laida klajā ārzemēs.

Kā jau minēts, šai enciklopēdijai bija liela nozīme. No vie-

nas puses, tā sagatavoja ceļu materiālistiskās filozofijas un

ateistiskās domas uzvarai, kā arī feodālās iekārtas sagrāvei

Francijā, no otras puses — šis izdevums bija paraugs vi-

sām turpmākajām universālajām enciklopēdijām.
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Sevišķu uzplaukumu enciklopēdiskā literatūra pieredzēja
19. gadsimtā. Enciklopēdiju izdošana dažās zemēs (piemē-

ram, Vācijā) kļuva par ļoti ienesīgu grāmatniecības nozari.

Tomēr tik lielas sabiedriski politiskās un ideoloģiskās nozī-

mes kā Didro vārdnīcai nav bijis nevienai citai enciklopē-
dijai kapitālistiskajā pasaulē.

Kapitālisma zemēs līdz pat mūsdienām enciklopēdijas cen-

šas ietvert pēc iespējas plašu informāciju, nerūpējoties par
konsekventa pasaules uzskata un pat konsekventu atsevišķu
zinātņu nozaru atziņu paušanu. Šajās enciklopēdijās spilgti
redzams eklektisms; piemēram, vai visu plašāko enciklopē-
diju slejās sadzīvo reliģiski mīti ar jaunākajām dabaszinātņu
teorijām. Šīs enciklopēdijas savā būtībā ir visdažādākajās
nozarēs pausto atziņu kompilācija.

Visstraujāk enciklopēdiju attīstība 19. gadsimtā norisinā-

jās Vācijā. Tur šie izdevumi parasti iznāca ar nosaukumu

«konversācijas vārdnīcas»; šis nosaukums saistās ar bur-

žuāzijas pieaugošo sabiedriski politisko lomu: konversācijas
vārdnīcām pirmām kārtām vajadzēja dot informāciju bur-

žuāzijas sabiedriski politiskām diskusijām («konversācijai»).

Enciklopēdiju vēsture izcili ir divi vācu konversācijas
vārdnīcu izdevēji.

F. A. Brokhauzs (1772 —1823) 19. gadsimta sākumā pār-

ņēma kādas nelielas enciklopēdijas izdošanu; tā iznāca se-

šos sējumos ar diviem papildsējumiem laikā no 1796. gada
līdz 1808. gadam. Brokhauzs mācēja Joti labi organizēt

darbu, un enciklopēdijai bija lieli panākumi. Cits citam se-

koja jauni izdevumi jau ar lielāku sējumu skaitu (15. izde-

vums — 20 sējumos).

Brokhauzs un viņa pēcteči rūpējās, lai vārdnīcu sniegtā

informācija būtu objektīva. To vairs nevar teikt par mūsdie-

nās Vācijas Federatīvajā Republikā sagatavotajiem jaunā-

kajiem (16. un 17.) Brokhauza vārdnīcas izdevumiem,
kuros pausta reakcionāra ideoloģija un sagrozīti vēstu-

riski fakti, lai asāk izteiktu, piemēram, pretpadomju uz-

skatus.

J. Meiers (1796—1856) 1826. gadā izveidoja izdevniecību,
kas ķērās pie vispopulārākās vācu enciklopēdijas sagatavo-
šanas. Sākumā bija plānots četros gados izdoj: 21 sējumu,
bet darbs izvērtās tik plašs, ka 15 gados (1840. —1855. g.)
izdeva 52 sējumu enciklopēdiju «Lielā konversācijas vārdnīca

izglītotām kārtām» («Das grosse Conversations-Lexicon fūr
die gebildeten Stānde»). Šajā vārdnīcā ietilpst apmēram mil-

jons rakstu. Kaut arī vārdnīca bija diezgan dārga, tai bija
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70 000 abonentu. Popularitāte lielā mērā izskaidrojama ar

to, ka Meiers centās paust vācu buržuāzijas idejas, sevišķi

Vācijas buržuāziskās revolūcijas (1848. g.) laikā.

Meiera izdevniecība kļuva par vienu no lielākajiem vācu

grāmatu izdošanas centriem — par Leipcigas Bibliogrā-
fisko institūtu, kas pēc J. Meiera nāves turpināja izdot da-

žādas enciklopēdijas. Vairākos izdevumos iznāca «Lielā kon-

versācijas vārdnīca», paralēli tai arī mazākas enciklopēdijas
gan ar vispārēju, gan šauri specifisku raksturu (piemēram,
sieviešu, bērnu, atsevišķu profesiju enciklopēdijas).

Leipcigas Bibliogrāfiskais institūts turpina darbu arī pēc
Vācijas Demokrātiskās Republikas nodibināšanas. Sagata-
vojot jaunākos enciklopēdiju izdevumus, ievēro ilgajā praksē
radušās tradīcijas, gan ar citu filozofisko pamatu, proti,
marksistisko ideoloģiju. Pirmā šāda veida enciklopēdija bija
1953. gadā izdotais viensējuma «Leksikons A—Z» («Lexi-
con A—Z»). Triju gadu laikā tas iznāca 300000 eksemplā-
ros. Bija sagatavots arī jauns šīs vārdnīcas izdevums divos

sējumos (1956., 1957. g.). Paralēli izdeva «Mazo leksikonu»,
kas no 1959. gada līdz 1970. gadam iznācis gandrīz vienā

miljonā eksemplāru. Pakāpeniski tika veidota plašāka encik-

lopēdija — «Meiera jaunais leksikons» astoņos sējumos

(1961.—1964. g.) un 12 sējumos (1971.—1975. g.). šai darbā

bija iesaistīts apmēram 1000 zinātnisko līdzstrādnieku.

Liela uzmanība Vācijas Demokrātiskajā Republikā tiek

pievērsta nozaru enciklopēdijām, jo ir izveidojies uzskats,
ka vispārējās jeb universālās enciklopēdijas ar sīku un plašu
informāciju pieder pagātnei, ka nepieciešama speciāla encik-

lopēdija katrai zinātņu, tehnikas un mākslas nozarei.

Plašas un daudzveidīgas enciklopēdijas izdotas arī citās

valstīs, galvenokārt Francijā un Anglijā. Francijā lielākā

enciklopēdija pēc Didro enciklopēdijas pazīstama ar Larusa

vārdu. Franču pedagogs Pjērs Laruss (1817 —1875) 19. gad-
simta vidū sagatavoja, rediģēja un par saviem līdzekļiem arī

izdeva enciklopēdiju, ko nosauca par «Lielo vispārējo 19.

gadsimta vārdnīcu» («Grand dictionnaire universel dv XIX

siēcle»). Šīs vārdnīcas 15 sējumi un divi papildsējumi iz-

nāca 25 gadu laikā (1865. —1890. g.). Enciklopēdijas īpatnība
bija tā, ka Laruss sevišķu uzmanību pievērsa franču valodai,
vēsturei, literatūrai un mākslai. Katrā vārdnīcas šķirklī viņš
ne tikai sniedza parādības aprakstu, bet arī analizēja aplūko-
jamo vārdu no valodniecības viedokļa. Mūsu gadsimtā šī en-

ciklopēdija vairākkārt izdota ar nosaukumu «20. gadsimta
Laruss». Tā tagad ietilpināta sešos ļoti biezos liela formāta

sējumos.
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Kādas Larusa franču valodas vārdnīcas («Jaunā mazā ilustrētā Larusa»)

titullapa.



Laruss enciklopēdiskajā literatūrā jau k]uvis par sugas
vārdu. Tā, piemēram, Francijā izdod arī «Kabatas larusu»

un citus līdzīgus izdevumus. Skaisti izdots ir neliela

formāta «Mazais ilustrētais laruss» («Petit Larousse

illustre»), kas Joti lakoniskā formā sniedz bagātu infor-

māciju.

Anglijā skotu tipogrāfs V. Smelijs 18. gadsimta otrajā

pusē (1768. —1771. g.) izdeva «Britu enciklopēdiju» («The
Encyclopaedia Britannica») trijos sējumos. Šajā vārdnīcā

galvenā uzmanība veltīta dabaszinātņu un tehnikas jautā-
jumiem. Turpretī otrajā izdevumā, kas iznāca 10 sējumos,

īpaša vieta tika ierādīta ievērojamu cilvēku biogrāfijām.
Vārdnīcā ietvertā informācija tika rūpīgi pārbaudīta, tāpat
rūpīgi noslīpēts ir vārdnīcas stils. Šī enciklopēdija kļuva

populāra un iznāca daudzos izdevumos, tās pilnveidošanas
darbs turpinās līdz pat mūsdienām. Atšķirībā no citās ze-

mēs izdotajām enciklopēdijām «Britu enciklopēdijā» ir sa-

mērā maz rakstu — pat 30—50 sējumu izdevumos tikai 40—

50 tūkstoši šķirkļu. Toties šie raksti ir plaši un tajos aplū-
koti daudzi pakārtoti jautājumi. Lai vārdnīcā orientētos, pie-
vienoti sīki personu un priekšmetu rādītāji.

Amerikāņu enciklopēdiju vēsture nav sena, jo iepriekšējos
gadsimtos ASV parasti lietoja angļu izdevumus. Vēl tagad
«Britu enciklopēdiju» paralēli iespiež gan Anglijā, gan Sa-

vienotajās Valstīs. Deviņpadsmitā gadsimta vidū (1858. —

1863. g.) ASV izdeva patstāvīgu «Jauno amerikāņu enciklo-

pēdiju («New American Cyclopedia>>) 16 sējumos. Šajā
darbā ar rakstiem piedalījās arī K. Markss un F. Engelss.
Divdesmitajā gadsimtā ASV vispopulārākā ir «Amerikāņu

enciklopēdija» («The Encyclopedia Americana»), Tās pirmais
izdevums 16 sējumos iznāca 1903. un 1904. gadā, pēc tam

gandrīz katru gadu bijuši atkārtoti vai jauni izdevumi. Šīs

enciklopēdijas apjoms paplašinājies līdz 30 sējumiem. «Ame-

rikāņu enciklopēdija» turpina britu tradīcijas ar garajiem,
plašajiem rakstiem. Līdztekus šai lielajai enciklopēdijai ASV

izdod arī vairākas mazākas populāra rakstura enciklopēdi-

jas — parasti ar interesantu lasāmvielu, saistošām ilustrā-

cijām.
Visai plaši enciklopēdiju sagatavošanas darbs izvērsts Pa-

domju Savienībā. Arī te ir senas tradīcijas vārdnīcu veido-

šanā. Pirmo enciklopēdiju Krievijā 18. gadsimta 30. gados
sagatavoja- vēsturnieks V. Tatiščevs. Viņa sastādītais

«Krievu leksikons» («Jlckchkoh poccHHCKoiī, HCTopimecKoft,

reorpadpHHecKoft, nojiHTPmecKOH h rpa/K/taHCKoft») gan pilnībā
nav iespiests; tā pirmie trīs sējumi izdoti 1793. gadā. Arī

172 — 875
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vairākas nākamās enciklopēdijas palika nepabeigtas. To vidū

nozīmīgākā ir dekabristiem tuvā izdevēja S. Seļivanovska «En-

ciklopēdiskā vārdnīca» («3HUHKJioneAHqecKHH Cjioßapb»). To

bija paredzēts izdot 40—45 sējumos, bet iespiesti tika tikai

trīs. Pēc dekabristu sacelšanās Krievijas valdība šo izdevumu

aizliedza un iznākušos sējumus iznīcināja.

19. gadsimta vidū (1847. —1855. g.) žurnālists A. Star-

čevskis kopā ar izdevēju K. Krāju laida klajā «Enciklopē-
disko rokasgrāmatu» («CnpaßOMHbift cjio-

Bapb») 12 sējumos. Tā bija pirmā plašā enciklopēdija krievu

valodā. Šajā izdevumā sniegta informācija par daudziem

progresīviem politiskiem darbiniekiem, arī par X- Marksu

un F. Engelsu, kuri nosaukti par «jaunā vācu materiālisma

galvenajiem paudējiem».

Deviņpadsmitā gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā

ļoti populāra bija «Enciklopēdiskā vārdnīca» («SHiiHKjione-
Cjioßapb»), ko laida klajā progresīvais izdevējs

F. Pavļenkovs. Šīs vārdnīcas pirmais izdevums parādījās
1899. gadā, bet piektais izdots vēl pēc Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas — 1923. gadā.

Plašākā pirmsrevolūcijas enciklopēdija ir F. Brokhauza un

I. Jefrona «Enciklopēdiskā vārdnīca», kas iznāca 82 sējumos
ar četriem papildsējumiem (1890. —1907. g.). Šo enciklopē-
diju izdeva Pēterburgas tipogrāfs I. Jefrons sadarbībā ar

Leipcigas F. Brokhauza izdevniecību. Enciklopēdijas pamatā
gan bija Brokhauza plašā vācu valodas «Konversācijas vārd-

nīca», bet lielākā daļa teksta bija rakstīta no jauna, sevišķi
par Krieviju un par jaunākajiem dabaszinātņu sasniegu-
miem, kas krievu enciklopēdijā bija daudz plašāk aplūkoti
nekā Leipcigas izdevumā. «Enciklopēdiskās vārdnīcas» sa-

gatavošanā piedalījās daudzi krievu zinātnieki. Ķīmijas no-

daļu vadīja D. Mendeļejevs, bioloģijas nodaļu — A. Beke-

tovs, ģeogrāfijas nodaļu — A. Vojeikovs. Pirmos divus encik-

lopēdijas sējumus izdeva 12000 eksemplāru metienā, bet

turpmākos — 25 000 eksemplāros. Brokhauza un Jefrona «En-

ciklopēdisko vārdnīcu» atzinīgi novērtēja V. I. Ļeņins.
1918. gada 18. janvārī viņš deva rīkojumu šīs vārdnīcas

eksemplāru nosūtīt uz Smoļniju Tautas Komisāru Padomes

vajadzībām.
Jefrona izdevniecība laida klajā arī «Jauno enciklopēdisko

vārdnīcu» («Hobhh SHUHKJioneAHMecKHH Cjioßapb»; 1911.—

1916. g. iznāca 29 no paredzētajiem 48 sējumiem) un «Mazo

enciklopēdisko vārdnīcu» trīs sējumos («Majībift snuHKJione-

/umecKHH Cjioßapb», 1899.—1902. g.; otrais izdevums četros

sējumos 1907.—1909. g.), kas bija populārākā enciklopēdija
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pirmsrevolūcijas Krievijā — to iespieda 150000 eksemplāros.
Tā ir arī pirmā krievu enciklopēdija, kurā ievietots raksts

par V. I. Ļeņinu.
Pēc J. Meiera enciklopēdiju parauga krievu valodā izdeva

«Lielo enciklopēdiju» («Bojibinan 3HUHKJione,n,HH») 20 sējumos
ar diviem papildsējumiem S. Južakova redakcijā. Tā iznāca

laikā no 1900. gada līdz 1909. gadam.
Visvairāk izdevumu ir bijis A. Granāta un biedru apgāda

enciklopēdijai. To sāka izdot 1890. gadā kāda cita firma, bet no

ceturtā sējuma pārņēma Granta izdevniecība un izveidoja

par ļoti vērtīgu izdevumu. Vārdnīcai bija astoņi sējumi, pē-
dējais sējums iznāca 1895. gadā. Šī «Galda enciklopēdiskā
vārdnīca» («HacTOJibHbift Cjioßapb») ik

pēc gada vai pāris gadiem iznāca jaunā papildinātā izde-

vumā. 1903. gadā jau iznāca sestais izdevums deviņos sē-

jumos. Kopš 1910. gada, kad sāka iznākt enciklopēdijas sep-

tītais izdevums, tās nosaukums bija «Granātu enciklopē-
diskā vārdnīca» («3Hii,HKJione/mMecK»iH Cjioßapb TpanaT»).
Šoreiz enciklopēdija tika izdota 58 sējumos (līdz 1948. ga-

dam). Jauno izdevumu veidoja pēc to enciklopēdiju parauga,

kurās bija plaši raksti ar sīku informāciju. Granātu en-

ciklopēdijā ar rakstiem piedalījās arī V. I. Ļeņins. Ļoti no-

zīmīgs ir viņa raksts par K. Marksu (enciklopēdijas 28. sē-

jumā).

Padomju Savienībā tiek izdotas gan Vissavienības rak-

stura universālās un nozaru enciklopēdijas krievu valodā,

gan arī atsevišķu republiku enciklopēdijas nacionālajās va-

lodās. Plašākais enciklopēdiskais izdevums ir «Lielā Pa-

domju enciklopēdija» («Bojibuian CoBeTCKan sHiļHK^oneAHH»).
Tās pirmais izdevums iespiests, sākot ar 1925. gadu, un pa-

beigts pēc Lielā Tēvijas kara — 1947. gadā. Izdevumā

ietilpst 66 sējumi ar 12 000 ilustrācijām. Enciklopēdijas me-

tiens — 80000 eksemplāru. Šī ir pirmā universālā enciklo-

pēdija, kuras rakstu pamatā ir marksistiskā ideoloģija. At-

šķirībā no agrākajām enciklopēdijām un kapitālistiskajās
zemēs vēl tagad izdotajām vārdnīcām tajā novērsts eklek-

tisms, jo rakstu pamatā ir vienota ideoloģija un rakstos iz-

teiktās atziņas balstās uz jaunākajiem zinātniskajiem pētīju-
miem. Lai sagatavotu šādu enciklopēdiju, izveidoja īpašu

izdevniecību, kura pēc sava rakstura ir zinātniskās pētniecī-
bas institūts.

Enciklopēdijas otrais izdevums (1949. —1957. g.) ir pla-
šāks, lai arī tajā ir tikai 50 sējumu un viens papildsējums.
Atsevišķu rakstu apjoms ir samazināts, bet ievietots vairāk

rakstu: pirmajā izdevumā bija 65000 šķirkļu, bet otrajā —
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100000, turklāt 60000 ir pilnīgi jauni. Enciklopēdijas otrā

izdevuma veidošanā piedalījās 15820 autoru, tas iespiests
300000 eksemplāros.

Enciklopēdijas trešo izdevumu (30 sējumos) laida klajā
no 1969. gada līdz 1978. gadam. Atšķirībā no iepriekšējiem
izdevumiem raksti te ir īsāki. Šo vārdnīcu iespieda 632000

eksemplāros — metienā, kādā līdz šim vēl nebija iznākusi

neviena daudzsējumu enciklopēdija. Pirmo reizi enciklopē-
diju vēsturē šāds izdevums bija ieguvis masveida raksturu.

Apkopojot enciklopēdiju veidošanā uzkrāto pieredzi, tagad
ir tendence universālās padomju enciklopēdijas izdot kom-

paktākas, tajā pašā laikā sagatavojot dažādas nozaru en-

ciklopēdijas. Līdztekus «Lielajai Padomju enciklopēdijai» iz-

dota arī «Enciklopēdiskā vārdnīca» trijos sējumos (1953.—
1955. g.), vairāki «Mazās Padomju enciklopēdijas» izdevumi

(1. izdevums 10 sējumos 1928.—1931. g.). Šai izdevumu gru-

pai pieskaitāma arī «Bērnu enciklopēdija» («JļeTCKaa shuh-

KJione/MH»).

Pirmās Vissavienības rakstura nozaru enciklopēdijas bija
«Tehniskā enciklopēdija» («TexHHqecKafl SHiniKJioneAHn») 26

sējumos ar vienu papildsējumu (1927. —1936. g\), «Lauk-

saimniecības enciklopēdija» («CejibCKOXO3HHCTBenHaH shuh-

KJioneflHH») un «Lielā medicīnas enciklopēdija» («BojibiiiaH

MCHHuiiHCKan 3im,HKJioneflHH»; 1. izdevums 35 sējumos
1928.—1936. g., 2. izdevums 36 sējumos 1956.—1964. g., 3.

izdevums 30 sējumos kopš 1974. g.). Tagad šiem izde-

vumiem nākušas klāt daudzas citu nozaru enciklopēdi-
jas.

Atsevišķās republikās enciklopēdiju izdošana izvērsta kopš
50. gadiem. Tās iedalāmas trijās grupās: universālās, re-

ģionālās un nozaru enciklopēdijas. Kā universālās enciklo-

pēdijas piemēru var minēt «Igauņu padomju enciklopēdiju»

astoņos sējumos (1968. —1976. g.) un «Baltkrievu padomju

enciklopēdiju» 12 sējumos (1969.—1975. g.). Šīs republiku
enciklopēdijas gan ir universāla rakstura, tomēr tajās ir

liels reģionālo jautājumu īpatsvars un vispārējie jautā-

jumi tur uzņemti ar lielu atlasi. Tas viegli izskaidrojams,

jo visās republikās iedzīvotāji labi prot krievu valodu, tāpēc
nav vajadzīgs dublēt Vissavienības rakstura universālās en-

ciklopēdijas.

Liela nozīme ir atsevišķu republiku reģionālajām enciklo

pēdijām, kurās apkopota informācija par attiecīgās re

publikas iedzīvotājiem, vēsturi, ģeogrāfiju, saimniecību, kul

tūru un dabu. Šāda rakstura reģionālās enciklopēdijas izdo

tas vai tiek gatavotas visās republikās.



Pirmās latviešu enciklopēdijas — J. Dravnieka «Konversācijas vārdnī-

cas» — 1. sējuma titullapa.
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Nozaru enciklopēdijas, ko izdod atsevišķās republikās, ir di-

vējāda rakstura: attiecīgā vārdnīca tiek vai nu tulkota no

krievu valodas, vai arī izdota kā pilnīgi patstāvīga vārdnīca,

kas atspoguļo republikas īpatnējos apstākļus. Tulkoto en-

ciklopēdiju vidū var minēt, piemēram, «īso filozofisko vārd-

nīcu» (latviešu valodā 1955. g.), kas no krievu valodas tul-

kota vairāku republiku nacionālajās valodās.

Enciklopēdiju vēsture mūsu republikā nav visai sena.

Pirmo enciklopēdiju iecerēja J. Alunāns 19. gadsimta vidū,
bet šī iecere netika realizēta. Divas pirmās enciklopēdijas
(«Konversācijas vārdnīca» un «Latvju tauta») sāka izdot

skolotājs un valodnieks J. Dravnieks (1858—1927) Jelgavā.
leguvis līdzekļus ar lielā metienā izdotām «Mācības vēstu-

lēm par krievu valodu» (1889. g.), viņš pievērsās grāmatu
izdošanai un cerēja izveidot plašu apgādu. Tomēr līdzekļu

un pieredzes šādam darbam izrādījās par maz, un Drav-

nieks nonāca līdz bankrotam. Vairāki pasāktie darbi, arī en-

ciklopēdiju izdošana, apstājās pusceļā. Alfabētiskā enciklo-

pēdija «Konversācijas vārdnīca» bija veidota pēc J. Meiera

mazo enciklopēdiju parauga, atsevišķus šķirkļus pat tul-

kojot no tām. Par latviešiem un Latviju vārdnīcā rakstīja
vairāki pazīstami tālaika literāti. Iznāca «Konversācijas
vārdnīcas» 27 burtnīcas (1891. —1898. g.; divas pēdējās burt-

nīcas H. Alunāna izdevumā). Sadarbībā ar Tērbatas lat-

viešu studentiem bija iecerēta sistemātiska enciklopēdija
«Latvju tauta» atsevišķu brošūru veidā kā «Enciklopēdisku
rakstu virkne». No tās tomēr iznāca tikai dažas burtnīcas.

Ar daudzu latviešu zinātnieku un progresīvo darbinieku

līdzdalību tika sagatavota «Konversācijas vārdnīca» četros

sējumos (1906.—1921. g.), ko izdeva Rīgas Latviešu biedrī-

bas Zinību komisija, vēlāk Derīgu grāmatu nodaļa. Šajā
vārdnīcā ievietota samērā plaša informācija par Latviju. Šī

informācija balstās ne vien uz literatūras datiem, bet arī uz

patstāvīgiem pētījumiem. Daudzi vispārīga satura raksti

tulkoti no citu valodu (krievu un vācu) enciklopēdijām. Šajā
izdevumā spilgti izpaužas buržuāziskajām enciklopēdijām

parastais eklektisms. Blakus progresīva satura materiālam

(piemēram, Raiņa rakstiem par juridiskajiem jautājumiem)
vārdnīcā ievietoti arī reakcionāra rakstura sabiedriski po-
litiski raksti.

Buržuāziskajā Latvijā 20. gadu vidū bija plānots izdot

enciklopēdiju, sadarbojoties dažiem lielākajiem izdevējiem.
Šis nodoms tomēr nerealizējās, un no iecerētās enciklopēdi-
jas Valtera un Rapas izdevniecība izveidoja tikai divsējumu
rakstu krājumu «Latvieši» (1930. —1932. g.). Gan Latvijas
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vēsturi, gan kultūru un sabiedriski politisko dzīvi šī enciklo-

pēdiskā krājuma autori aplūkojuši no buržuāziski nacionā-

listiskā viedokļa. Tā pati izdevniecība laida klajā arī en-

ciklopēdisku trīssējumu izdevumu «Latvijas zeme, daba,
tauta» sistemātiskā kārtojumā (1936., 1937. g.).

Kad nepiepildījās iecere par vairāku izdevēju kopīgi sa-

gatavotu plašu enciklopēdiju, pie šāda pasākuma ķērās
progresīvais grāmatu izdevējs A. Gulbis (1873 —1936). Viņš

jau jaunībā bija sajūsminājies par J. Meiera darbību vācu

enciklopēdiju izdošanā un pirms pirmā pasaules kara gri-
bēja izdot latviešu valodā Meiera «Mazo konversācijas vārd-

nīcu» ar papildinājumiem par Latviju. Gulbis ilgajā grāmat-

izdevēja darbības laikā bija uzkrājis gan līdzekļus, gan pie-
redzi šāda izdevuma veidošanai. Sākumā enciklopēdija bija
iecerēta četros sējumos, bet jau pirmo burtnīcu sagatavo-
šanas laikā ieplūda tik daudz materiālu, ka izdevumu vaja-
dzēja paplašināt. Ar nosaukumu «Latviešu konversācijas
vārdnīca» šī enciklopēdija iznāca no 1927. gada līdz 1940.

gadam (21 sējums, līdz vārdam «Tjepolo Džovani»). Vārd-

nīca tika izdota samērā lielā metienā — sākumā 15000,
vēlāk — 9000 eksemplāros. Šīs vārdnīcas sagatavošanā pieda-
lījās daudz progresīvu autoru (piemēram, Kārlis un Rū-
dolfs Egles, A. Kirhenšteins, A. Upīts, T. Zeiferts), bet vien-

laikus par līdzstrādniekiem bija aicināti vairāki mācītāji un

citi reakcionārās buržuāzijas darbinieki. Jau šāda līdzstrād-

nieku izvēle noteica vārdnīcas eklektisko raksturu. Reakcio-

nārās tendences vārdnīcas veidošanā veicināja arī redaktoru

izvēle: par izdevuma galveno redaktoru A. Gulbis aicināja
A. Švābi, kas pazīstams ar savām reakcionārajām vēstures

koncepcijām. Tomēr jāatzīst, ka «Latviešu konversācijas
vārdnīcā» tika apkopots ļoti plašs faktu materiāls (daudzos

gadījumos pirmreizīgs), kam bija izziņas vērtība.

Izdevniecības «Grāmatu draugs» apgādā iznāca «Latvju
mazā enciklopēdija» vienā sējumā (1932. —1936. g., para-
lēli arī divās grāmatās). Buržuāziskajā Latvijā izdotas arī

dažas nozaru enciklopēdijas. To vidū var minēt lauksaim-

niecības enciklopēdiju trīs sējumos «Lauksaimnieka pa-

domnieks» (1927., 1928. g.), «Lauksaimniecības lek-

sikonu» trīs sējumos (1937. —1939. g.), «Veselības leksikonu»

divos sējumos (1931. g.) un viensējuma «Mājturības leksi-

konu» (1938. g.; otrais izdevums — 1940. g.).
Uz stingri zinātniskiem pamatiem enciklopēdiju darbs or-

ganizēts Padomju Latvijā.

Pirmā lielāka padomju laikā izdota enciklopēdija Latvijā
bija «Lauksaimniecības enciklopēdija» četros sējumos
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(1962. —1971. g.), kuras sagatavošanu vadīja galvenais re-

daktors J. Vanags.
Plašākais enciklopēdiskais izdevums republikā līdz šim ii

«Latvijas PSR Mazā enciklopēdija» trijos sējumos (1967.—

1970. g.; personu un priekšmetu alfabētiskais rādītājs —

1972. g.). Tās organizēšanu uzņēmās Latvijas PSR Zinātni/

akadēmija, un šim nolūkam tika nodibināta Galvenā enciklo-

pēdiju redakcija. «Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas» gal-
venais redaktors ir akadēmiķis V. Samsons. Kaut arī enciklo-

Pirmās latviešu padomju reģionālās enciklopēdijas — «Latvijas PSR

Mazās enciklopēdijas» — lappuse.
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pēdija nosaukta par «mazo», tās trijos sējumos ietverti

12 175 šķirkļi, to skaitā 2878 biogrāfiskie raksti. Materiālos

vispusīgi atspoguļota Padomju Latvijas attīstība, tās sasnie-

gumi ekonomikā un kultūrā, aplūkota Latvijas vēsture, ģeo-
grāfija un daba. Ļoti liels, latviešu enciklopēdiskajā lite-

ratūrā līdz šim neparasts, ir «Latvijas PSR Mazās enciklo-

pēdijas» metiens — 50000 eksemplāru.
Galvenā enciklopēdiju redakcija ir izdevusi un gatavo vēl

vairākus jaunus izdevumus. 1981. gadā sāka iznākt desmit-

sējumu «Latvijas Padomju enciklopēdija» — laists klajā tās

1. sējums. Šī enciklopēdija pamatos ir universāla rakstura

(piemēram, atspoguļojot jaunākos sasniegumus dažādās zi-

nātņu nozarēs), tomēr ar lielu reģionāla rakstura šķirkļu
īpatsvaru. Desmit sējumos ievietos apmēram 60000 rakstu,

20 000 krāsaino un melnbalto attēlu, 600 karšu. Apmēram 20

procentu rakstu enciklopēdijā būs ar biogrāfisku raksturu —

par ievērojamiem politiskiem un sabiedriskiem

zinātniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem un izciliem ražo-

šanas pirmrindniekiem.
Plašs darbs Padomju Latvijā veikts nozaru enciklopēdiju

sagatavošanā. Iznākusi «Populārā medicīnas enciklopēdija»
(1975. g.), kuras galvenais redaktors ir akadēmiķis A. Smits.

Izdotas vēl divas nozaru enciklopēdijas: ģeogrāfijas vārd-

nīca «Pasaules zemes un tautas» (1978. g.) un «Kino. Kino-

skatītāja rokasgrāmata» (1980. g.), kurā sniegts konspektīvs
pārskats par visas pasaules, bet it sevišķi padomju, kino-

mākslu.

Enciklopēdiju izdošana Padomju Savienībā tiek rūpīgi or-

ganizēta un plānota. Gan Vissavienības, gan arī atsevišķu
republiku izdevumi veido plašu sistēmu, kurā maksimāli no-

vērsta dublēšanās, jo enciklopēdiju izdošana prasa daudz

līdzekļu un lielu kolektīvu intensīvu darbu.

Salīdzinot enciklopēdiju izdošanu Padomju Savienībā un

kapitālistiskajās valstīs, redzam kā līdzīgas, tā arī atšķi-
rīgas tendences. Pēdējos gados it visur ir vērojama tieksme

izvairīties no ļoti liela apjoma enciklopēdijām, jo tās ir

grūti lietojamas un plašie raksti bieži vien nevajadzīgi dublē

speciālo literatūru. Enciklopēdiju iespiešanai lieto tādas

burtu garnitūras, kas dod iespēju panākt lielāku teksta ietil-

pību lappusē, tomēr nepasliktinot lasāmību. «Lielās padomju
enciklopēdijas» trešajam izdevumam, piemēram, pat izgata-
voja speciālu burtu garnitūru.

20. gs. otrajā pusē enciklopēdiju izdošana kā Padomju
Savienībā, tā aizrobežu valstīs kļuvusi par plašu patstāvīgu
grāmatniecības nozari. Atbilstoši ekonomiskās, politiskās un
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kultūras dzīves vajadzībām, enciklopēdijas ir ļoti diferencē-

tas gan tematiski, gan ievietotā materiāla apdares ziņā, pie-
mēram, atkarībā no dažādām lasītāju vecuma grupām vai

zināšanu līmeņa. Lielākās enciklopēdijas sagatavo īpašas
zinātniskās iestādes ar plašiem līdzstrādnieku štatiem.

Padomju Savienībā katras izdodamās enciklopēdijas pa-

matā ir jaunākās zinātņu atziņas. Turpretim kapitālistiska-

jās valstīs daudzas enciklopēdijas, sevišķi plašākām lasītāju
masām domātās populārās enciklopēdijas, bieži vien ir kom-

pilatīvas — tajās tiek nekritiski apvienoti dažādu avotu dati

un teksti, jo vārdnīcas tiek izdotas komerciālos nolūkos un

plaša zinātniskā aparāta izveidošana samazinātu no izde-

vuma iegūstamo peļņu vai pat prasītu piemaksas. Tāpēc ār-

zemju enciklopēdijas ir ļoti dažādas kvalitātes.

NO VALODU VĀRDNĪCU

VĒSTURES

Kad 19. gadsimta 50. gados tagadējās Irākas teritorijā
atraka kādreiz varenās Asīrijas valsts galvaspilsētas Nini-

ves drupas, arheologi sagrautās valdnieka pils krāsmatās
atrada daudz apdedzinātu māla plākšņu ar ķīļu raksta tek-

stiem. Pavisam bija ap 22 000 plākšņu. Izrādījās, ka tā ir

pēdējā Asīrijas valdnieka — Ašurbanipala bibliotēka. Ašur-

banipals valdījis no 668. gada līdz 631. gadam pirms mūsu

ēras. 612. gadā p. m. ē. Ninivi izpostīja mediešu valdnieks

Kiaksars. Divtūkstoš gadu māla plāksnes bija nogulējušas
drupās, kas pārklājās ar biezu smilšu kārtu. Ķīļu raksta tek-

stus atšifrēja; tur bija daudz daiļliteratūras, reliģisku un zi-

nātnisku darbu un arī vārdnīcas. Tās ir pašas senākās līdz

šim atrastās valodu vārdnīcas. Asīriešu kultūras pamatā
bija senāku Mezopotāmijas iedzīvotāju — šumeru kultūra.

Viens no lielākajiem šumeru kultūras sasniegumiem bija ķīļu
raksta izgudrošana. Sumeru valodas vārdi bija vienzilbīgi,
un valodai ar šādu īpatnību dabisks bija arī zilbju raksts.

Pārņemot šumeru kultūru, iekarotājas semitu tautas (arī
asīrieši) līdz ar to pārņēma viņu rakstu, piemērojot to sa-

vai valodai. Šumeri saplūda ar ienācējām tautām, bet viņu
valodu vēl ilgi lietoja gan kulta vajadzībām, gan dažādu

datu, arī astronomijas ziņu, fiksēšanai (šajā ziņā šumeru va-

lodai bija tāda pati loma kā mūsu ēras pirmajā gadu tūk-

stotī un dažās nozarēs vēl līdz pat mūsdienām latīņu valo-

dai). Tādēļ radās nepieciešamība pēc šumeru un asīriešu
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valodas vārdnīcas. Paplašinoties kultūras sakariem starp se-

nās pasaules valstīm, tika izveidotas vēl citas divvalodu

vārdnīcas; pirmām kārtām te jāmin asīriešu-persu un babilo-

niešu-persu vārdnīcas. Blakus šīm divvalodu vārdnīcām lie-

toja arī speciālas vārdnīcas sarežģītāko ķīļu raksta zīmju
izskaidrošanai. Ķīļu raksta zīmju bija vairāki tūkstoši, visas

tās bija grūti iemācīties un atcerēties, tāpēc tika radītas īpa-
šas rakstu zīmju vārdnīcas. Abēju veidu vārdnīcās teksts bija
sakārtots ailēs — līdzīgi mūsdienu vārdnīcām.

Pirms mūsu ēras vārdnīcas lietotas arī Ķīnā, Ēģiptē un

Grieķijā. Grieķijā attīstījušās vārdnīcu tradīcijas pārņēma
Roma, un uz to pamata veidojušās arī mūsdienu valodu vārd-

nīcas. Grieķu vārdnīcu pamatā bija nepazīstamo un mazpa-

zīstamo vārdu saraksti (t. s. glosāriji — no grieķu vārda

glossa 'mēle, valoda; grūti saprotams, mazpazīstams vārds') r

ko pievienoja literārajiem darbiem, ja tie bija rakstīti kādā

dialektā vai arī radušies senākos laikos un bija skaidro-

jami.

Viena no plašākajām antīkajā pasaulē bija Aleksandrijas
Apollonija sastādītā Homēra valodas vārdnīca. Kā zināms,
Homēra darbos sastopama senāku valodas slāņu leksika

nekā tā, ko lietoja klasiskās grieķu kultūras laikmetā.

Mūsu ēras 2. gadsimtā bija apzinātas jau apmēram 35

dažādu rakstnieku valodas vārdnīcas. Dažas vārdnīcas bija
plašas. Otrajā gadsimtā sarakstīta arī vispārīgā grieķu va-

lodas vārdnīca desmit grāmatās — Jūlija Polluksa «Onomas-

tikon» (šis termins apzīmē tematiski kārtotu vārdu sa-

rakstu). Pollukss bija grieķu retoriķis, kas darbojās par sko-

lotāju Atēnās. Savu skolēnu vajadzībām viņš arī sarakstīja
vārdnīcu. Kā jau norāda vārdnīcas nosaukums, viela vārd-

nīcā kārtota nevis alfabēta secībā, bet tematiski. Vārdnīcā

ietvertā bagātīgā leksika vietām diezgan sīki skaidrota; šie

skaidrojumi dod ieskatu ne vien tālaika grieķu valodā, bet

arī literatūrā un vispār antīkajā kultūrā.

Viens no lielākajiem antīkās pasaules kultūras centriem —

Aleksandrija — kļuva arī par vārdnīcu centru. Šeit tapa
gan divvalodu vārdnīcas, gan arī speciālas kādas vienas va-

lodas vārdnīcas (piemēram, vārdnīca atsevišķu grieķu va-

lodas dialektu īpatnību skaidrošanai). Ap 450. gadu sa-

rakstīta Oriona etimoloģijas vārdnīca, nedaudz vēlāk

Hēsihija dialektu vārdnīca un Ommonija homonīmu vārd-

nīca. Tā redzam, ka jau antīkajā pasaulē diezgan plaši iz-

vērsies speciālo vārdnīcu sagatavošanas darbs.

Kā jau teikts, no grieķiem vārdnīcu veidošanas māku

aizguva romieši. Romiešu vārdnīcu aizsākumi saistās ar jau
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minētā Terencija Varrona etimoloģiskajiem sarakstiem. Tika

izveidotas dažas diezgan plašas divvalodu vārdnīcas, se-

višķi grieķu-latīņu vārdnīcas.

Arī viduslaikos latīņu un grieķu vārdnīcas Rietumeiropā

bija sastopamas daudzos norakstos. Tās lietoja galvenokārt
mācībām, it īpaši latīņu valodas vārdnīcas, jo, kā zināms,

latīņu valoda viduslaikos Eiropā bija galvenā rakstu va-

loda.

Kad 15. gadsimta vidū J. Gūtenbergs Maincā ieviesa

praksē grāmatu iespiešanu ar atsevišķiem lietiem burtiem,

kļuva iespējama straujāka vārdnīcu attīstība.

Sešpadsmitajā gadsimtā par ievērojamu vārdnīcu darba

centru izveidojās Parīze. Lieli nopelni šajā ziņā bija grā-
matu izdevējiem, iespiedējiem un valodniekiem Etjēniem.

Etjēni bija raksturīgi renesanses laika kultūras darbinieki.

Viņi prata daudz valodu, viņiem bija dzijas zināšanas da-

žādās zinātņu un mākslas nozarēs. Etjēni drosmīgi vērsās

pret valdošo katoļu baznīcas ideoloģiju un feodālo iekārtu.

Viņu mērķis bija radīt lielas kultūras vērtības, saistot an-

tīkās pasaules kultūras mantojumu ar sava laika progre-

sīvajiem centieniem.

Anrī Etjēns (1460—1520) bija kādas dižciltīgas Provansas

ģimenes loceklis. Viņš pretēji vecāku gribai devās uz Parīzi,

lai nodarbotos ar grāmatu iespiešanu, kas tai laikā bija
kļuvusi pazīstama arī Francijā. Vecāki viņu pat izslēdza no

mantojuma, tomēr Anrī turpināja grāmatu iespiedēja darbu

un 1501. gadā ierīkoja Parīzē savu spiestuvi. Šī spiestuve

kopā ar izdevniecību kļuva par vienu no izcilākajiem grā-
matniecības uzņēmumiem 16. un 17. gadsimtā. Anrī dēls Ro-

bērs Etjēns (1503—1559) bija joti izglītots cilvēks, un Fran-

cijas karalis iecēla viņu par karalisko grāmatu iespiedēju

ebreju, grieķu un latīņu valodās. Antīko autoru darbi, kuri

Iznāca viņa izdevumā un kuriem viņš rūpīgās studijās ko-

riģēja tekstu, līdz pat mūsdienām uzskatāmi par autentis-

kiem. Robērs līdzās antīko autoru darbiem, kuru skaits viņa
izdevumā sniedzās simtos, iecerēja izdot pilnīgas grieķu un

latīņu valodas vārdnīcas, dodot arī vārdu skaidrojumus un

piemērus. Viņš sagatavoja un iespieda latīņu valodas vārd-

nīcu — tā saukto tēzauru9 («Thesaurus iinguae latinae»,
1531. g.) — divos apjomīgos sējumos. Šis darbs daudz-
kārt izdots no jauna, parasti sadalīts vairākos sējumos.
Darba kopējais apjoms pārsniedz 9000 lappušu.

Brīvdomīgo uzskatu dēļ Robēru Etjēnu sāka vajāt, un viņš
Parīzi atstāja. 1551. gadā viņš iekārtoja spiestuvi un izdev-

niecību Zenēvā. Tur viņš veica priekšdarbus grieķu valodas
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iēzauram, ko sarakstīja un izdeva viņa dēls Anrī (2.) Etjēns

(1528 —1598). Anrī (2.) ieguldīja šajā darbā milzīgus līdzek-

ļus un gandrīz bankrotēja; viņš mira lielā nabadzībā. Taču,

savukārt, viņa dēls Pols Etjēns (1566—1627) turpināja tēva

sākto darbu un rūpējās arī par jauniem vārdnīcu izdevu-

miem. Etjēnu dzimtas izdevumu kopskaits pārsniedz 1500

nosaukumu.

Šie lielie Etjēnu izdotie darbi, kuros atspoguļots antīko va-

lodu materiāls, ierosināja vairāku zemju filologus domāt

par līdzīgiem izdevumiem jauno valodu vārdu krājuma at-

spoguļošanai.

1612. gadā Florences akadēmija izdeva itāliešu literārās

valodas vārdnīcu. Pēc tās parauga tika mēģināts apkopot
vārdnīcās arī vācu, franču, spāņu un angļu valodas leksiku.

Sie izdevumi tomēr bija nepilnīgi un diezgan sliktā valod-

nieciskā apdarē. Tikai 17. gadsimta beigās parādījās pirmā
uz zinātniskiem pamatiem rūpīgi izstrādātā franču valodas

vārdnīca. Jau 1625. gadā Rišeljē bija uzdevis Francijas Zi-

nātņu akadēmijai tādu sastādīt. Darbs ilga vairākus gadu
desmitus. 1694. gadā akadēmiķi varēja iespiesto vārdnīcu

(«Dictionnaire dc V Acadēmie frangaise») pasniegt karalim.

Zinātņu akadēmijas locekļiem tika uzdots regulāri apspriest
visus jaunvārdus, kas ieviešas franču literārajā valodā un kas

līdz ar to būtu ietverami vārdnīcas turpmākajos izdevumos.

Šāda tradīcija Francijā pastāv vēl mūsdienās, un regulāri
iznāk jauni franču valodas akadēmiskās vārdnīcas izdevumi.

Vārdnīcā ietverti tikai «laba lietojuma» vārdi, bet nav nelite-

rārās sarunvalodas vai vienkāršrunas vārdu. Tā kā ar da-

žādiem amatiem saistītā leksika netika uzskatīta par «labā

toņa» parādību, tad akadēmiskās vārdnīcas pirmajos izdevu-

mos gandrīz nemaz nebija arī tehnisko nozaru leksikas. Pret

to bija daudz iebildumu, tāpēc akadēmijas «četrdesmit ne-

mirstīgie» locekļi uzdeva Tomā Korneijam (1625 —1709) sa-

gatavot «Mākslas un zinātnes terminu vārdnīcu» («Diction-
naire des termes d'arts et des sciences»). Tā iznāca 1694.

gadā un tika izdota vēl atkārtoti.

Kad bija sagatavota franču literārās valodas vārdnīca,

izrādījās, ka tā aptver tikai nelielu daļu valodas vārdu krā-

juma. Lai apkopotu arī pārējo, piemēram, vēsturisko un ap-
vidu leksiku, tika veidotas speciālas vārdnīcas. To vidū mi-

nama «Lielā vēsturiskā vārdnīca» («Grand dictionnaire his-

torigue», no 1674. g.), ko sagatavojis Luī Morēri.

Franču valodas vārdnīcas kļuva par ierosinājumu un pa-

raugu vairāku citu tautu valodniekiem. Valstīs, kurās bija
nodibinātas zinātņu akadēmijas, par šo akadēmiju pienākumu



30

kļuva sagatavot pilnīgas literārās valodas vārdnīcas, un

līdz pat mūsdienām šādas vārdnīcas dēvē par akadēmiska-

jām.

Viena no plašākajām 19. un 20. gadsimta valodas vārd-

nīcām ir brāļu Jākoba un Vilhelma Grimmu aizsāktā «Vācu

vārdnīca» («Deutsches Wdrterbuch»). Atsevišķās vācu val-

stiņās jau bija izdotas samērā plašas vārdnīcas, bet valod-

niekus un kultūras darbiniekus brāļus Grimmus neapmieri-

nāja to nepilnīgā leksika un darbā pieļautās valodnieciskās

kļūdas. Viņi gribēja izskatīt visas vācu valodā izdotās grā-
matas (daudzus tūkstošus), kā arī ievērojamākos senos rok-

rakstus un reģistrēt katra vārda lietojumu dažādās nozīmēs,

tāpat arī precīzi noteikt laiku, kad kāds vārds vai vārda no-

zīme lietoti pirmo reizi. Viņi gribēja arī atzīmēt dažādos

vārda fonētiskos un morfoloģiskos variantus un citas apvidu
īpatnības. Pēc J. Grimma vārdiem, «tas bija nepārredzams,
neviena vēl nesākts un kur nu vēl realizēts darbs — visap-
tverošākajā, visplašākajā veidā, kādu vien mēs varējām iedo-

māties». To tomēr izdevās realizēt — daļēji pašiem Grim-

miem, daļēji viņu darba turpinātājiem.

Jākobs Grimms (1785—1863) bija jau sarakstījis un izde-

vis daudzus folkloras un valodniecības darbus, arī vācu

valodas zinātnisko gramatiku, kad viņš 50 gadu vecumā ķē-
rās pie vārdnīcas sagatavošanas. Viņam palīdzēja brālis

Vilhelms Grimms (1786—1859). Priekšdarbi prasīja tik ilgu
laiku, ka vārdnīcas pirmais sējums nāca klajā tikai tad, kad

Jākobs Grimms jau bija septiņdesmitajā dzīves gadā
(1854. g.). Materiālu vākšanu un apstrādāšanu brāļi veica divi

vien. Jākobam Grimmam mirstot, bija iznākuši četri vārdnī-

cas sējumi, vēl nebija pabeigts F burts. lesākto darbu turpi-

nāja citi valodnieki, iesaistot arī daudz sabiedrisku palīgu no

dažādiem Vācijas novadiem. Tomēr darbs virzījās uz priekšu
ļoti lēnām, un «Vācu vārdnīcas» pēdējais — 16. sējums
iznāca tikai 1961. gadā. Vārdnīcas pēdējie trīs sējumi tapa

pēc otrā pasaules kara. Tas bija Vācijas Demokrātiskās Re-

publikas un Vācijas Federatīvās Republikas valodnieku pir-
mais kopdarbs kultūras novadā. Tā organizatori bija VDR

Zinātņu akadēmijas Centrālā valodniecības institūta un Leip-

cigas Bibliogrāfiskā institūta darbinieki. Pēdējos gados jau
iznācis vārdnīcas otrais un trešais izdevums (abi sadalīti

32 sējumos, ar vienu reģistra sējumu).

Astoņpadsmitajā un deviņpadsmitajā gadsimtā iznāca arī

vairākas nozīmīgas angļu, krievu, spāņu un itāliešu valodas

skaidrojošās vārdnīcas. 1755. gadā iznāca S. Džonsona angļu
valodas skaidrojošā vārdnīca divos sējumos («Dictionary of
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the English Language»). Tajā bija labi vārdu skaidrojumi
un daudzi literatūras piemēri, un tā bija paraugs turpmāko
vārdnīcu veidotājiem gan Anglijā, gan citās valstīs. Tomēr

īsti aktīvs angļu valodas leksikas apkopošanas darbs nori-

sinājās tikai 19. gadsimtā, kad izdotas apmēram desmit lie-

las vārdnīcas. Visplašākā no tām bija Dž. Marija (1837—

1915) vadībā sagatavotā daudzsējumu vārdnīca «Jaunā angļu
vēsturiskā aspekta vārdnīca» («New English Dictionary on

Hisiorical Principles»), kas sāka iznākt Oksfordā 1884. gadā.
Jaunā vārdnīca ne tikai bija ievērojams leksikogrāfiskā
darba veikums, bet arī radīja pilnīgi jaunu vārdnīcas tipu.
Visu 18. gadsimtu leksikogrāfijā valdīja normatīvas tenden-

ces: vārdnīcas rādīja, kādam jābūt attiecīgās valodas literā-

rajam vārdu krājumam. 18. gadsimta beigās un 19. gad-
simta sākumā veidojās jauni uzskati: vārdnīcai jāparāda tau-

tas valoda, kāda tā patiesi ir attiecīgajā laikā un kāda tā

ir bijusi savā vēsturiskajā attīstībā. Jaunos uzskatus teorē-

tiski pamatoja vācu zinātnieks F. Pasovs (1812. g.; viņa tē-

zes ietekmēja brāļu Grimmu «Vācu vārdnīcu») un pla-
šākā traktātā sīki izstrādāja angļu valodnieks P. Trenēs.

1857. gadā Trenēs referēja Londonas Filologu biedrībā,
aicinādams sagatavot vārdnīcu, kurā būtu atspogu-
ļota patiesā angļu valoda kopš pirmajiem rakstu pieminek-
ļiem.

Pagāja diezgan ilgs laiks. Londonas Filologu biedrība

tikai 1879. gada l. martā noslēdza līgumu ar Oksfordas uni-

versitāti par šādas vārdnīcas sagatavošanu un izdošanu.

Taču arī šajā starplaikā bija jau vākti un kārtoti leksikas

materiāli nākamajai vārdnīcai. Par vārdnīcas atbildīgo re-

daktoru aicināja Džeimsu Mariju. Darbs ritēja tik raiti, ka

jau 1884. gadā iznāca vārdnīcas pirmais sējums un apmē-
ram ik pēc pieciem gadiem sekoja jauns sējums. 1928. gadā
iznāca vārdnīcas pēdējais — desmitais — sējums. Vārd-

nīcas kopējais apjoms ir 16500 ļoti liela formāta lappušu

(pēc padomju poligrāfijas normām — apmēram 7000 autor-

lokšņu). Izdevumā ietverti 450 000 vārdu ar 2 miljoniem lite-

ratūras citātu. Plašā apjoma dēļ šo vārdnīcu parasti sauc

par «Lielo Oksfordas vārdnīcu».

Vārdnīcas pēdējie sējumi vēl nebija iznākuši, kad jau tika

sagatavots otrais izdevums; to laida klajā 1935. gadā. Tanī

materiāls sadalīts divpadsmit sējumos un pievienots vēl pa-

pildu sējums ar tiem vārdiem, kuri valodā ieviesti pēc pirmā
izdevuma attiecīgo sējumu iespiešanas. Uz «Lielās Oksfordas

vārdnīcas» pamata izveidotas vairākas mazākas vēsturiskās

vārdnīcas (piemēram, ar kāda noteikta gadsimta leksiku).
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1971. gadā iznāca «Lielās Oksfordas vārdnīcas» atkārtots

izdevums, kas sagatavots mikrofotogrāfiskā ceļā: daudzo

sējumu vietā šajā izdevumā ir tikai divi, bet teksta burti

ir tik mazi, ka lasīšanai vajadzīga īpaša palielināmā iekārta.

Blakus vēsturiskajām vārdnīcām Oksfordā tapušas arī

cita tipa angļu valodas vārdnīcas. Izdota angļu mūsdienu

literārās valodas vārdnīca 36 sējumos (ar ļoti daudziem

literatūras citātiem). Arī uz šīs vārdnīcas pamata sagatavoti
mazāki izdevumi. Populārākā ir «Koncentrētā mūsdienu

angļu valodas Oksfordas vārdnīca» («The Concise Oxford
Dictionary of Current English»), kuras pirmais izdevums iz-

nāca 1911. gadā, bet kopš tā laika šī vārdnīca gan pārstrā-

dātos, gan atkārtotos izdevumos iznākusi vairāk nekā div-

desmit reižu. Pēdējos gadu desmitos populāra ir arī 1952.

gadā izdotā samērā nelielā «Angļu lasītāja vārdnīca» («An
English-Reader's Diclionary») ,

kas 511 lappusēs ietver vis-

biežāk lietojamos angļu valodas vārdus ar skaidrojumiem.
Arī tā izveidota uz lielās mūsdienu angļu literārās valodas

vārdnīcas bāzes.

Angļu valodas vārdnīcas izdotas ne vien Anglijā, bet arī

citās zemēs. Viens no angļu valodā izdoto vārdnīcu cen-

triem ir Amerikas Savienotās Valstis. Amerikāņu leksikogrā-

fijas pamatlicējs ir Noa Vebsters (1758 —1843). Vebsters pie-

dalījās Amerikas brīvības cīņās un pēc tam ar lielu entu-

ziasmu rūpējās par izglītības darba aktivizēšanu. Viņš saga-

tavoja un izdeva vairākas mācību grāmatas un vārdnīcas.

Sevišķi viņu satrauca tas, ka parastajās angļu valodas vārd-

nīcās bija ignorētas amerikāņu leksikas īpatnības, un jau
savās pirmajās mācību vārdnīcās (1806., 1828. g.) viņš se-

višķu uzmanību pievērsa amerikānismiem. Vebsters arī ap-

zinājās, ka pirmām kārtām ir vajadzīga ļoti plaša angļu va-

lodas vārdnīca, kurā vienkāršā, viegli uztveramā veidā būtu

paskaidrots katrs valodā lietojamais vārds. Pretstatā aka-

dēmiskajām vārdnīcām viņš izvirzīja principu, ka vārdnī-

cai jābūt viegli un ērti lietojamai, vārdnīcas tekstam jābūt

viegli saprotamam. Visu mūžu Vebsters veltīja šādas vārd-

nīcas sagatavošanai. Viņš papildināja savas valodu zinā-

šanas un daudzus gadus pētīja salīdzināmo valodniecību,

sastādīdams, piemēram, 20 valodu salīdzināmās gramatikas
un leksikas tabulas. Kad pilnīgās vārdnīcas manuskripts

jau bija gandrīz pabeigts, viņš 1824. gadā devās uz Eiropu,
lai Parīzes, Londonas un Kembridžas bibliotēkās vēl papil-
dinātu leksikas materiālus. Septiņdesmit gadu vecumā

(1828. g.) Vebsters publicēja savu «Amerikas angļu valo-

das vārdnīcu» («American Dictionary of the English Lan-
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N. Vebstera plašākās angļu valodas skaidrojošās vārdnīcas («starptautis-
kās vārdnīcas») titullapa. Atkārtoti vārdnīcas izdevumi iznāk gan-

drīz katru gadu.
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guage»). Tā guva lielu atsaucību, un 1841. gadā iznāca

jauns, papildināts vārdnīcas izdevums.

Kopš tā laika Vebstera vārdnīca piedzīvojusi vairākus

simtus izdevumu ļoti dažādā apdarē. Līdzās vārdnīcai ar

pilnīgu angļu valodas vārdu krājumu tiek izdotas arī mazā-

kas vārdnīcas. levērojot laika gaitā notikušās pārmaiņas lek-

sikā un ekscerpējot literatūru, kas izdota angļu valodā da-

žādās pasaules valstīs, tika izveidota jauna vārdnīca —

«Vebstera jaunā starptautiskā angļu valodas vārdnīca»

(«Webster's New International Dictionartj of the English
Language»). Šī visplašākā Vebstera vārdnīca iznāca 1909.

gadā un pēc tam desmit atkārtotos izdevumos, turklāt čet-

ras reizes izdoti jaunās leksikas papildinājumi atsevišķā
grāmatā. «Starptautiskās angļu valodas vārdnīcas» no jauna

sagatavotais, otrais izdevums 1958. gadā ietver apmēram
600 000 vārdu, kas apkopoti ļoti liela formāta sējumā ar

3350 lappusēm. Teksts iespiests ļoti sīkiem burtiem, bet spe-
ciāli šim izdevumam gatavotais šrifts dod iespēju to viegli
lasīt un labi pārskatīt. Šādas vārdnīcas sagatavošana un

izdošana ir prasījusi milzu līdzekļus — 1,3 miljonus dolāru.

īpatnējā vārdu apdare Vebstera vārdnīcās (piemēram, bez

citātiem, ar īsiem, vienkāršiem vārdu nozīmju skaidroju-
miem un ļoti sīku nozīmju dalījumu) ir bijis paraugs līdzī-

giem izdevumiem arī citās zemēs. Šāda veida skaidrojošās
vārdnīcas visā pasaulē dēvē par «vebsteriem».

Vārdnīcu darba praksē izveidojušies dažādi skaidrojošo
vārdnīcu tipi — gan pēc franču valodas akadēmiskās vārd-

nīcas, gan Vebstera, gan Grimmu, gan arī Oksfordas vārd-

nīcas parauga, turklāt ir vārdnīcas vai nu ar vēsturisku, vai

tikai mūsdienīgu ievirzi, ar šaurāku vai plašāku vārda ana-

līzi un ļoti dažādu ilustratīvo materiālu (ar bagātīgiem lite-

ratūras citātiem vai arī pilnīgi bez tiem).

Vairākas skaidrojošās vārdnīcas iznākušas un iznāk Pa-

domju Savienībā (par tām runāsim turpmāk). Pēdējos gadu
desmitos plašas mūsdienu literārās valodas vārdnīcas izdo-

tas arī Polijā (akadēmiķa V. Doroševska vadībā), Cehoslo-

vakijā (akadēmiķa B. Havraneka vadībā), Vācijas Demokrā-

tiskajā Republikā (R. Klapenbahas un V. Šteinica vadībā)
un citās sociālistiskajās valstīs.

Sagatavojot skaidrojošās vārdnīcas, izrādījās, ka vienā

vārdnīcā nav iespējams ietvert pilnīgi visu, kas sakāms par
kādas valodas leksiku. Arī visplašākajās vārdnīcās

— brāļu
Grimmu «Vācu vārdnīcā» un Oksfordas vēsturiskajā vārd-

nīcā — nebija ietverams viss vēsturiskās un mūsdienu leksi-

kas krājums. Arvien no jauna valodnieciskajā literatūrā



«Mūsdienu vācu valodas vārdnīcas» titullapa.
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«Mūsdienu vācu valodas vārdnīcas» teksta lappuse.
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(sevišķi publikācijās par valodas vēsturi un dialektiem) ienā-

kuši jauni materiāli, kas šīs lielās vārdnīcas gatavotājiem nav

bijuši zināmi. Tāpēc jau pagājušajā gadsimtā nostiprinājās
doma, ka nepieciešama diferencēšanās laikmeta, teritorijas
un stilu ziņā: jāveido pilnīgi patstāvīgas vēsturiskās vārd-

nīcas, noteikta laikposma literārās valodas vārdnīcas, dia-

lektu un izlokšņu vārdnīcas, žargonu un vienkāršrunas vārd-

nīcas, kā arī vārdnīcas īpašiem nolūkiem vai ar īpašu pēt-
niecības aspektu (piemēram, svešvārdu vārdnīcas, sinonīmu

vārdnīcas, etimoloģijas vārdnīcas, pareizrunas un pareiz-
rakstības vārdnīcas).

Plaša speciālo vārdnīcu attīstība ir vērojama jau 19. gad-
simta beigās. Piemēram, Vācijā 1872.—1878. gadā iznāca

M. Leksera trīssējumu «Vidusaugšvācu valodas izziņas vārd-

nīca» («Mittelhochdeutsches Handwdrierbuch») ,
1880. gadā —

K. Dūdena «Pilnīgā vācu valodas pareizrakstības vārd-

nīca» («Vollstāndiges orthographisches W6rterbuch der

deutschen Sprache»), 1898. gadā — F. Kēdinga «Vācu va-

lodas biežuma vārdnīca» («Hāufigkeitswdrterbuch der deut-

schen Sprache»). No šīm vācu valodas vārdnīcām citu valodu

leksikogrāfijā vislielākā ietekme bijusi K. Dūdena vārdnīcai.

Pārmaiņas bija arī divvalodu un vairākvalodu vārdnīcu

sagatavošanā. Kā jau minēts, ar renesanses laikmetu sākās

divvalodu vārdnīcu uzplaukums, lai jaunajās nacionālajās
valodās būtu pieejams klasiskās literatūras mantojums un

lai šīs jaunās valodas varētu salīdzināt savā starpā. Bija
arī mēģinājumi izdot gan vienu darbu vairākās valodās (pie-
mēram, poliglotā bībele X- Plantēna 10 izdevumā), gan arī

vairākvalodu — poliglotās — vārdnīcas. Izdeva vārdnīcas,

piemēram, s—lo valodās. Šādu daudzvalodu vārdnīcu iz-

došana turpinājās vēl 20. gadsimta sākumā, bet mūsdienās

tām ir maza nozīme.

VALODU VĀRDNĪCAS

CARISKAJĀ KRIEVIJĀ

UN PADOMJU SAVIENĪBĀ

Padomju Savienībā valodu vārdnīcām ir senas tradīcijas.
Jau 13. gadsimtā parādījās senkrievu rokraksta tekstu pie-
likumi (glosāriji), kuros bija paskaidroti citvalodu vārdi vai

arī nesaprotami, parasti baznīcas tekstos lietoti, vārdi. Pie-

mēram, šāds glosārijs pievienots 13. gadsimta baznīcas

likumu krājumam. Glosārijiem sekoja tā sauktie azbukovņiki,
tas ir, samērā plaši alfabētiski saraksti, kuros bija izskaidroti
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gan svešvārdi (ar noradi uz oriģinālvalodu), gan arī

citi parastajā runā retāk lietojami vārdi. Sie saraksti bija
nelielas patstāvīgas vārdnīcas, nevis vairs pielikums kādam

noteiktam tekstam. «Azbukovņiki» bija populāri 16. un 17.

gadsimtā. Tos izmantoja arī skolās. Šajos alfabētiskajos sa-

rakstos vārds dažkārt bija skaidrots diezgan plaši, pat ve-

selas lappuses apjomā (piemēram, aprakstot kādu dzīvnieku

vai iztirzājot kādu ģeogrāfijas jautājumu). Vissīkāk tika

skaidroti bībelē minētie nosaukumi. Līdz šim ir apzināts ap-

mēram 200 šādu sarakstu; visi tie ir anonīmi. Domājams, ka

«azbukovņiku» ir bijis daudz vairāk, pat daži tūkstoši. 11

Sākot ar 16. gadsimtu, Krievijā parādījās arī divvalodu

tulkojošās vārdnīcas.

Valodas leksikas izpētei un apzināšanai visnozīmīgākās ir

skaidrojošās vārdnīcas. Pirmā šāda veida vārdnīca — «Krie-

vijas akadēmijas vārdnīca» («Cjioßapb Pocchhc-

koh») sešos sējumos — izdota laikposmā no 1789. gada
līdz 1794. gadam. Tā veidota pēc franču akadēmiskās vārd-

nīcas parauga. Pirmajā izdevumā ir vairāk nekā 43 000

vārdu. Vārdnīcas sagatavošanā piedalījās arī M. Lomono-

sovs. Pēc neilga laika iznāca papildināts vārdnīcas izdevums

(1806. —1822. g.). Krievijas Zinātņu akadēmija sagata-

voja arī vēl plašāku vārdnīcu četros sējumos — «Baznīc-

slāvu un krievu valodas vārdnīcu» («Cjioßapb uepKOßHoena-

BHHCKoro h pvccKoro H3biKa», 1847. g.; 2. izdevums 1867.—

1869. g.). Šajā vārdnīcā ir vairāk nekā 114 000 vārdu, un te

apkopota leksika, sākot ar pirmajiem krievu rakstu piemi-
nekļiem.

Jauns posms krievu leksikogrāfija sakas 19. gadsimta ot-

rajā pusē ar Vladimira Dala (1801 — 1872) darbību. V. Dals

53 gadus vāca un sistematizēja krievu valodas izlokšņu lek-

siku. Viņš savāca apmēram 200 000 vārdu; daļa tika izrak-

stīti no literatūras, bet apmēram 80000 vārdu autors

pierakstījis sarunās ar dažādu novadu iedzīvotājiem.

Vladimira Dala dzīve un darbība ir viena no savdabīgāka-
jām lappusēm Krievijas 19. gadsimta kultūras vēsturē. Dzi-

mis un uzaudzis cittautiešu ģimenē (viņa tēvs bija dānis un

mātesmāte francūziete), Vladimirs Dals jau no bērnības iemī-

lēja krievu tautu un krievu valodu. «Kurā valodā kāds domā,

tai tautai viņš arī pieder. Es domāju krieviski,» Dals rak-

stīja mūža nogalē.
V. Dals dzimis 1801. gadā Luganskā (tagad Vorošilov-

grada). Pēc tēva vēlēšanās Vladimirs iestājās Pēterburgas
Jūras kadetu korpusā un septiņus gadus bija Melnās un Bal-

tijas jūras flotes virsnieks. Tad viņš studēja medicīnu Tēr-
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batas universitātē un vairākus gadus strādāja par kara

ārstu, reizē pievērsdamies arī dabaszinātnēm. Pēc tam Dals

kļuva valsts ierēdnis un līdz aiziešanai pensijā (59 gadu
vecumā) izpildīja dažādus atbildīgus administratīvus pie-
nākumus, kas bija saistīti ar ceļojumiem pa dažādiem Krievi-

jas novadiem. Mūža pēdējos gadus viņš veltīja tikai savai

vārdnīcai. V. Dals mira Maskavā 1872. gadā.
V. Dals ir sarakstījis ļoti daudz darbu — stāstus un kara

piezīmes (kas iznākuši 10 sējumos 1897., 1898. g.), vēstures

studijas, etnogrāfiskus apcerējumus, botānikas un zooloģi-
jas kursus, bet viņa ievērojamākais veikums, kam viņš vel-

tījis vairāk nekā piecdesmit gadu, ir «Dzīvās lielkrievu va-

lodas skaidrojošā vārdnīca» («TojiKOßbifi Cjioßapb >KHBoro

BejiHKopvccKoro H3biKa»), kurā apkopoti vairāk nekā 200000

vārdu.

Vārdnīcas materiālu vākšanai Dals pievērsās pavisam ne-

jauši. Tikko beidzis Jūras kadetu korpusu, viņš 1819. gada
martā devās uz Nikolajevu, lai stātos Melnās jūras flotes

dienestā. Laiks bija ļoti auksts, Dalām kamanās sala. Važo-

nis paraudzījās uz viņu un mierināja: «3aMOJia>KHBaeT». —

«Kas tas ir?» Dals jautāja. — «Nu, tas ir — apmāksies, kļūs
siltāks.» Dals izvilka no kabatas piezīmju burtnīciņu un no-

salušiem pirkstiem ierakstīja tanī nezināmo Novgorodas iz-

loksnes vārdu. Gadu pēc gada krājās vārdu simti un tūk-

stoši, bet Dals vēl nezināja, ko ar tiem iesākt. 1832. gadā
viņš iepazinās ar Puškinu, un abi sadraudzējās. Puškins bija
pirmais, kas ierosināja Dalu izveidot pilnīgu krievu valodas

izlokšņu vārdnīcu.

Kad 1847. gadā iznāca akadēmiskā krievu valodas vārd-

nīca, Dals konstatēja, ka viņa krājumā ir 83 tūkstoši vārdu,
kuru nav akadēmiskajā vārdnīcā. Viņš piedāvāja savu krā-

jumu akadēmijai, bet tā šo piedāvājumu noraidīja. Tikai

1860. gadā Krievijas Literatūras draugu biedrība ieinte-

resējās par Dala savākto materiālu. Kāds šīs biedrības

biedrs — publicists A. Košeļevs ziedoja 3000 rubļu vārdnī-

cas iespiešanai, un 1861. gada beigās iznāca vārdnīcas pir-
mais laidiens. Kaut arī kavēja līdzekļu trūkums un darbs

laikiem bija jāpārtrauc, līdz 1867. gadam tika izdota visa

vārdnīca — 21 laidiens. Metiens bija mazs — 1800 eksem-

plāru. Vārdnīcas iespiešanas laikā Dals pats lasīja korek-

tūras; tas bija ļoti liels darbs, jo Dals pieprasīja katrai lok-

snei 14 korektūras.

«Es darīju savu mūža darbu un to arī pabeidzu,» teica

Dals pēc vārdnīcas iznākšanas, «gandrīz bez atzinīga vārda,

pilnīgi viens pats, un, taisnību sakot, pats vēl nezinu, kas
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galā ir iznācis.» Sabiedrības atsaucība sākumā bija maza.

Tikai pēc tam, kad vairāki akadēmiķi uzrakstīja par vārd-

nīcu cildinošas atsauksmes, arī plašākas aprindas pievērsa
vārdnīcai uzmanību. Zinātņu akadēmija piešķīra Dalām Lo-

monosova prēmiju un ievēlēja viņu par akadēmijas goda
locekli.

Gatavojot vārdnīcu otrajam izdevumam, V. Dals iestrā-

dāja vārdnīcas eksemplārā daudz labojumu un papildinā-
jumu. Otrā izdevuma iznākšanu viņš gan vairs nepieredzēja:
tas iznāca tikai 1880.—1882. gadā. Trešajam izdevumam

vārdnīcu pārstrādāja Jans Boduēns dc Kurtenē; šis izde-

vums iznāca 1903.—1909. gadā un pēc tam atkārtotais (ce-

turtais) izdevums 1912.—1914. gadā. Padomju iekārtas laikā

iznākušie vārdnīcas atkārtotie izdevumi (5. izdevums

1935. g., 6. izdevums — 1955. g. un jaunākais — 7. izdevums

1978.—1980. g.) atbilst paša V. Dala rediģētajam 2. izde-

vuma tekstam.

Dals apbrīnojami pilnīgi un precīzi atspoguļojis 19. gad-
simta vidus krievu valodas leksiku. Vārdnīca vēl īpaši vēr-

tīga tādēļ, ka tajā ir neparasti plašs ilustratīvais materiāls.

Tajā ietverts apmēram 30000 sakāmvārdu un parunu. Vārd-

nīcai gan ir arī savi trūkumi (nepilnīgs vārdu skaidrojums,
nekonsekventa vārdu leksikogrāfiskā apdare), tomēr vēl mūs-

dienās tā ir pilnīgākais iespiestais krievu valodas apvidvārdu
krājums, jo te līdzās literārās valodas vārdiem ietverta

daudzu novadu īpatnējā leksika. Dala vārdnīca noder arī

dažu citu nozaru pētniekiem, piemēram, etnogrāfiem: Dals

pats bija ievērojams etnogrāfs, un viņa vārdnīcā ietvertas

un skaidrotas daudzas etnogrāfiskas parādības.

Atšķirībā no akadēmiskās vārdnīcas Dala vārdnīca nebija
normatīva. Dals negribēja mācīt, kā jāraksta vai jārunā,
bet gribēja apkopot vārdnīcas veidā krievu valodas leksiku,
lai parādītu tās bagātību.

Pēterburgas Zinātņu akadēmija atzina V. Dala vārdnīcu

par izcilu zinātnisku veikumu. Taču akadēmija uzskatīja, ka

Dala saktais darbs vēl jāturpina. Tāpat kā pats Dals, arī

akadēmijas valodnieki domāja, ka šis izdevums nav pilnīga,
pabeigta krievu valodas vārdnīca, ka tas ir tikai materiālu

krājums. Viņi ierosināja izdot jaunu, ļoti plašu skaidrojošo
vārdnīcu, kurā būtu daudz literatūras citātu. Par šādu iz-

devumu tika runāts jau 19. gadsimta 50. gados. Nolēma gan,
ka «nevajag vienā darbā apvienot visus valodas attīstības

posmus, pat ne divus tuvus posmus».
12

Drīz arī tika uzsākti priekšdarbi šīs vārdnīcas sagatavo-
šanai. Tai vajadzēja kļūt par pašu lielāko leksikogrāfisko
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darbu Krievijā. Vārdnīcas sagatavošanu uzņēmās akadēmi-

ķis J. Grots (1812—1893). Priekšdarbi risinājās gausi, un

tikai 1891. gadā iznāca «Krievu valodas vārdnīcas» pirmais
laidiens. Līdz Grota nāvei bija pabeigti trīs laidieni (līdz
burtam Jļ); tos izdeva kā pirmo sējumu 1895. gadā. Darbu

turpināja akadēmiķa A. Šahmatova (1864—1920) vadībā.

Šahmatovam bija citi leksikogrāfijas un leksikoloģijas
principi. Viņš uzskatīja, ka nevar noteikt robežu starp
visas tautas un atsevišķu apvidu leksiku, un tāpēc vārd-

nīcā gribēja atspogu|ot pilnīgu tālaika krievu valodas

vārdu krājumu un veidot sava laika tēzauru. Šāda veida

vārdnīcas sagatavošana prasīja vēl vairāk darba, un tur-

pmākie vārdnīcas laidieni iznāca vēl gausāk. Līdz Šah-

matova nāvei bija pabeigta tikai burta 3 izstrāde. Bei-

dzot 1936. gadā darbu pavisam pārtrauca, un PSRS Zinātņu
akadēmija nolēma stāties pie jaunu — diferencētu — krievu

valodas vārdnīcu sagatavošanas.

Krievu valodas vēsturiskās vārdnīcas izveidošanā pirms-
revolūcijas Krievijā vislielākie nopelni ir Pēterburgas univer-

sitātes Slāvu filoloģijas katedras vadītājam I. Srezņevskim

(1812—1880). Viņa zinātniskās intereses bija ļoti plašas: 14

gadu vecumā iestājies Harkovas universitātē, Srezņevskis stu-

dēja ētiku un ekonomiku, tai pašā laikā pievērsdamies folklo-

ristikai un etnogrāfijai. 1837. gadā viņš kļuva par statistikas

profesoru, bet līdztekus pedagoģiskajam darbam papildinā-
jās senajās un slāvu valodās, studēja slāvu tautu vēsturi.

Vienlaikus viņš vāca dažādu valodu izlokšņu materiālus.

1846. gadā Srezņevskis aizstāvēja doktora disertāciju par
seno slāvu kulta tradīcijām; tā bija pirmā slāvu filoloģijas
doktora disertācija Krievijā. No 1847. gada līdz mūža bei-

gām viņš vadīja Slāvu filoloģijas katedru Pēterburgas uni-

versitātē un ilgāku laiku bija arī šīs universitātes rektors.

I. Srezņevskis rediģējis un recenzējis vairākas zinātniskās

vārdnīcas, to vidū arī krievu valodas akadēmisko vārdnīcu.

Pats viņš sagatavoja vairākas nelielas vēsturiskās vārdnīcas

un vienlaikus sāka veidot ļoti plašu krievu valodas vēsturis-

kās vārdnīcas kartotēku. Uz šī materiāla pamata jau 50. ga-
dos sākās pilnīgas krievu valodas vēsturiskās vārdnīcas sa-

gatavošana, un 1868. gadā iespieda vārdnīcas parauga burt-

nīcu (burtu A). Četrdesmit gadu laikā, kamēr I. Srezņevskis

strādāja ar šo vārdnīcu, nebija nevienas dienas, kad viņš

nepapildinātu kartotēku ar jauniem avotu teksta izrakstiem.

Taču vārdnīcas manuskripts tapa ļoti lēni, un, kad I. Srez-

ņevskis 68 gadu vecumā mira, manuskripts vēl nebija saga-
tavots iespiešanai. Tā galīgo redakciju pabeidza Srezņevska
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piederīgie. Vārdnīcu sāka iespiest 1887. gadā un pabeidza
1912. gadā — kad Krievijā atzīmēja autora 100. dzimšanas

dienu. Tā bija pirmā, turklāt ārkārtīgi plaša krievu valodas

vēsturiskā vārdnīca. Taču pats autors jau bija atzinis, ka pie
šīs vārdnīcas papildināšanas būs jāstrādā vēl nākamajām

paaudzēm, tāpēc izvēlējās ļoti nepretenciozu vārdnīcas ap-

zīmējumu — «Materiāli senkrievu valodas vārdnīcai no

rakstu pieminekļiem» («MaTepnajībi ajih cjiOßapa /me-BHe-

pvccKoro H3biKa no nncbMeHHbiM naMHTHHKaM»). Šis monu-

mentālais darbs ir visu nākamo krievu valodas vēsturisko

vārdnīcu pamatā.

Krievijā līdz Lielajai Oktobra sociālistiskajai revolūcijai
daudz tika darīts arī tulkojošo un speciālo vārdnīcu sagata-
vošanā un izdošanā. Dažu divvalodu vārdnīcu sagatavošanā
piedalījās ievērojami zinātnieki (piemēram, Ļ. Ščerba un

D. Ušakovs), un šīs vārdnīcas gan ar tajās apkopoto lek-

siku, gan ar apdares paņēmieniem nav zaudējušas nozīmi

vēl mūsdienās. Šāds darbs, piemēram, ir J. Pavlovska

«Vācu-krievu vārdnīca». Tās ceturtais izdevums 191K

gadā (Rīga—Leipciga) aptvēra 1518 liela formāta lap-
pušu.

Kā jau minēts, savā laikā lielu uzmanību pievērsa daudz-

valodu (poliglotajām) vārdnīcām. Kad 18. gadsimta otrajā

pusē uzplauka salīdzināmā valodniecība, ķeizariene Katrīna II

uzdeva akadēmiķim P. Pallasam sagatavot daudzvalodu

vārdnīcu, pirmām kārtām Krievijas tautu valodās. Pallass

bija dabaszinātnieks un ģeogrāfs, viņš nespēja šo uzdevumu

veikt labā valodnieciskā līmenī. Rezultātā iznāca vārdnīca

(1786. g.), kurā bija doti 285 vārdi 200 valodās. Papildinātā
vārdnīcas izdevumā (1791. g.) šie 285 vārdi doti vēl 80 ci-

tās valodās. Vārdi sakopoti bez pietiekamas analīzes un

sistēmas. Lielāka nozīme bija 19. gadsimta vidū (kopš
1847. g.) izdotajai K. Reifa «Paralēlvārdnīcai» četrās valo-

dās (krievu, franču, vācu un angļu) («Parallel-Wdrterbūcher
der russischen, franzdsischen, deutschen und englischen

Sprache zum Gebrauche fūr die russische Jugend»). Šī vārd-

nīca iznāca vairākos izdevumos. Visos izdevumos bija viens

un tas pats vārdu krājums šajās četrās valodās, bet četros

paralēlsējumos: katrā bija cita pamatvaloda (piemēram,

pirmā vārdnīcas sējuma pamatvaloda bija krievu valoda un

tai blakus doti tulkojumi pārējās valodās; otrā sējuma pa-

matvaloda bija franču valoda, utt.). Deviņpadsmitā gadsimta
beigās izdeva vairs tikai šauri specializētas vairākvalodu

vārdnīcas, piemēram, jūrniecības terminu vārdnīcu deviņās
valodās («KapMaHHbift pyccKo-aHrjiHHCKO-dppaHU,y3CKO-HeMeu-
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H HOpBe>KCKO-UIBejICKO-JiaTbIIIICKHH

MOpCKOH CJlOßapb», 1881. g.).

Pirmsrevolūcijas Krievijā vairākas savam laikam ļoti la-

bas vārdnīcas sagatavojuši ģimnāziju skolotāji. Viņu vidū

jāmin Maskavas skolotājs A. Preobraženskis, kura mūža

darbs ir «Krievu valodas etimoloģiskā vārdnīca» («Sthmojio-
nmecKHH Cjioßapb pvccKoro H3biKa»), kas iznāca burtnīcās no

1910. gada līdz 1914. gadam. Darba izdošanu pārtrauca pir-
mais pasaules karš, un manuskripta beigas (vēl pilnīgi
neizstrādātas) publicētas tikai 1949. gadā. Sī ir pirmā zināt-

niskā krievu valodas etimoloģiskā vārdnīca.

Padomju varas gados vārdnīcu sagatavošanai un izdoša-

nai lielu uzmanību pievērsa V. I. Ļeņins. Par sevišķi no-

zīmīgām viņš uzskatīja enciklopēdiskās vārdnīcas plašām la-

sītāju masām, tāpēc 1922. gadā deva rīkojumu sagatavot
viensējuma izdevumu «Tautas vārdnīca» («Hapo/mbift cjio-

Bapb») pēc franču valodas «Mazā larusa» vai krievu valo-

das F. Pavļenkova «Enciklopēdiskās vārdnīcas» parauga.

Vājās materiālās bāzes dēļ šo enciklopēdiju tajā laikā vēl

nevarēja izdot. Saskaņā ar Ļeņina norādījumu šādā veidā

1924. gadā sagatavoja arī «Mazo Padomju enciklopēdiju»
(«Majian CoBeTCKan SHunKjioneAHH») 13

; pārstrādātu un pa-

pildinātu to izdeva desmit sējumos (1928. —1931. g.).

Ļeņins savā darbā ļoti plaši lietoja divvalodu vārdnīcas.

Vairākās viņš ierakstījis savas piezīmes un atzīmējis nepil-
nības un kļūdas. Lielu uzmanību Ļeņins pievērsa arī skaidro-

jošām vārdnīcām. Ar V. Dala krievu valodas skaidrojošo
vārdnīcu viņš iepazinās jau ģimnāzista gados Simbirskā un

izmantoja to visu mūžu. 1920. gadā Ļeņins ieteica izdot

jaunu skaidrojošo vārdnīcu, kurā būtu atspoguļota mūsdienu

krievu valodas leksika.

Vēstulē A. Lunačarskim 1920. gada 18. janvārī Ļeņins
rakstīja par Dala vārdnīcu: «Lieliska lieta, bet tā taču ir

provinciālismu vārdnīca un novecojusi. Vai nebūtu laiks

radīt īstās krievu valodas vārdnīcu, teiksim, tādu vārdu

vārdnīcu, kurus lieto tagad un kurus lietojuši klasiķi, no

Puškina līdz Gorkijam. Kā būtu, ja pie šī darba nosēdinātu

30 zinātniekus un piešķirtu viņiem sarkanarmieša devu?»14

Par ierosināto vārdnīcu Ļeņins arī personiski apspriedās
ar Lunačarski. Tā paša gada 5. maijā Ļeņins vēstulē Akadē-

miskā centra priekšsēdētājam M. Pokrovskim atgādināja
par gatavojamo vārdnīcu un norādīja, ka tai jābūt piemē-
rotai arī mācību nolūkiem, tātad jābūt normatīvai. Tā kā

vārdnīcas sagatavošana norisēja gausi, Ļeņins 1921. gada
19. maijā deva norādījumu izveidot 3—5 filologu komisiju,
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kam divu nedēļu laikā jāizstrādā vārdnīcas veidošanas darba

plāns, turklāt paredzot, ka tai jābūt neliela apjoma un ka
tanī jāievēro jaunā pareizrakstība.

Komisija drīz uzsāka darbu; tanī kā vārdnīcu nozares

lietpratējs piedalījās ievērojamais valodnieks D. Ušakovs

(1873—1942). Jau jūnijā sāka veidot jaunās vārdnīcas kar-

totēku. Sajā darbā piedalījās izcili padomju zinātnieki, to

vidū akadēmiķis Ļ. Ščerba, B. Gornungs, A. Reformatskis,

G. Vinokurs. Pēc Ļeņina ierosinājuma vārdnīcu nolēma

saukt par skaidrojošo vārdnīcu (tojikobhh a/iOßapb). Taču

vārdnīcas manuskripts tapa ļoti lēni. Darbu kavēja ne tikai

nepilnīgā kartotēka, bet arī citi apstākļi: nebija vēl pilnīgi
izstrādātas krievu literārās valodas normas, un nebija vien-

prātības par vārdnīcas leksikogrāfisko izveidi.

Pagāja vairāki gadi, līdz izveidojās pietiekama zinātniskā

un materiālā bāze skaidrojošās vārdnīcas manuskripta ra-

dīšanai un vārdnīcas izdošanai. Tikai 1927. gadā D. Ušakovs

varēja stāties pie vārdnīcas galīgā manuskripta izstrādāša-

nas; šajā darbā viņam palīdzēja arī daži citi valodnieki.

Vārdnīca četros sējumos iznāca 1935.—1940. gadā ar no-

saukumu «Krievu valodas skaidrojošā vārdnīca» («Tojikobhh

Cjioßapb pvccKoro H3biKa»). levērojot Ļeņina norādījumus,
vārdnīcā bija iekļauta leksika no Puškina laika līdz 20. gad-
simta 30. gadiem, un visam vārdnīcas materiālam bija nor-

matīvs raksturs. Taču, kā atzina akadēmiķis V. Vinogra-
dovs, nebija ievēroti Ļeņina norādījumi par vārdnīcas ap-

jomu (viena sējuma vietā bija četri) un par vārdnīcas

atbilstību plašu tautas masu vajadzībām: vārdnīcas uzbūve

bija diezgan sarežģīta, un vārdu skaidrojumi dažkārt bija

pārāk zinātniski, nespeciālistam grūti izprotami; vārdnīcā

trūka arī daudz vārdu, kas bija sastopami krievu klasiķu dar-

bos un padomju literatūrā. 15 Pilnībā Ļeņina norādījumus

par skaidrojošo vārdnīcu izveidi realizēja turpmākajos gadu
desmitos.

Visplašākā padomju iekārtā izdotā skaidrojošā vārdnīca

ir «Mūsdienu krievu literārās valodas vārdnīca» («Cjioßapb
coßpeMeHHoro pvccKoro jiHTepaTvpiioro H3biKa», 1950.—1965.

g.) 17 sējumos. Šo vārdnīcu sagatavoja PSRS Zinātņu aka-

dēmijas Krievu valodas institūta darbinieku kolektīvs P. Fi-

ļina un A. Babkina vadībā. Izdevumā atspoguļota krievu va-

lodas leksika no Puškina laika līdz 20. gadsimta 60. gadiem.
Vārdnīcas vajadzībām izveidota ekscerptu kartotēka ar se-

šiem miljoniem citātu. Līdztekus šai plašajai vārdnīcai uz

tās pašas kartotēkas pamata A. Jevgeņjevas vadībā tika sa-

gatavota arī šaurāka — četru sējumu — «Krievu valodas
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«Mūsdienu krievu literārās valodas vārdnīcas» (septiņpadsmitsējumu
vārdnīcas) titullapa.
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Sepliņpadsmitsējumu vārdnīcas šķirkļa paraugs.

vārdnīca» («Cjioßapb pyccKoro H3biKa», 1957.—1961. g.). At-

šķirībā no akadēmiskās vārdnīcas šajā izdevumā nav plašo
literatūras citātu, arī vārdu semantiskais dalījums nav tik

detalizēts. Cetrsējumu vārdnīca tulkojumā izdota arī ārze-

mēs (piemēram, ASV un Japānā).
Lai realizētu V. I. Ļeņina norādījumus par viensējuma

skaidrojošās vārdnīcas sagatavošanu plašu masu vajadzī-
bām, Maskavas valodnieki S. Ožegovs (1900 —1964) un

G. Vinokurs (1896 —1947) četrdesmito gadu sākumā izstrā-

dāja jaunas vārdnīcas uzbūves principus un darba plānu.
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Autori paredzēja izmantot D. Ušakova vārdnīcas materiālu,
bet atbilstoši vārdnīcas ierobežotajam apjomam vienkāršoja
vārdu nozīmju dalījumu un skaidrojumu. Vārdnīcas izstrā-

dāšana turpinājās arī Lielā Tēvijas kara laikā. Pēc G. Vino-

kura nāves manuskriptu galīgi izveidoja S. Ožegovs, un

vārdnīcu izdeva 1949. gadā ar nosaukumu «Krievu valodas

vārdnīca» («Cjioßapb pvccKoro H3biKa»). Pēdējos gadu des-

mitos S. Ožegova vārdnīca ir bijusi populārākā krievu valo-

das skaidrojošā vārdnīca, un līdz 1981. gadam tā iznākusi

jau 13 izdevumos.

PSRS Zinātņu akadēmijas Krievu valodas institūta ko-

lektīvs V. Rozanovas vadībā izveidojis «īso krievu valodas

skaidrojošo vārdnīcu» («KpaTKHH tojikobum Cjioßapb pyc-

CKoro H3biKa», 1978. g.) ārzemnieku vajadzībām. Šajā vārd-

nīcā ievietots 5000 visbiežāk lietoto krievu valodas vārdu ar

ļoti vienkāršiem skaidrojumiem. Skaidrojumos lietoti tikai tie

vārdi, kas aplūkoti pašā vārdnīcā. Aiz katra šķirkļa vārda

dots arī tā tulkojums angļu, franču, spāņu un vācu valodā.

Daudziem šķirkļiem pievienotas ilustrācijas.
Plašs literārās valodas vārdnīcu sagatavošanas un izdo-

šanas darbs 50. gados uzsākts visās nacionālajās republikās.
Viens no svarīgākajiem leksikogrāfiskajiem darbiem, pie

kā stājies PSRS Zinātņu akadēmijas Krievu valodas insti-

tūts, ir gatavojamā V. I. Ļeņina valodas vārdnīca. Arī šajā
vārdnīcā būs ievēroti vairāki skaidrojošo vārdnīcu principi —

vārdu nozīmju dalīšana un nozīmju skaidrošana, stilistiskā

diferencēšana. Jau divdesmitajos gados radās doma par pasā-
kumu kompleksu Ļeņina valodas rūpīgai izpētei — par filolo-

ģisko Ļeņiniānu. Tad vairāki padomju zinātnieki (J. Tiņanovs,
B. Tomaševskis, A. Finkels un L. Jakubinskis) izteica domu,
ka jāsagatavo Ļeņina valodas vārdnīca. Par šāda izdevuma

nepieciešamību vairāki autori rakstīja arī vēlāk, to vidū aka-

dēmiķis V. Vinogradovs, kas sīkāk iztirzāja vārdnīcas uzde-

vumus un uzbūvi. 1972. gadā pie darba stājās šim nolūkam

īpaši izveidots Krievu valodas institūta sektors. Pirmais uz-

devums bija izveidot Ļeņina valodas kartotēku. No Ļeņina
Rakstu piektā izdevuma tiek izrakstīti visi vārdi ar attiecīgo
kontekstu un sakārtoti alfabēta secībā. Līdz 1980. gadam bija

ekscerpēti 37 sējumi, iepludinot kartotēkā 1 395 126 kartītes. 16

Kad būs ekscerpēti visi sējumi, kartotēkā būs 2,3—2,5 mil-

joni kartīšu.

Šai kartotēkai ir izcila kvalitāte. Katra kartīte tipogrā-
fiski iespiesta 100—120 eksemplāros. Tas ne tikai nodrošina

teksta precizitāti, bet dod iespēju nākotnē plānot vairākas

palīgkartotēkas pēc visdažādākajām pazīmēm, piemēram,



48

hronoloģisko kartotēku, žanru kartotēku (atsevišķi izdalot zi-

nātniskos darbus, publicistiku, vēstules, piezīmes un citus

materiālus), tematisko kartotēku, sinonīmu, antonīmu, vārd-

darināšanas un vēl citas kartotēkas.

Šajā piecgadē sāks rakstīt vārdnīcas tekstu. Ļeņina valo-

das vārdnīca būs zinātniska, bet, tā kā šis izdevums pare-
dzēts arī plašām lasītāju masām, tekstam jābūt viegli sapro-
tamam.

Līdzās jau minētajām literārās valodas skaidrojošajām
vārdnīcām PSRS Zinātņu akadēmijas Krievu valodas insti-

tūtā tiek gatavotas izdošanai arī vēsturiskās un apvidvārdu
vārdnīcas. Krievu valodas vēsturisko vārdnīcu virknē vis-

tālāk pavirzījies darbs ar «11.—17. gadsimta krievu valodas

vārdnīcu» («Cioßapb pvccKoro H3biKa XI--XVII bb.»). Līdz

1981. gadam iznākuši 8 sējumi (līdz burtam «//).
Ļoti plaša iecerēta «Krievu valodas izlokšņu vārdnīca»

(«Cjioßapb pyccKiix HapoAHbix roBopoB»), kas tiek izdota
P. Fiļina un F. Sorokoļetova vadībā (no 1965. gada līdz

1981. gadam iznākuši 17 sējumi, līdz burtam M). Šīs vārd-

nīcas vajadzībām radīta speciāla kartotēka, kurā izrakstīti

apvidvārdi ne vien no dažādos Krievijas novados izdotajām
grāmatām, bet arī no simtiem rokrakstu, kas atrodas Zinātņu
akadēmijas un citu iestāžu arhīvos. Organizētas speciālas
zinātniskās ekspedīcijas apvidvārdu krājuma papildināšanai.
Jāpiebilst, ka jau pagājušajā gadsimtā (sevišķi Dala

ietekmē) vairāki skolotāji ļoti intensīvi vāca apvidvārdus;
viņu manuskriptos ietverto vārdu skaits sniedzas vairākos

desmitos tūkstošu.

Krievu valodas etimoloģisko vārdnīcu sagatavošanu ilgi
kavēja nezinātniski uzskati par valodu izcelšanos. Tikai

50. gadu sākumā padomju valodnieki intensīvāk pievērsās
etimoloģijas pētījumiem. 1959. gadā atkārtotā izdevumā

iespieda A. Preobraženska «Krievu valodas etimoloģisko
vārdnīcu», ietverot tanī arī rokrakstā palikušo daļu — alfa-

bēta pēdējo burtu {T—#) apdari, ko autors nebija paguvis
publicēt.

Jaunu etimoloģisko vārdnīcu sagatavošana noris gan
PSRS Zinātņu akadēmijas institūtos, gan arī Maskavas uni-

versitātē. O. Trubačova vadībā Krievu valodas institūtā veido

«Slavu valodu etimoloģisko vārdnīcu» («3THMOjiorHqecKHH
e;ioßapb c.iaBHHCKux H3biKOB»). Šo vārdnīcu sāka izdot

1974. gadā, un līdz 1981. gadam iznākuši astoņi sējumi (līdz
burtam /). NL Šanska vadībā Maskavas universitātes Filo-

loģijas fakultātes kolektīvs gatavo «Krievu valodas etimolo-

ģisko vārdnīcu» («STHMOJionmecKHii aiOßapb pyccKoro
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H3biKa»). Tā iznāk kopš 1963. gada, un līdz 1981. gadam iz-

nākuši 7 laidieni (līdz burtam M). PSRS ZA Slāvistikas un

balkanistikas institūts 1975. gadā sāka izdot V. Toporova
etimoloģisko vārdnīcu «Prūšu valoda» («ripvccKHH H3biK.

Cjioßapb»). Līdz 1980. gadam iznākuši trīs sējumi (līdz
burtam X). Izdotas vairākas nelielas padomju autoru saga-
tavotas etimoloģiskās vārdnīcas. Par to popularitāti liecina

lielais metiens: piemēram, autoru kolektīva veidotās «Krievu

valodas īsās etimoloģiskās vārdnīcas» («KpaTKHH sthmojio-

nmecKHft cjiop-apb pvccKoro H3biKa») otrais izdevums S. Bar-

hudarova redakcijā 1971. gadā iznāca 200 000 eksemplāros.

Jāatzīmē, ka līdz šim plašāko krievu valodas etimoloģisko
vārdnīcu sarakstījis M. Fasmers (izdota Heidelbergā, 1950.—

1958. g.). Sī vārdnīca tulkota un izdota arī Maskavā («3th-
MOJiorpmecKHH Cjioßapb pyccKoro H3biKa», 4 sēj., 1964.—

1973. g.).

Top arī ukraiņu, baltkrievu, lietuviešu, igauņu, osetīnu

un dažu citu padomju tautu valodu etimoloģiskās vārdnīcas.

No pārējām nozīmīgākajām speciālajām vārdnīcām jāmin
«Krievu valodas sinonīmu vārdnīca» («Cjioßapb chhohhmob

pyccKoro H3biKa», 2 sēj., 1970., 1971. g.) A. Jevgeņjevas re-

dakcijā.

Izdoto vārdnīcu skaita un metiena ziņā īpašu vietu mūsu

valstī ieņem divvalodu tulkojošās vārdnīcas. Saskaņā ar

Ļeņina norādījumu jau drīz pēc Lielās Oktobra sociālistis-

kās revolūcijas izdeva vairākas šādas vārdnīcas tā sauktajā
kabatas formātā; tās bija ērti lietojamas un domātas plašu
masu vajadzībām. Pa lielākai daļai tās bija iepriekšējo iz-

devumu pārstrādājumi vai atkārtoti izdevumi. Studijām un

tulkotāju darbam ar šādām neliela apjoma vārdnīcām ne-

pietika, tāpēc (sevišķi kopš 30. gadiem) sāka gatavot pla-
šas divvalodu vārdnīcas. Pilnīgi jauns divvalodu vārdnīcu

attīstības posms aizsākās ar 1936. gadā izdoto akadēmiķa

Ļ. Ščerbas (1880—1944) vadībā sastādīto krievu-franču va-

lodas vārdnīcu. Ļ. Ščerba bija viens no pirmajiem padomju

leksikogrāfijas zinātnes veidotājiem. Daudzās publikācijās
viņš iztirzāja vārdnīcu sagatavošanas jautājumus; viņš kri-

tizēja agrāk izdotās divvalodu vārdnīcas, norādot, ka tajās

par maz ievērotas valodu īpatnības. Meklējot kādam pamat-
valodas vārdam atbilstošu tulkojumu citā valodā, vārdnīcu

autori bieži izvēlas vienu vai vairākus vārdus un dod tos bez

tuvākiem paskaidrojumiem. Pēc Ščerbas uzskatiem, tikai re-

tumis krievu (tāpat arī jebkuras citas) valodas vārdam citā

valodā pilnīgi atbilst kāds vārds bez nozīmes ierobežojuma
vai paplašinājuma. Parasti tulkojumā jāizmanto vārdu
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savienojums, bieži ir nepieciešams arī plašāks konteksts vai

paskaidrojums par apstākļiem, kādos šis vārds vai vārd-

kopa lietojami. Pirmā vārdnīca, kas sagatavota pēc Ļ. Ščer-

bas izstrādātajiem principiem, bija tikko minētā krievu-

franču vārdnīca.

Kopš 50. gadiem aizsākusies padomju un aizrobežu leksi-

kogrāfu sadarbība, un tās rezultātā izveidotas vairākas ka-

pitālas divvalodu vārdnīcas. Piemēram, pēc PSRS Zinātņu

akadēmijas Krievu valodas institūta un izdevniecības «So-

vetskaja enciklopēdija» ierosinājuma Cehoslovakijas Zinātņu

akadēmijas Valodu un literatūras institūts izveidoja spe-

ciālu zinātnisko līdzstrādnieku kolektīvu profesora L. Ko-

pecka vadībā; šis kolektīvs cieši sadarbojās ar Krievu va-

lodas institūtu. Izmantojot gan jau esošās abu institūtu

leksikas kartotēkas, gan arī speciāli no jauna radītās tā

sauktās kontroles kartotēkas ar apmēram diviem miljoniem
krievu un apmēram 600 tūkstošiem čehu literatūras citātu,

kopējā sadarbībā tapa «Lielā krievu-čehu vārdnīca» sešos

sējumos («Velkģ rusko-českģ slovnik», 1952.—1964. g.) un

«Cehu-krievu vārdnīca» divos sējumos (« 14emcKO-pyccKHH

Cjioßapb», 1973. g.). Līdzīgi sakari padomju leksikogrāfiem
izveidojušies arī ar poļu un dažu citu tautu valodniekiem.

Piemēram, sadarbībā ar somu valodniekiem sagatavota un

1975. gadā Maskavā izdota pirmā liela apjoma «Somu-krievu

vārdnīca» («OHHCKO-pyccKHft Cjioßapb»), kurā ietverti 82 000

vārdu.

LATVIEŠU
VĀRDNĪCUVĒSTURE

Latviešu valodas vārdnīcu vēsture sākas ar 17. gad-
simtu — ar Kurzemes hercoga galma mācītāja, Tērbatas

universitātes profesora un bijušā rektora Georga Manceļa
vārdnīcu «Lettus» (Rīga, 1638. g.). Tā nav nejaušība, ka

pirmās un arī vairāku nākamo vārdnīcu autori bija mācītāji.

Pirmkārt, tajā laikā Latvijā mācītāji bija gandrīz vienīgie

izglītotie latviešu valodas pratēji, un, otrkārt, tieši mācītā-

jiem bija nepieciešamas rokasgrāmatas latviešu valodas ap-

gūšanai, jo citādi viņi nespēja pildīt savus amata pienāku-
mus.

Bija jau sarakstīts un izdots pāris latviešu valodas gra-

matiku, un Mancelis tām pievienoja savu vārdnīcu. Kaut art

šai vārdnīcai bija pavisam utilitāri nolūki, tā tomēr ir vēr-

tīgs 17. gadsimta latviešu valodas vārdu krājuma dokumen-

tējums un dod ieskatu arī dažu izlokšņu īpatnības.
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Pirmās latviešu valodas vārdnīcas — G. Manceļa «Lettus» — titullapa.
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G. Manceļa vārdnīcas teksta lappuse. Katra šķirkļa pirmais vārds ir
vācu valodā, aiz tā (aiz slīpas svītras) dots tulkojums latviešu va-

lodā. Otrās slejas apakšā ir loksnes un lappuses šifrs Cij (t. i., 3. lok-

snes 2. lapa) un nākamās lappuses pirmais vārds.

G. Mancelis (1593—1654) diezgan labi prata latviešu valodu

un bija to dzirdējis vairākos novados, jo viņš dzimis Mež-

muižā (tag. Dobeles raj. Augstkalnē), darbojies Vallē, Sēl-

pilī un pēc tam Jelgavā. Manceļa izstrādātā latviešu valo-

das ortogrāfija deva iespēju samērā precīzi atspoguļot iz-

runu. Visu šo iemeslu dēļ Manceļa vārdnīcai ir liela nozīme

latviešu valodas vēstures pētīšanā.
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G. Manceļa vārdnīcas pilns nosaukums ir «Latvietis. Tas

ir, vārdnīca ar pievienotu latviešu valodas ikdienišķo lieto-

jumu; visiem un īpaši tiem citzemniekiem, kuri Kurzemē,

Zemgalē un Latviešu Vidzemē grib palikt un labi iztikt, lie-

tošanai sagatavota.» 17 Vārdnīca tika iespiesta Rīgā. Tajā
ietverts apmēram 6000 vārdu, un tā sadalīta divās daļās.
Pirmajā — pamatdaļā — pēc plašiem ievadiem doti vācu

vārdi alfabētiskā kārtojumā ar tulkojumu latviešu valodā;

otrajā daļā, kuras virsraksts ir «Latviešu frazeoloģija»
(«Phraseologia Lettica»), tematiski sakopoti vārdi, vārdko-

pas, pat īsi teikumi. Otrajai daļai vēl pievienoti divi pie-
likumi — «10 sarunas» un jau iepriekšējā, 1637. gadā
iespiestie «Zālamana sakāmvārdi, tulkoti latviešu valodā».

Manceļa vārdnīcas un pielikumu kopējais apjoms ir diez-

gan liels — 518 lappušu vārdnīcas teksta un 14 lappušu
ievada. Lappuses nav numurētas pēc mūsdienu parauga;

grāmatā loksnes apzīmētas ar lielajiem burtiem alfabēta

secībā, un lappuses katrā loksnē — ar romiešu cipariem

(respektīvi ar burtu i, j, v kombinācijām). Piemēram, vārd-

nīcas 15. lappuse, kur pēc priekšvārda sākas īstais vārd-

nīcas teksts, apzīmēta ar «A», 31. lappuse apzīmēta ar «B»,
33. lappuse — Bij, 35. lappuse — Biij, 37. lappuse — Biiij,
39. lappuse — Bv. Kā jau tajā laikā parasts, viss teksts (iz-

ņemot dažas norādes un ievada teikumus latīņu valodā)
iespiests ar gotu burtiem jeb fraktūrā. Vācu un latviešu vār-

dus atdala slīpa svītriņa (/), kas tālaika rakstībā atbilda

mūsdienu komatam. Šāda slīpa svītriņa atdala citu no cita

arī latviešu vārdus tajos gadījumos, ja viens vācu vārds tul-

kots ar vairākiem latviešu valodas sinonīmiem. Kā jau mi-

nēts, dažās vietās doti arī norādījumi par izlokšņu formām,

piemēram:

«Stube / Istaba / Seelb. Vstuba /
Mariaeb. et Rositen Vstob.»

(Šajā piemērā pēc tālaika rakstības burts v lietots v no-

zīmē. Seelb. (Seelburg) nozīmē Sēlpils, Mariaeb. (Marien-

burg) — Alūksne, Rositen — Rēzekne.)

Dažreiz norādīti ne tikai apvidos lietotie fonētiskie vari-

anti, bet arī pilnīgi atšķirīgi vārdi. Piemēram, vācu vārds

Stall tulkots ar vārdiem Stallis, Ķuhts un norādīts, ka Valle,

Sēlpilī un citur lieto vārdu Klāhma. Vai cits piemērs: gross

tulkots ar vārdu liels, bet norādīts, ka Kurzemē tā vieta lieto

dižs.

Vārdnīcas otrajā daļā («Latviešu frazeoloģija») tematis-

kais dalījums aptver 51 nodaļu. Pirmā nodaļa — «No Dievu

un no tiems gariems», otrā — «No to cilvēku», treša — «No
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tās dvēseles». Tad seko nodaļas par miesu, locekļiem, dzīv-

niekiem, ēdieniem, cepšanu, malšanu v. c. Atsevišķās nodaļās

sakopoti vārdi un teikumi arī par pilsētām, par ūdeņiem, me-

tāliem, slimībām, zālēm v. c.

Daži piemēri.
Nodaļā «Zirgarīki» («Zirrgha-Rieki») sākumā minēti daži

atsevišķi iejūga apzīmējumi, piemēram, iemauti, pavadi, ap-

auši, tad daži īsi teikumi, piemēram, zirgus sargāt, zirgu

apkalt, zirgam pakavas svabadas. Atsevišķā apakšnodaļā
sakopoti vārdi un teikumi, kas lietojami ceļā, piemēram:

«Fahren / brauckt

wegreisen / nobraukt

weistu den Weg dahin?/ zinnieg tu to Ceļļu?»
Interesants valodas materiāls atrodams vārdnīcas otrajai

daļai pievienotajās «10 sarunās». Tajās atspoguļojas ne vien

tā laika latviešu valoda, bet «tie ir savā ziņā reālistiski pro-

zas gabaliņi, reizē tik īpatnējā latviskā izteiksmē uzrakstīti,

ka var domāt: šīs sarunas Mancelis nav izdomājis, bet tie-

šām noklausījies dzīvē».18

Šīs «10 sarunas» uzskatāmas par pirmo vācu-latviešu sa-

runu vārdnīcu: paralēli doti abu valodu teksti, sākot katru

teikumu ar jaunu rindu (pa kreisi — vācu, pa labi — lat-

viešu valodā); teksti rakstīti dialogu veidā. Sarunas skar

latviešu zemnieku dzīvi. Tematiski tās sakārtotas intere-

santi — it kā attēlojot braucienu no kāda Vidzemes novada

vispirms uz Koknesi, tad uz Cēsīm, bet beigās uz Tērbatu.

Pirmajos dialogos sarunā zirgus braucienam, līgst par cenu

un citiem noteikumiem, pēc tam seko pats brauciens ar kliz-

mām un pārnakšņošanu ceļā.

Ilustrācijai sniedzam pirmo sarunu (transkribētu mūs-

dienu rakstībā) ar virsrakstu un darbojošām personām abās

valodās, bet pašu dialogu tikai latviešu valodā.

«Ein Gesprāch eines reisen-

den Mannes, der Wagen
und Pferde dingen will.

Andreas

Barthold, der Wirt

Viena runāšana viena ceļa-
vīra, katers ratus und zir-

gus par naudu meklē.

Andress

Bertuls, saimnieks

A. Saimnieks, nevari tu man vienu pari labus zirgus izklau-

sīt?

B. Kam tie tev vajaga?
A. Man būtu jāiet uz Koknes.
B. Kas to zina?

A. Kā labs vīrs izklausi, es gribu labprāt maksāt.
B. Es rīte klausīšos.
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A. Man rīte agre jāiet, es nevaru kavēties, es tev lūdzos,
dabū man šovakar.

B. Tagad jau vakara laiks, kur nu tos ormaņus dabū?

A. Kad nu varētu dabuit, tas būtu lab, tad tas ormans va-

rētu sev uz ceļu taisīties.

B. Lab būtu, bet nu nejir tie mājās, cits šur, cits tur aiz-

gājis.
A. Es tev dzeramonaudu došu, dabu man šovakar.

B. Es iešu lūkot.

(Saimnieks pāriedams saka:)
Tik varēju es vienu dabuit.

A. Dabūji tu vienu ormani?

B. Dabūju, bet gan darba bij.
A. Kur viņš jir?
B. Sētā, savās mājās.
A. Kad viņš aties?

B. Rīte agre dzīrēs atiet.

A. Jir labi zirgi?
B. Neesmu es zirgus redzējis, pats saka gan labus esam.

A. Nenomanīji, ko viņš jems?
B. Kas tad to zina? Jo viņš atiedams pats sacīs.
A. Kaut viņš tiešām nāktu!

B. Jo viņš gan dzīrēs nākt.

A. Nesacīji tu viņam no ratiems?

B. Sacīju.
A. Jir viņam labi rati?

B. Es redzēju sētā divējus ratus stāvam.

A. Kādi tie bij?
B. Vieni bij zemnieku rati, otri vāca.

A. Nu, nu, dzirdēsim, kad viņš rīte aties.»

-17. gadsimtā Latvijā turpinājās cīņa starp katolicismu un

protestantismu. Katoļticību sevišķi atbalstīja Polija, kuras

varā 17. gadsimta otrajā pusē vēl bija Latgale, bet kura

tīkoja atgūt visu Vidzemi un nostiprināt savu ietekmi arī

Kurzemē. Savukārt Vidzeme kopš 1629. gada bija luterānis-

kās Zviedrijas pakļautībā, un arī Kurzemes hercogistē ofi-

ciālā ticība bija luterānisms. Kad Rīgā bija izdota Manceļa

vārdnīca, pie vārdnīcas sagatavošanas katoļu vajadzībām
ķērās jezuīts latvietis Georgs Elgers (ap 1585—1672). Viņš
dzimis Valmierā, bet viņa vecāki laikam bijuši no Vidzemes

lībisko izlokšņu apvidus, jo Elgera teksti raksturīgi atspo-

guļo šīs izloksnes. Elgers darbojies dažādos Latvijas nova-

dos, bet visilgāk nodzīvojis un arī miris Daugavpilī. Izdoti

vairāki Elgera garīgie raksti latviešu valodā. Lai gan El-

gera literārā darbība galvenokārt norisinājās Daugavpilī,
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viņš tomēr rakstīja vidus dialektā. Savai vārdnīcai par pa-

raugu Elgers izraudzījās K. Širvida «Triju valodu vārd-

nīcu», tas ir, poļu-latīņu-lietuviešu vārdnīcu. Elgera «Poļu-
latīņu-latviešu vārdnīca» «Dictionarigm Polono-Latino-Lot-

tauicum») izdota Viļņā 1683. gadā (pēc Elgera nāves). Tā

kā vārdnīcas korektūru pats autors nevarēja lasīt, izdevumā

ir daudz kļūdu.

G. Elgera vārdnīca ir plašāka par Manceļa vārdnīcu. Tā

aptver 674 lappuses ar apmēram 14000 vārdiem. Latviešu

vārdi iespiesti poļu ortogrāfijā, gan ar daudzām atkāpēm no

tās. Pēc poļu ortogrāfijas parauga s apzīmēts ar sz, vairāku

līdzskaņu mīkstinājumam lietots burts i. Dažviet patskaņa
garumu norāda tā sauktais jumtiņš. Patskanis i (vietumis
arī skaņu kopa ij) apzīmēts ar y. Bieži ir šķirta šaurā un

platā c rakstība, plato c apzīmējot ar ae. Divskanis ie pa-
rasti rakstīts kā c, bet dažkārt arī ae vai ē. Elgers nav bijis
valodnieks un rakstījis latviešu vārdus pēc saklausītās izru-

nas. Tāpēc arī izlokšņu vai nevērīgā runā dažkārt vārdiem

nav locījuma galotņu (kas gan lielā mērā izskaidrojams
arī ar Elgera dzimto Vidzemes lībisko izlokšņu ietekmi).

Elgera vārdnīcas šķirkļu paraugi:
«Ludžie. Homines, mortales. Cylwaeki / liaudis.» (Lasāms:

cilvēki, ļaudis.)
«Nič. Filum. Degs/ dzys/pavveddens.» (Lasāms: diegs,

dzijs, pavediens.)

Daudzos gadījumos Elgers ir norādījis arī uz izlokšņu
vārdiem vai vārdu formām. Šo vārdu vidū ir daudz tādu,

kuri mūsdienu latviešu valodā vairs nav saglabājušies un

kuru nav arī citās senajās vārdnīcās. Elgera nopelns ir tas,

ka viņš, tulkojot poļu un latīņu vārdus, izmantojis daudz

latviešu sinonīmu. Šie sinonīmi liecina par tālaika latviešu va-

lodas bagātību. Baltu cilmes sinonīmi bieži likti blakus vācu

valodas aizguvumiem. Piemēram, blakus verba formai (viņš)
ēvelē19 dots arī latviskais sinonīms (viņš) gludenā un sino-

nīmisks vārdu savienojums es dar(u) gluden(u). Cits sino-

nīmiskas izteiksmes piemērs: es pieri sagrūbē(ju), es pieri
saverkšē(ju) ; es grumbas savelku, es sagrumbo(ju); sagra-

bēta piere, sakrauta piere, saverkšāta piere, grambaina
piere. Poļu vārdu miodžik Elgers tulkojis ar teikumu «bez

bārdas, jauns puisis, kam vēl nevaid spalvas apkārt mutes»

un turpat blakus pievienojis tolaik vēl tikai izloksnēs lie-

toto vārdu jauneklis.

Elgers ieviesis latviešu rakstos arī daudz internacionā-

lismu, piemēram, viņš pirmais lietojis vārdu akadēmija. Šajā
ziņā viņš ir bijis novatoriskāks par citiem senajiem auto-
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riem, jo pat G. F. Stenders vēl pēc simt gadiem vārda aka-

dēmija vietā rakstīja vārdkopu augsta skola.

Cittautiešu vidū viens no labākajiem latviešu valodas pra-

tējiem 17. gadsimtā bija Kjistofors Fīrekers (ap 1615—

1685), kas sacerējis un tulkojis latviešu valodā daudz ga-

rīgo dziesmu, sarakstījis latviešu valodas gramatiku (kura
iestrādāta H. Ādolfija gramatikas izdevumā) un sagatavojis
arī vārdnīcas manuskriptu. Manuskripta oriģināls nav sa-

glabājies, bet ir palikuši divi noraksta varianti20
,

no kuriem

otrais (jaunākais) ir pārrakstīts alfabēta secībā. Pats

K. Fīrekers laikam bija vārdus sagrupējis tikai pēc pirmā
burta, sīkāk alfabēta secībā tos nekārtodams.

K. Fīrekera vārdnīca nav iespiesta, bet tā vēlāk daļēji
iestrādāta citās vārdnīcās. lespējams, ka grūtības Fīrekera

darbu publicēšanā 17. gadsimtā izskaidrojamas ar dom-

starpībām starp viņu un citiem Kurzemes vāciešiem (se-

višķi mācītājiem), jo Fīrekers, lai gan bija Tērbatā stu-

dējis, dzīvoja latviešu vidū un bija arī precējies ar lat-

vieti.

K. Fīrekera vārdnīca ir latviešu-vācu vārdnīca (pirmā
šāda veida vārdnīca). Vācu teksts rakstīts gotu burtiem, bet

latviešu teksts — latīņu burtiem, ar paša Fīrekera ortogrā-
fijas īpatnībām. Vārdnīcas šķirkļu paraugs:

«Walsts, eine Herrschaft.

Znots, ein Schwager, Schweger, it. ein Schwieger-Sohn.»
Šādu negaru šķirkļu Fīrekera vārdnīcā ir maz. Latviešu

valodas vārdi parasti doti ar lietojuma piemēriem un dažā-

diem paskaidrojumiem. Piemēram, blakus vārdam adata

Fīrekers dod arī deminutīvus adatiņa un aditiņa, tālāk seko

vārdu savienojumi un salikteņi — šuama adata, piedurama
adata, kņopadata (abi pēdējie ar nozīmi 'spraužamā adata').
Norādīts arī, ka vārds adata atvasināts no verba adīt. No-

rādījumu par vārdu cilmi Fīrekera vārdnīcā ir daudz. Vie-

tām tie pilnīgi atbilst mūsdienu etimoloģijas atziņām (pie-

mēram, skals no šķelt), bet citviet ir maldīgi, piemēram,
alus no alot («jo tas apmulsina galvā»). Doti arī norādī-

jumi par vārdu lietošanu kādā apvidū, piemēram, par vār-

diem skulbēt, skulbināt 'skandināt' teikts, ka tos lieto Kur-

zemē.

Fīrekera vārdnīcā ir daudz tādu apvidvārdu un vecvārdu,
kas varētu bagātināt mūsdienu literāro valodu. Šiem vār-

diem pievienotie lietošanas piemēri Fīrekera vārdnīcā pa-
dara tos viegli saprotamus. Piemēram, Fīrekers min vārdu

sautis 'draudzīgs cilvēks, piederīgais. Šis vārds, kas cilmes

un nozīmes ziņā tuvs mūsdienās lietotajam vārdam savējais,
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paskaidrots ar piemēru: «Es viņam tos rudzus palaižu par
lētu naudu kā sautim.»

Daudzu vārdu nozīmes atšķiras no mūsdienu valodā pa-

rastajām nozīmēm. Piemēram, vārds aiza Fīrekeram ir 'ieplī-
sums, plaisa (malkā)' un aizāt ir 'plaisāt', izaizāt — 'sa-

plaisāt (kā zeme vasarā)'; šī vārda lietojumam dots pie-
mērs: «Redz, kā tā zeme pēc lietus izaizāj'si.» Vārds trimda

Fīrekeram nozīmē 'bailes': «Redz, kur man trimda bija» (ar
vācu tulkojumu: «redz, kādas man bija bailes»).

Fīrekera vārdnīcā ietverts apmēram 4000 vārdu.

Manuskriptā palikušas vairākas 17. un 18. gadsimta vārd-

nīcas. Plašākā no tām ir Nīcas un Bārtas mācītāja J. Lan-

gija latviešu-vācu vārdnīca ar gramatiku. Vārdnīcas ma-

nuskripts, pabeigts 1685. gadā, bija saglabājies Heidelber-

gas universitātes bibliotēkā un pēc fotokopijām iespiests
1936. gadā. 21

Langija vārdnīcā ir apmēram 7000 vārdu. Daļa no tiem

pārrakstīti no Manceļa vārdnīcas, bet daudzus ir saklausījis

pats autors Lejaskurzemē. Interesantas ir vārdnīcā sastopa-
mās vecās formas. Vārdi bieži vien doti izloksnes formā.

Langija vārdnīcā vārdi parasti ir sakopoti ligzdās, tas ir,

pie pamatvārda aplūkoti arī attiecīgie atvasinājumi. Bagā-

tīgi doti vārdu lietošanas piemēri.
Langija vārdnīcas šķirkļa paraugs (mūsdienu rakstījumā):
«Laupīt, schellen, abziehen.

Nolaupīt, abschellen, Ābel' nolaupīt; it.: plūndern, rau-

ben.

Laupījums, der Raub, die Beut.

Laupīšana, das plūndern, rauben.

Laupītais, ein Rāuber, Plūnderer, der die Haut über die

Ohren zeucht.

Aplaupīt, berauben.

Nolaupīt, abklauben, abschellen, auskernen (islaupīt).»

17. gadsimta beigās un 18. gadsimta sākumā iespiestas da-

žas nelielas vārdnīcas: 1688. gadā G. Dreseļa četrvalodu

{vācu-latīņu-poļu-latviešu) vokabulārijs, pēc kura 1705. gadā
izveidots līdzīgs izdevums (ar zviedru valodu latīņu valo-

das vietā). 1704. gadā publicēts neliels paraugs no ļoti plaša
L. Depkina latviešu-vācu vārdnīcas manuskripta. Šajā ma-

nuskriptā, kas aptver 3009 lappuses, iestrādāta arī Fīrekera

vārdnīca.

1748. gadā Rīgā iznāca K. Elversa vācu-latviešu vārd-

nīca ar apmēram 8000 vārdiem. Šajā izdevumā atspoguļota
tālaika latviešu valodas leksika, kas bija raksturīga Rīgas
un Rīgas apkārtnes iedzīvotājiem.
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18. gadsimta otrajā pusē ir izveidotas divas lielas vārd-

nīcas — J. Langes un G. F. Stendera divvalodu vārdnīcas,
kuras ievērojamas ne tikai ar tajās ietverto plašo latviešu

valodas vārdu krājumu, bet arī ar lielo ietekmi latviešu

rakstu valodas turpmākajā attīstībā, jo sevišķi latviešu lite-

rārās valodas leksikas veidošanā. No šīm vārdnīcām ierosmi

guvuši daudzi vēlāko laiku latviešu kultūras darbinieki, viņu
vidū arī Rainis.

J. Langes vārdnīca. Jēkabs Lange (1711 —1777) dzimis un

mācījies Kēnigsbergā (tag. Kaļiņingrada). Pēc universitātes

beigšanas viņš devās uz Pēterburgu un mācījās austrumu

tautu valodas un vēsturi. Kā ļoti apdāvinātu seno un jauno
valodu pratēju viņu aicināja par Pēterburgas ģimnāzijas
rektoru, bet Lange no šī piedāvājuma atteicās un 1737. gadā
devās uz Vidzemi, kur kļuva par Ēveles draudzes mācītāju.
Sajā laikā Lange neprata ne vārda latviski, bet jau pēc da-

žiem mēnešiem tik veiksmīgi izturēja Rīgā latviešu valodas

pārbaudījumu, ka ģenerālsuperintendents J. B. Fišers viņam
uzdeva toreizējos apstākļos ļoti atbildīgu uzdevumu — salī-

dzināt daju E. Glika tulkotā bībeles teksta ar ebreju un

grieķu oriģināltekstiem un precizēt latviešu tulkojumu.
1745. gadā Lange pārgāja uz Smiltenes draudzi un kļuva

par Cēsu iecirkņa prāvestu un skolu inspektoru. Spriežot pēc
J. Langes rakstiem, šis bija pats aktīvākais viņa darbības

laiks, kad viņš dziļi iejutās latviešu dzīvē un ar aizrautību

pētīja latviešu valodu. Visu brīvo laiku Lange pavadīja
zemnieku vidū, iedams no mājas uz māju, vēroja viņu dzīvi,

sarunājās ar viņiem un krāja latviešu valodas leksikas ma-

teriālus. Vēlāk, strādādams Rīgā, viņš kādas grāmatas

priekšvārdā pieminēja savus braucienus pa «māju mājām,

pagastu pagastiem savus draudziniekus apraudzīt, ar ma-

ziem un lieliem sadzīvot». Lange arī norādījis, ka «tur, tur,

mīļais latvi, ir mūsu īstā skola bijusi, tur esam mēs tos

vārdus salasījuši, kas šeitan [vārdnīcā] izdriķēti».

Nozīmīgākais J. Langes darbs ir «Pilnīga vācu-latviešu un

latviešu-vācu vārdnīca pēc galvenajiem Vidzemes un Kur-

zemes dialektiem» («Vollstāndiges deutsch-lettisches und let-

tisch-deutsches Lexicon, nach den Hauptdialecten m Lief-und
Curland ausgefertigt»). Šai vārdnīcai, kā jau rāda tās no-

saukums, ir divas daļas. Titullapā minēts 1777. gads, taču

darbs iespiests ilgākā laikā. Šai vārdnīcai bijis īpatnējs lik-

tenis. Tās pirmo manuskriptu autors pabeidza jau 1755.

gadā. Manuskriptu sūtīja no spiestuves uz spiestuvi, bet tās

atteicās darbu izdot — ar ieganstu, ka neesot korektora, kas

Prastu latviešu valodu. Tikai pēc daudziem gadiem vārdnīcas.
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izdošanu uzņēmās apgaismības darbinieki P. E. Vilde un

V. L. Lauvs. Vilde bija iekārtojis Lauva muižā Dienvidigau-
nijā (Peltsamā) nelielu tipogrāfiju, kur 1768. un 1769. gadā
iespieda pirmo latviešu periodisko izdevumu «Latviešu

Ārste». Rīgas vācu avīzē «Rigische Anzeigen» 1768. gada
3. novembra numurā blakus sludinājumam par «Latviešu

Ārstes» iznākšanu lasāms paziņojums, ka ar ģenerālguber-
natora atļauju Peltsamā iespiedīs pilnīgu latviešu vārdnīcu.

lepriekš pierakstoties, tā maksās vienu Alberta dālderi. Pa-

ziņojums datēts ar 10. oktobri.

Nav gan zināms, kad sākās vārdnīcas teksta salikšana,
bet pirmās loksnes iespiestas 1772. gadā, un šis gadskaitlis
arī atzīmēts vārdnīcas pirmās (vāciski-latviskās) daļas ti-

tullapā. Darbs veicās labi, un jau nākamajā gadā varēja stā-

ties pie otrās daļas (latviski-vāciskās) salikšanas. Tās titul-

lapā minēts 1773. gads. Taču spiestuvē izcēlās ugunsgrēks,
un darbu nācās pārtraukt. V. L. Lauvs bija solījies vārd-

nīcu iespiest un savu solījumu arī gribēja izpildīt. Viņš no-

sūtīja manuskriptu uz Kēnigsbergu, lai turpinātu tā salik-

šanu un iespiešanu. Darbs vēl nebija īsti iesākts, kad pēc
Septiņgadu kara daļēji atjaunoto Kēnigsbergas spiestuvi iz-

postīja ugunsgrēks. Laimīgā kārtā arī šoreiz manuskriptu iz-

devās glābt. Pagāja daži gadi, un Lauvs vienojās ar grāmat-
iespiedēju J. F. Stefenhāgenu, kas nesen bija uzsācis darbu

Jelgavā, par vārdnīcas pabeigšanu. Tā nu tikai 1777. gadā
J. Langes vārdnīca ieraudzīja dienasgaismu.

Langes latviešu valodas pamatā ir Cēsu apvidus leksika,

un tā arī vispilnīgāk ietverta viņa vārdnīcā. levadā Lange
tomēr norāda, ka nav apmierinājies ar viena novada izlok-

snēm vien. Gan ceļojumos pa Vidzemi un Kurzemi, gan ak-

tīvi sarakstoties ar šo novadu pārstāvjiem, viņš iepazinies ar

apvidus leksiskajām īpatnībām un pēc iespējas tās atspogu-

ļojis savā vārdnīcā. Tāpēc arī pie daudziem vārdiem ir no-

rāde, ka tie sastopami vai nu Kurzemē, vai Rīgā, Vidzemes

malienē vai tāmnieku novados. Lange secina, ka vistīrākā

latviešu valoda ir Vidzemes un Kurzemes vidienē, bet Kur-

zemes dienvidos ir daudz lituānismu un Vidzemes malējos
novados — liela igauņu un krievu valodas ietekme. Vārd-

nīcā viņš centies norādīt uz aizguvumiem no attiecīgajām

vralodām, sevišķu uzmanību pievērsdams ģermānismu noro-

bežošanai no mantotās latviešu valodas leksikas. Ģermā-
nismu ieviešanu latviešu valodā Lange uzskatīja par lielu

kļūdu. Pēc viņa domām, latviešu valoda jau 18. gadsimta
vidū bija pietiekami bagāta, lai tajā varētu pilnīgi izteik-

ties, neaizgūstot vārdus no citām valodām.
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Fiksētās latviešu valodas bagātības no Langes vārdnīcas

viegli varēja iekļūt ne vien 18. gadsimta, bet arī 19. gad-
simta autoru darbos un tā tapt par latviešu literārās valo-

das sastāvdaļu. Dažādu apvidu vārdu vidū ir vairāki no

verbiem atvasināti īsie lietvārdi, kam nav tajā laikā parasto
garo atvasinājuma piedēkļu. Tas sakāms, piemēram, par
vārdu mīla blakus garākajai formai mīlestība. (Vārds mīla

dots lokatīvā: «mīlā turēt».) No Langes vārdnīcas šo vārdu

aizguvis Rainis.

Vārdnīcā ir diezgan daudz vārdlietojuma paraugu, to vidū

arī parunas un sakāmvārdi. Tā, pie vārda vilks doti šādi

piemēri: «kas vilkam mežā ceļu rāda» (ar vācisko paskaidro-
jumu: «vilkam un ļaunajam nav nekāds ceļa rādītājs vaja-
dzīgs») un «baro nu suņu, kad vilks jau kūtī».

Viss vārdnīcas teksts, izņemot latīniskos norādījumus,

iespiests gotu burtiem. Vārdi kārtoti alfabēta secībā, bet

bieži ir veidotas arī vārdu ligzdas. Daudziem latviešu va-

lodas verbiem Lange dod pamatformas. Verbu pamatformas,
kaut arī nekonsekventi, bija minētas vēl tikai G. Elgera
vārdnīcā, citu vārdnīcu autori tās nebija devuši.

Langes vārdnīcā ir 524 lappuses. Katrā vārdnīcas daļā ir

patstāvīga numerācija. Jāatzīmē, ka grāmatā numurētas ne-

vis lappuses, bet slejas (katrā lappusē ir divas slejas). Pir-

majā vārdnīcas daļā (vācu-latviešu) ir ap 15 000 vārdu,

otrajā (latviešu-vācu) — ap 10 000 vārdu.

Sniegsim dažus šķirkļu paraugus no vārdnīcas otrās daļas

(teksts transliterēts latīņu burtiem):

«Appals, rund.

appals puisis, ein Junggeselle.
appalisks, oval, rundlich.

appalums tas, die Rūnde.»

«Aust, auschu, audu, -dis, -dischu, weben.

auschamajs, ein Flecht\verk von Strikken, so die Fischer

gebrauchen.
N. B. die ūbrige Derivativa siehe unter: audi.»

Daudziem latviešu vārdiem J. Lange devis arī etimolo-

ģiskās norādes.

G. F. Stendera vārdnīca. G. F. Stenders (1714—1796), pa-

rasti dēvēts Vecais Stenders, latviešu kultūras vēsture pa-

zīstams gan kā laicīgās literatūras aizsācējs, gan kā valo-

das pētnieks. Viņa valodniecisko darbu vidū jāmin «Latviešu

gramatika», kas iznākusi divos izdevumos, un ļoti plaša
vārdnīca. Vārdnīcas pirmais variants pievienots gramatikas
pirmajam izdevumam (1761. g.), bet, ievērojami papildināts,
būtiski pārstrādāts, šīs vārdnīcas materiāls ir iespiests kā
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G. F. Stendera latviešu valodas vārdnīcas «Lettisches Lexikon» titul-

lapa.

patstāvīgs darbs Jelgavā 1789. gadā ar nosaukumu«Latviešu

leksikons» («Lettisches Lexikon»). Šajā vārdnīcā apkopota
gan Stendera paša savāktā leksika, gan arī J. Langes un

X- Elversa vārdnīcu materiāls. Gadījumos, kad viens vai

otrs no šiem autoriem minējuši Stenderam nepazīstamus vār-

dus, pēdējais devis tos ar attiecīgu norādi.
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Stendera nodoms bija izveidot pilnīgu, visu latviešu

vārdu krājumu aptverošu vārdnīcu. Tāda darba sagatavo-
šanai G. F. Stenders bija ļoti piemērots. Viņš labi prata
latviešu valodu; to viņš bija iemācījies jau bērnībā vecāku

mājās (Lašos — Augškurzemē), vēlāk valodas zināšanas pa-

pildinājis, strādādams Lindē, Birzgalē un Sunākstē. Turklāt

Stenders bija tam laikam vispusīgi izglītots: viņš bija stu-

dējis teoloģiju, nopietnas zināšanas viņam bija valodnie-

cībā, dabaszinātnēs, astronomijā un ģeogrāfijā. Tāpat kā

Lange, Stenders mēdza runāties ar zemniekiem un vienmēr

atzīmēja dzirdētos jaunos vārdus un izteicienus. Šādu me-

todi viņš savā gramatikā ieteicis arī citiem.

G. F. Stenderam bija daudz vieglāk savu vārdnīcu izdot

nekā J. Langem: par šo darbu aizbildnību uzņēmās Kur-

zemes muižnieki. 1786. gada landtāgā muižnieki piešķīra tā

izdošanai 1000 Alberta dālderu. Tāpēc arī vārdnīca varēja

G. F. Stendera vārdnīcas teksta fragments. Aiz pamatvārda būt doti tā

atvasinājumi.
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iznākt tam laikam lielā metienā — 4000 eksemplāros. Dar-

bam ir plašs priekšvārds un divas daļas: latviešu-vācu un

vācu-latviešu vārdnīca. Katrā daļā ir patstāvīga lappušu nu-

merācija. Kopumā izdevumam ir 1191 lappuse. Vārdnīcas

pirmajā (latviešu-vācu) daļā ir ap 7000 vārdu, bet otrajā
(vācu-latviešu) daļā — apmēram 14 000 vārdu. Atšķirībā
no visiem iepriekšējiem iespieddarbiem Stendera vārdnīcā

latviskais teksts dots ar latīņu burtiem, turklāt katra šķirkļa
vai ligzdas pirmais vārds iespiests ar izvirzījumu, tādēļ
vārdnīcas teksts ir viegli pārskatāms un tajā var labi orien-

tēties. Tāpat kā Langes izdevumā, arī Stendera vārdnīcā

galvenais teksts kārtots ligzdās. Dažas ligzdas ir ļoti pla-
šas, jo pie pamatverbiem minēti visi priedēkļu verbi un no

verba atvasinātie substantīvi. Piemēram, kopā ar vārdu augt
doti arī aizaugt, apaugt, ataugt, ataugs, paaugas, augošs,
augums, augtene. Verbiem dotas arī pamatformas. Vārdlie-

tojuma piemēru ir daudz.

G. F. Stendera vārdnīcas īpatnība ir tā, ka viss leksiskais

materiāls nav apvienots vienotā alfabēta secībā, bet katrā

vārdnīcas daļā aiz pamatleksikas ir īpaši dažādu nosaukumu

grupējumi. Atsevišķi doti: 1) vīriešu kristāmvārdi (Ādams,
Akots, Alekss, Andrejs, Anss ar variantiem Anšs, Antiņš
utt.), 2) sieviešu kristāmvārdi (Adaļa, Agate, Agnēze, Āļe,
Anne utt.), 3) zemju un tautu nosaukumi, arī latviešu ap-
dzīvoto apvidu un iedzīvotāju nosaukumi (augšgalieši — «kas

augšā galā dzīvo», Augšzeme, Austruma zeme, Biemeru

zeme —t. i., Bohēmija, utt.), 4) Kurzemes pilsētu un muižu no-

saukumi, 5) Vidzemes pilsētu un muižu nosaukumi, 6) četr-

kājaino dzīvnieku nosaukumi (āpša jeb āpsis, āzis, aita,

auns utt.), 7) putnu nosaukumi (apogs, badadzeguze, balodis

utt.), 8) zivju nosaukumi (āte, akmiņa grauzis, asers, bal-

tās zivis utt.), 9) kukaiņu un tārpu nosaukumi (akli, bam-

bals, bite utt.), 10) koku un krūmu nosaukumi (ābele jeb
āboļu koks, alksnis, apse, aviešu krūms jeb aviešni utt.),

11) puķu, zāļu un citu stādu nosaukumi (adiņi 'vasaras

rudzi', agurkes 'gurķi', liela agurke 'ķirbis' utt.), 12) sēņu
nosaukumi (alksnīši, apsenes, bērzlapas utt.).

G. F. Stendera vārdnīcai bija liela kultūrvēsturiska no-

zīme. Apmēram simt gadu tā bija plašākais latviešu valodas

vārdu krājuma apkopojums, kas noderēja arī pirmajiem lat-

viešu tautības autoriem viņu literārajā darbā un vēlāk jaun-

latviešiem, kuri sāka rūpēties par latviešu literārās valodas

izveidošanu. Daudzās Raiņa atzīmes viņa G. F. Stendera

vārdnīcas eksemplārā liecina, ka dzejnieks to rūpīgi izstu-

dējis, lai izmantotu tās leksiku savos darbos. Zinot, ka
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G. F. Stenders bija ne vien labs latviešu valodas pratējs, bet

arī valodas pētnieks, kas centās precīzi fiksēt valodas īpat-
nības, uz Stendera vārdnīcas datiem balstījušies vairāki

latviešu valodnieki. Šīs vārdnīcas materiāli iestrādāti arf

visplašākajā latviešu vārdnīcā — K. Mīlenbaha «Latviešu

valodas vārdnīcā».

Kaut gan G. F. Stenders bija savācis un diezgan precīzi
fiksējis Joti daudz latviešu valodas vārdu, drīz pēc viņa nā-

ves radās vārdnīcas papildinājumi un labojumi. Liela no-

zīme ir K. Hardera un A. Velliga papildinājumiem, kas rak-

stīti 19. gadsimta sākumā.22 Abi šie autori dzīvoja un dar-

bojās Ziemeļvidzemē; A. Velligs bija latvietis — pirmais lat-

viešu tautības autors, kas pētīja savas dzimtās valodas

leksiku. Tā kā Stenders savu vārdu krājumu bija savācis gal-
venokārt Kurzemē, Harders un Velligs labi varēja papildi-
nāt Stendera leksiku ar attiecīgiem īpatnējiem Vidzemes no-

vadu vārdiem. Piemēram, viņi paskaidroja, kādas ogas tur

sauc par kazenēm, cūcenēm, kaulenēm, škonenēm v. c. Har-

ders un Velligs galvenokārt tomēr centās precizēt latviešu vār-

du formas un nozīmes gadījumos, kad Stenders bija kļūdījies.

Piemēram, K. Harders norādīja, ka jāsaka karsonis (ne kar-

sonis, kā bija Stenderam), kauss (ne kausis). Viņš vērsās

pret nevajadzīgu ģermānismu ieviešanu latviešu valodā, bet

ieteica nevairīties no internacionālismiem. Mūsdienu latviešu

literāro valodu varētu bagātināt daudzi Hardera fiksēti apvid-
vārdi un izteicieni, piemēram, vārda pilināt sinonīms lāsināt,

vārda tirpuļi sinonīms šalkas (ar atšķirīgu nozīmes niansi:

'auksti tirpuli'): «man šalkas vien pārgāje pār kauliem».

K. Harders un A. Velligs bija pirmie, kas leksikogrāfiskajā
darbā pievērsa tik lielu uzmanību vārda semantiskajām un

stilistiskajām niansēm, reizē norādot — kā jau minēts — uz

daudzām vārdu lietošanas īpatnībām Ziemeļvidzemē. Pie-

mēram, paskaidrotas vārdu akls un neredzīgs nozīmes nian-

ses, norādot uz atšķirīgiem šo vārdu lietošanas gadījumiem.
K. Harders ir Joti labi uztvēris sinonīmo vārdu stilistiskās

atšķirības. Piemēram, viņš raksta: «Starp vārdiem lūgt un

saukt vidū stāv aicināt. Tas gan nav tik laipnā izteiksmē kā

lūgt, bet arī ne tik lietišķs un pavēlīgs kā saukt.» Daudziem
vārdiem X- Harders dod lietojuma piemērus īsākos vai ga-
rākos teikumos. G. F. Stendera materiālu viņš papildina,
piemēram, ar vārdu apārnis, dodot teikumu Sienu grābt
upārnos 'sienu no ūdens sagrābt sausā vietā biezākā kārtā,
•ai vēlāk varētu jo ātrāk salikt gubās' un pievienojot šādu

piemēru: «Tāds mazs apārnitis vēl palike, kad mums lietus

'lāce virsū».
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Vairāki papildinājumi un precizējumi G. F. Stendera

vārdnīcai publicēti Latviešu literārās biedrības rakstu krā-

jumā «Magazīna» («Magazin»). Daži palikuši arī rokrakstā.

Atsevišķi autori sāka veidot patstāvīgas vārdnīcas, papildi-
not Stendera savāktos materiālus ar saviem leksikas vāku-

miem. Piemēram, ar 1806. gadu datēti Rūjienas mācītāja
G. Bergmaņa (1749—1814) manuskripti latviešu-vācu un

vācu-latviešu vārdnīcai. 23

Neatkarīgi no G. F. Stendera vārdnīcas, bet turpinot
G. Elgera vārdnīcas tradīcijas, izveidota katoļu garīdznieka
J. Kurmina trijvalodu (poļu-latīņu-latviešu) vārdnīca «Stow-

nik polsko tacinsko lotewski» (Viļņa, 1858. g.). Tā ir pirmā
iespiestā vārdnīca latgaliešu rakstu valodā, respektīvi, augš-
zemnieku dialektā. Vārdnīcā ir 282 lappuses, un tajā ie-

tverts apmēram 13 000 vārdu, arī daudz aizguvumu no lietu-

viešu valodas (piemēram, lajsui 'brīvi'). Rokrakstā palikusi
agrāk, 18. gadsimta 20. gados, rakstītā J. Karigera (1664 —

1729) poļu-latviešu vārdnīca, kurā latviešu vārdi lielākoties

doti augšzemnieku dialektā.

Latviešu nacionālās leksikogrāfijas sākumi. Līdz 19. gad-
simta vidum latviešu valodas vārdnīcas veidoja galvenokārt
cittautieši. Kaut arī daži no tiem bija labi latviešu valodas

pratēji, tomēr viņiem nebija tik dziļas valodas izjūtas kā pa-

šiem latviešiem. Viņi nespēja pietiekami niansēti uztvert

vārdu nozīmes un stilistiskās savdabības, kas ir tik svarīgas,
tulkojot latviešu valodas vārdus citās valodās vai arī mēģi-
not atrast citu valodu vārdiem precīzi atbilstošu izteiksmi

latviešu valodā. Tāpēc vārdnīcu darbs Latvijā īsti kvalita-

tīvs varēja kļūt tikai tad, kad pie tā stājās attiecīgi saga-

tavoti latviešu inteliģences pārstāvji.

1855. gadā Terbatā divi studenti — Krišjānis Valdemārs

un Juris Neikens pārrunāja jautājumu par nepieciešamību
sarakstīt latviešu valodā mācību grāmatas un vārdnīcas.

K. Valdemārs (1825 —1891), kas diezgan labi pārzināja lat-

viešu saimnieciskās un kultūras dzīves problēmas, ieteica

Neikenam ķerties pie pilnīgas latviešu valodas vārdnīcas sa-

gatavošanas, jo G. F. Stendera vārdnīca jau sen neatbilda

ne faktiskajam valodas stāvoklim, ne arī dzīves izvirzītajām
prasībām. Latvijā gan pilsētās, gan laukos strauji attīstījās
kapitālisms. Veidojās jaunas ražošanas attiecības. Tika di-

binātas jaunas skolas, daudzi latvieši mācījās ģimnāzijās un

tiecās iestāties arī augstskolās. Simtiem latviešu iesaistījās
darbā saimnieciskos uzņēmumos, kuriem bija sakari ne tikai

ar dažādiem Krievijas novadiem, bet arī ar ārzemēm. Visur

vajadzēja valodu zināšanu. Attīstījās arī pati latviešu va
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sētās lietošanas iespējas. J. Neikens (1826—1868) Valdemā-

ram šķita piemērots jaunas latviešu-vācu vārdnīcas sagata-
vošanai, jo viņš labi prata abas valodas un kā Cimzes sko-

lotāju semināra absolventam un Tērbatas universitātes divu

fakultāšu studentam viņam bija arī vajadzīgā izglītība.
J. Neikens jau bija izdevis grāmatu «Vācu valodas mācība»

(1850. g.), kur nodaļu sākumā prasmīgi izmantoti divvalodu

vārdnīcas fragmenti. J. Neikens arī stājās pie vārdnīcas sa-

gatavošanas, bet lielā kārtējo darbu slodze (mācītājs Dikļos,
vēlāk Umurgā) un sabiedriskie pienākumi prasīja tik daudz

laika, ka manuskriptu viņš nepabeidza, un turpmāk — pēc
viņa nāves — vārdnīcu veidoja K. Ulmanis.

K. Valdemārs pēc studiju beigšanas devās uz Maskavu,
un pēc viņa ierosinājuma tapa pirmā, kaut arī nelielā sveš-

vārdu vārdnīca. Tas ir X- Valdemāra izdoto «Pēterburgas
Avīžu» (1862.—1865. g.) pielikums ar svešvārdu skaidro-

jumiem — «Iztulkošana no kādiem svešiem vārdiem, kas

«Pēterburgas Avīzēs» uz 1862. gadu atronami». Šo pieli-
kumu pievienoja «Pēterburgas Avīžu» 1862. gada 26. nu-

muram, kas iespiests 1863. gada sākumā. «Pēterburgas
Avīžu» aktīvie līdzstrādnieki K. Valdemārs un J. Alunāns

jau 19. gadsimta 50. gadu otrajā pusē bija izteikuši savas

domas par internacionālismu nepieciešamību. K. Valdemārs

internacionālismu ieviešanu valodā uzskatīja par vienu no

jaunā laikraksta galvenajiem uzdevumiem. «Pēterburgas
Avīzes», kas lasītājus centās iepazīstināt ar aktuālām sabied-

riskās dzīves, zinātnes un tehnikas parādībām, nevarēja la-

sītājiem sniegt tikai vienā vai divos vārdos ietvertu sveš-

vārda tulkojumu, vajadzēja dot plašāku skaidrojumu. Tā arī

darīts svešvārdu pielikumā, kur ietverti 167 skaidrojamie
vārdi. Skaidrojumi ir veidoti dažādi — dots gan svešvārda

latviskais sinonīms, gan sinonīmiska vārdkopa vai arī pla-
šāks apraksts, arī definīcija, dažos gadījumos sīks paskaid-
rojums. Piemēri:

«Asociācija., ir biedrošanās, biedrība.»

«Republika ir tāda valsts, kur augstākā valsts vara ir tau-

tas voi kādas ļaužu kārtas rokās, kas valsti valda caur tie-

sām un īpaši ieceltiem priekšniekiem, ko par prezidentiem,
konzuliem v. t. jpr. sauc.»

Jāpiebilst, ka pretstatā tajā laikā valdošajiem ideālistis-

kajiem uzskatiem «Pēterburgas Avīžu» vārdnīcā dots plašs
un objektīvs jēdziena materiālisms skaidrojums.

Progresīva parādība bija tā, ka šīs vārdnīcas autori iepa-
zīstināja lasītājus arī ar kapitālistiskās ekonomikas un po-

675*
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litiskās dzīves pamatjēdzieniem. Svešvārdu labās latviskās

formas, skaidrojumu izteiksmes un sevišķi skaidrojuma pro-

gresīvās sabiedriski politiskās un ideoloģiskās tendences dēļ
šī vārdnīca ir labāka un nozīmīgāka par 19. gadsimta otrajā

pusē un 20. gadsimta sākumā izdotajām svešvārdu vārd-

nīcām latviešu valodā. «Pēterburgas Avīžu» svešvārdu pie-
likums bija kolektīva darba rezultāts; pielikuma galvenais
autors bija J. Alunāns. Paraugs «Pēterburgas Avīžu» vārd-

nīcas sastādītājiem bija krievu revolucionāro demokrātu iz-

dotā nelielā svešvārdu vārdnīca.24

Latviešu valodā pirmā svešvārdu vārdnīca grāmatas veidā
iznāca 1878. gadā.25 Tā ir diezgan šaura, tanī ietverti tikai

apmēram 2200 vardi. Skaidrojumi ir ļoti īsi. Plašāka bija
J. Dravnieka 1886. gadā izdotā «Svešu vārdu grāmata» —

ar vairāk nekā 5000 vārdiem; šī vārdnīca līdz 1914. gadam
iznāca piecos izdevumos.

K. Valdemāra vārdnīcas. Savā sabiedriski politiskajā un

saimnieciskajā darbā X- Valdemārs nonāca pie atziņas, ka

ļoti vajadzīga ir krievu-latviešu un latviešu-krievu vārdnīca.

Viņš uzskatīja, ka, pirmkārt, kapitālistiskās saimniecības at-

tīstība Latvijā veicina rosīgākus sakarus ar krievu tautības

apdzīvotajiem apgabaliem un veido ciešākus kontaktus ar

centrālajām administratīvajām un saimnieciskajām iestādēm,
kur visi darījumi tika kārtoti krievu valodā. Otrkārt, krievu

valodas prašana bija nepieciešama, lai varētu realizēt jaun-
latviešu mērķus — tuvoties krievu tautai, labāk iepazīt tās

kultūru. Treškārt, krievu valodas zināšanu prasīja tiesu un

administratīvo iestāžu pārveidošana Baltijas guberņās ar

krievu valodu kā darījumu valodu un krievu mācību valodas

ieviešana skolās.

1866. gada K. Valdemārs bija iecerējis par Izglītības
(Tautas apgaismošanas) ministrijas līdzekļiem izdot nelielu

krievu-latviešu vārdnīcu. Ministrija gan ieteica sagatavot
plašu vārdnīcu pēc zinātniskiem principiem (ar pilnīgu lat-

viešu valodas vārdu krājumu, ietverot apvidvārdus un iz-

lokšņu īpatnējās formas), bet K. Valdemārs tam nepiekrita,

jo šādas vārdnīcas sagatavošana ieilgtu un vārdnīca, pēc
viņa domām, neveicinātu arī krievu valodas zināšanu izpla-
tīšanos latviešu tautā.26

Ministrija 1867. gada 3. jūnijā noslēdza ar K. Valdemāru

līgumu par vārdnīcas sagatavošanu praktiskām vajadzī-
bām. K. Valdemārs apņēmās septiņu mēnešu laikā sagata-
vot vārdnīcas manuskriptu un pēc apstiprināšanas iespiest
to 2000 eksemplāros, saņemot par darbu 2150 rubļu. Izde-

vuma apjoms līgumā nebija noteikts.
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K. Valdemārs tūlīt arī stājas pie darba. Par galveno līdz-

strādnieku viņš bija paredzējis K. Baronu, bet tas bija sais-

tījies par mājskolotāju Voroņežas guberņā. Tieši šajā laikā

Maskavā ieradās F. Brīvzemnieks (Treiiands). Pārbaudījis
Brīvzemnieka valodas zināšanas, Valdemārs viņu iesaistīja
vārdnīcas sagatavošanas darbā. Brīvzemnieks kļuva par Val-
demāra tuvāko līdzstrādnieku. Pārējos Valdemārs izraudzī-

jās galvenokārt no Maskavā studējošiem vai strādājošiem
latviešiem. Viņu vidū bija A. Spāģis, K. Kalniņš un rakst-

nieks Laubes Indriķis. Pēdējais vārdnīcas tapšanas gaitu
raksturo šādi: «. ..darbs bija pasteidzams un priekš tā palīgi,
līdzstrādnieki pieņemami. Cits krievu vārdus tulkoja, cits,
kam tulkošana neveicās, krievu vārdus pec rindām izrakstīja
v. t. jpr. Darbam iesākoties, labs pulciņš strādāja čakli

vien; bet pirmais darba gads vēl nebija savu rituli izbeidzis,
kad strādnieki bija izklīduši, atstājušies; tikai viens palika —

Brīvzemnieks. Brīvzemnieks uzņēmās darbu pabeigt, bet

darba beigas bija darba resgalis; aizritēja veseli trīs gadi,
darbam beidzoties, un kas par darbu! Manuskripts bija raibs

kā dzenis, vārdi bija juku jukām sastādīti, jo daži iz līdz-

strādniekiem, vai vieglprātīgi būdami, vai nezinādami, bija
greizi tulkojuši . .»

27 Laubes Indriķis pats manuskripta rak-

stīšanā nav piedalījies, bet savas piezīmes ierakstījis korek-

tūras loksnēs. 28

Vārdnīcas tapšanā galvena loma bija K. Valdemāram;

viņš ne tikai iecerēja šo izdevumu un organizēja tā sagata-
vošanu, bet arī deva norādījumus par darba struktūru, par

tajā lietojamo ortogrāfiju un par citiem jautājumiem.

Vārdnīca izveidojās plašāka, nekā bija domāts. Kā jau
minēts, izdevuma apjoms līgumā gan nebija noteikts, bet,

pēc F. Brīvzemnieka sniegtajām ziņām, tas bija paredzēts
20 iespiedlokšņu apmērā.

29 Darba gaitā vārdnīcas apjoms
palielinājās vairāk nekā divas reizes — līdz 43,5 iespiedlok-
snēm (pēc mūsdienu mēroga, apmēram 85 autorloksnes), tā-

dēļ ministrija palielināja līdzekļus izdošanai līdz 4200 rub-

ļiem. Vārdnīcu iespieda Universitātes (Katkova un biedru)

tipogrāfijā. Darbu gan nepaveica līgumā paredzētajā laikā,

tomēr vārdnīcas tapšanas gaita bija ātra — tā uzrakstīta un

iespiesta četros gados. 1871. gada decembra beigās vārdnī-

cas iespiešana bija pabeigta. (Titullapā par izdošanas gadu
minēts 1872. gads.)

Vārdnīca sākumā bija iecerēta kā divvalodu (krievu-lat-

viešu) vārdnīca, bet K. Valdemārs tai pievienoja vēl trešo —

vācu valodu, lai labāk precizētu katra latviešu vārda no-

zimi. Šajā ziņā Valdemāram paraugs bija 1851. gadā
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K. Valdemāra «Krievu-latviešu-vācu vārdnīces» teksta fragments

izdotā «Krievu-zviedru-somu vārdnīca». Nākamajos izdevumos

(1890. un 1912. g.) no vārdnīcas vāciskās daļas atteicās, jo
latviešu literārās valodas veidošanās process bija pavirzījies
tālu uz priekšu, jaunā leksika nostabilizējusies un latviskajai
daļai vairs nevajadzēja īpašu semantikas precizējumu citā

valodā.

K. Valdemāra 1872. gada vārdnīca aptver 695 lappuses,
kurās ir ap 50000 krievu valodas vārdu tulkojums. Katrai

valodai lietots citāds burtu tips, lai teksts būtu labāk pār-
skatāms. Vārdnīcā izdarīti daži latviešu valodas ortogrāfi-
jas grozījumi. Radikālākais no tiem ir līdzskaņu burtu div-

kāršojuma atmešana aiz īsajiem patskaņiem.
Ar savu struktūru un vārdu tulkošanas paņēmieniem

X- Valdemāra vārdnīca ļoti atšķiras no visām iepriekšējām
vārdnīcām; te izmantoti paņēmieni, kas tuvi mūsdienu leksi-

kogrāfijas praksei. Krievu valodas vārdu tulkošanai lat-

viešu leksikogrāfijā vēl nebija tradīciju un paraugu.

K. Valdemārs un viņa līdzstrādnieki centās sīki dalīt vārdu

nozīmes un tulkojumam ne tikai sniegt attiecīgu latviešu va-

lodas vārdu (dažreiz tas bija jaunvārds), bet arī plašāk p»a-
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skaidrot daudzu svešāku vārdu nozīmi. Piemēram:

«jieKCHKorpadpHH, f. leksikogrāfija, f.(vārdu grāmatas rak-

stīšana)

MaTepnajiH3M, m. materiālisms, m. (māciba, pēc kuras ma-

tērija tā visugrunligāka un cienījamāka)

CKy:ibnTypa, f. skulptūra, f. (bilžu izkalšanas māksla jeb
skunste).»

Vārdnīcas leksiskās jaunrades pamatā bija J. Alunāna

ieteikumi par latviešu leksikas veidošanu. Jaunvārdu vidū ir

J. Alunāna darinātie vārdi ārzemes, attīstīt, ceļot, kareivis,

namdaris v. c. Pēc viņa ieteiktajiem paraugiem atvasināti

jaunvārdi ar izskaņām -nieks, -nice, -iba; piemēram: cietum-

nieks, jūrnieks, slimniece, viesnice, vārdnice, aplamība, īpa-
šība, īstenība, avīžniecība, grāmatniecība, rūpniecība.

Blakus vārdam klātnieks (agrāk klātbūdamais) vārdnīcā

lietots arī apzīmējums neklātums (3aoHHOCTt>), kam atbilst

J. Endzelīna vēlāk darinātais termins neklātiene. Vārds zi-

nātnieks, kas agrāk lietots ar nozīmi 'zinātājs', vārdnīcā

ieviests mūsdienu nozīmē, piemēram, vārdkopā valodas zi-

nātnieks 'lingvists. {

Vārdnīcas sagatavošanas beigu posmā bija publicēti daži

A. Kronvalda valodnieciskie raksti, kuros izteiktos ierosi-

nājumus par jaunveidojamiem latviešu vārdiem varēja iz-

mantot vārdnīcas darbā. Vārdnīcā uzņemti arī vairāki

A. Kronvalda jaunvārdi: dzeja, dzejolis, līdzeklis, māksla,

pilsonis, vēsture, vēstule, zīmulis. A. Kronvalds 1873. gadā
ieteica jaunvārdus būte un būtība: abi šie vārdi ir sastopami jau
Valdemāra vārdnīcā. lespējams, ka Kronvalds šos vārdus

ir pārņēmis no vārdnīcas. Dažiem A. Kronvalda ieteiktajiem

jaunvārdiem vārdnīcā ir pārveidota forma, un ši pārveidotā
forma ieviesusies latviešu literārajā valodā. Piemēram, 1869.

gadā Kronvalds lietoja vārdu nākatne, vārdnīcā šis vārds

sastopams formā nākotne, un šo formu 1874. gadā akcep-

tēja arī Kronvalds. A. Kronvalds ieteica vārdu burtnīce, bet

vārdnīcā un no vārdnīcas literārajā valodā ieviesās forma

burtnīca.

Vārdnīcā ir daudz jaunvārdu, kuri nav konstatēti ne tā-

laika, ne senākajā literatūrā, tātad uzlūkojami par vārdnīcas

autoru darinātiem, piemēram: dārzāji, izdevējs, izraksts, līdz-

strādnieks, mēģinājums, pēcvārds, pretruna, priekšlikums,

sacerējums, saruna, senatne, teiksma.

No K. Valdemāra vārdnīcas latviešu literārajā valodā

ieviesās daudz internacionālismu. Mazinājās vācu leksikas

ietekme latviešu valodā. Par šās vārdnīcas popularitāti lie-

cina fakts, ka nedaudz pārstrādātā veidā tā lietota vēl mūsu
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gadsimta pirmajos gadu desmitos (otrais izdevums 1890.

gada, trešais — 1912. gadā).
Uz plašā «Krievu-latviešu-vācu vārdnīces» materiāla pa-

mata izveidoja šaurāku «Latviešu-krievu-vācu vārdnīci», kas

par Izglītības ministrijas līdzekļiem izdota Maskavā 1879.

gadā.

J. Neikena un K. Ulmaņa vārdnīca. 1824. gada nodibinātā

Latviešu literārā biedrība savos statūtos bija paredzējusi,
ka viens no galvenajiem tās uzdevumiem būs latviešu valo-

das gramatikas un leksikas izpēte. 1844. gadā biedrība iz-

sludināja prēmiju 400 sudraba rubļu apmērā par jaunu lat-

viešu valodas vārdnīcu, 1859. gadā šo summu palielināja par
100 rubļiem, un tomēr neatradās neviens, kas darbu uzņem-
tos. Biedrības aicināts, latviešu valodnieks un ārsts Juris

Bārs (1808 —1879) kādu laiku gan nodevās vārdnīcas saga-
tavošanai, ierakstīja daudz piezīmju J. Langes un G. F. Sten-

dera vārdnīcu eksemplāros, bet tad laika trūkuma dēļ no šā

darba atteicās.

Kā jau minēts, pec K. Valdemāra ierosinājuma 1855. gadā
J. Neikens bija stājies pie latviešu-vācu vārdnīcas sagata-
vošanas. (K. Valdemārs bija iecerējis, ka šajā darbā jāpie-
dalās arī Kurzemes un Vidzemes tautskolotājiem.) Tagad
Latviešu literārās biedrības vadītāji aicināja Neikenu veidot

šo vārdnīcu sadarbībā ar biedrību. Pēc J. Neikena nāves viņa
vārdnīcas materiālus biedrība nodeva K. Ulmanim (1793 —

1871) — bijušajam Tērbatas universitātes rektoram un vēlā-

kajam Pēterburgas luterāņu bīskapam —,
kas līdz pat mūža

galam turpināja darbu pie vārdnīcas. K. Ulmanis iekļāva
manuskriptā arī G. Bergmaņa rokrakstā palikušās vārdnī-

cas materiālus un organizēja apvidvārdu vākšanu ar Irlavas

un Valkas skolotāju semināru audzēkņu un dažu skolotāju

palīdzību. Sevišķi aktīvs materiālu vācējs bija Jelgavas sko-

lotājs P. Zēvalds. X- Ulmanis aicināja strādāt pie vārdnī-

cas A. Kronvaldu, un Kronvalds atsūtīja viņam savus jaun-
vārdus. Biedrība steidzināja K. Ulmani, lai šī vārdnīca

varētu iznākt pirms Valdemāra vārdnīcas, taču K. Ulmanis

saslima un 1871. gada 19. oktobrī mira. Vel pēdējā dzīves

dienā, jau valodu zaudējis, viņš, gultā gulēdams, tomēr la-

sīja vārdnīcas korektūru. Pēc Ulmaņa nāves darbu pabei-
dza valodnieks A. Bīlensteins kopā ar vēsturnieku A. Bu-

holcu, un 1872. gadā iznāca vārdnīcas pirmā daļa — «Lat-

viešu-vācu vārdnīca».30

Vārdnīcu publicēja kā K. Ulmaņa darbu, un tikai priekš-
vārdā A. Bīlensteins pieminēja arī J. Neikenu. Par tik ne-

taktisku rīcību laikrakstos bija asa polemika; sevišķi A. Ban
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J. Neikena un K. Ulmaņa «Latviešu vārdnīcas» 1. daļas teksta fragments.

drēvičs «Baltijas Zemkopi» norādīja uz J. Neikena nopel-
niem šīs vārdnīcas tapšanā. Polemikas laikā A. Bīlensteins

atzina, ka Ulmanis vēlējies vārdnīcas titulā redzēt blakus

savam vārdam iespiestu arī latvieša Jura Neikena vārdu.

Redakcija tomēr nolēmusi, ka tas nav vajadzīgs. Kas tad

bija šī redakcija? Pats A. Bīlensteins ar saviem palīgiem.
Jāatzīmē, ka Bīlensteinam nebija visai draudzīgas attiecī-

bas ar Neikenu. Lai gan Neikens bija audzināts un
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izglītots vāciskā garā, viņš tomēr nevarēja samierināties ar

vācu mācītāju vadītajām «Latviešu Avīzēm» un noteikti uzstā-

jās pret to, ka šo laikrakstu pārvērš par Latviešu literārās

(Latviešu draugu) biedrības orgānu. 1865. gada martā (neilgi
pēc tam kad Bīlensteins bija kļuvis par minētās biedrības

priekšnieku) Neikens izsūtīja visiem biedrības biedriem vēs-

tuli, kurā vērsās pret biedrības vadītāju nostāju latviešu laik-

rakstu jautājumā; viņš cildināja «Pēterburgas Avīžu» «pa-
tiešām krietno saturu». Neikenu, protams, nekādos biedrī-

bas amatos vairs neievēlēja, un pēc Neikena nāves (1868. g.)
Bīlensteins acīmredzot vēlējās noklusēt arī viņa nopelnus
vārdnīcas sagatavošanas darbā. Taču tas bija grūti izda-

rāms. Tā, piemēram, Krimuldas mācītājs V. Valters Ulmaņa
nekrologā norādīja, ka Neikena atstātajā manuskriptā jau
«visi latviešu vārdi uz vācu valodu un atkal visi vācu vārdi

uz latviešu valodu pārtulkoti un pārcelti». 31

A. Bīlensteins centās attaisnoties ar to, ka viņš esot norē-

ķinājies ar Neikena mantiniekiem — tie par atlīdzību saņē-
muši visu biedrības izsolīto prēmiju. Bīlensteinam atbildēja
X- Valdemāra līdzgaitnieks A. Bandrēvičs: «Autora goda
vārda tiesības ar zeltu nevar nedz nopirkt, nedz nosvērt.»32

Vārdnīca bija iecerēta divās daļās. Otro (vācu-latviešu)

daļu K. Ulmanis bija tikai aizsācis, un šis daļas sagatavo-
šanu biedrība uzdeva mācītājam G. Bražem, kas bija sa-

rakstījis un tulkojis latviešu valodā vairākas grāmatas, bet

sevišķi pazīstams bija ar savu aso, naidīgo nostāju 19. gad-
simta 50. un 60. gados pret jaunlatviešiem. Vārdnīcas otrā

daļa iznāca 1880. gadā.33 Arī šeit autoru vidū J. Neikens nav

minēts. A. Bīlensteins norādīja, ka J. Neikens te padarījis
pavisam maz, mazāk nekā vārdnīcas pirmajā daļā — uz-

rakstījis tikai ap 20000 vārdu. Ko nozīmē «pavisam maz»,

varam saprast, ja zinām, ka vārdnīcas pirmajā daļā ietverts

ap 20 000 vārdu, bet otrajā — ap 35 000 vārdu.

Vārdnīcu vēsturē ir izveidojusies tradīcija, ka par vārdnī-

cas galveno autoru uzskata darba ievadītāju un pirmo ma-

teriālu apstrādātāju. Tāpēc arī 1872. un 1880. gada vārd-

nīcu vajadzētu saukt par tās aizsācēja un galvenā autora

J. Neikena vārdnīcu vai par J. Neikena un K. Ulmaņa vārd-

nīcu.

J. Neikena un K. Ulmaņa latviešu-vācu vārdnīcai (1. da-

ļai) latviešu kultūras vēsturē ir bijusi pozitīva nozīme. Te

apkopots bagātīgs latviešu valodas vārdu krājums, plašāks
nekā agrāk izdotajās vārdnīcās. Līdz ar K. Valdemāra 1872.

un 1879. gada vārdnīcām tā veicināja latviešu literārās va-

lodas attīstību. Uz šo vārdnīcu kā lielu notikumu latviešu
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kultūras dzīvē ir norādījis, piemēram, A. Kronvalds. Vārd-

nīca kopā ar ievadu aptver 374 lappuses, un tajā apkopots
apmēram 20000 vārdu. Parasti vārdiem pievienoti arī lie-

tošanas piemēri: vārdnīcā ir daudz frazeoloģismu. Atšķirībā
no iepriekšējām vārdnīcām šeit latviešu vārdiem mēģināts
atzīmēt zilbes intonāciju, bet tas darīts nekonsekventi. Vārd-

nīcā ir daudz apvidvārdu, un valodniekiem svarīgas ir no-

rādes par to lietošanas vietu. Kā jau minēts, sadarbībā ar

A. Kronvaldu vārdnīcā ietverti arī daudzi jaunvārdi. Tomēr

vārdnīcā vēl ir daudz ģermānismu, kurus latviešu laikraksti

tajā laikā skauda. Te, piemēram, ievietoti vārdi bānops (bah-

nohps) 'stacija', skolmeisteris (skohlmeisteris), bet nav

vārda skolotājs.
1880. gadā izdotajai vārdnīcas 2. daļai latviešu kultūras

vēsturē bija maza nozīme. G. Bražem nebija kontaktu ar

latviešu kultūras darbiniekiem, un viņa vārdnīcā ievietotā

latviešu leksika bija tik arhaiska, ka atgādināja Stendera

laika valodu. Latviskas cilmes vārdus viņš daudzos gadīju-
mos aizstāja ar vietējo vāciešu latviskajā runā lietotajiem ģer-
mānismiem. Piemēram, Burgerin ('pilsone, pilsētniece')
G. Braže tulko: «birģerene, birģera sieva oder gaspaža, oder

cienmāte»; Ķunstfreund ('mākslas draugs, mākslas cienī-

tājs') viņš tulko: «skunstes mīlētājs, skunstes darbu cienī-

tājs». Latviešu prese norādīja, ka šī vārdnīca bija noveco-

jusies jau pirms tās iznākšanas. Lielie līdzekļi, kas bija iz-

doti apjomīgā darba sagatavošanai un iespiešanai (vārdnīcā
ir 819 lappuses), bija kā zemē nomesti.

J. Dravnieka vārdnīcas. Ar 1886. gadā izdoto svešvārdu

vārdnīcu «Svešu vārdu grāmata» sākās ļoti rosīgais J. Drav-

nieka (Draviņš-Dravnieks, 1858—1927) darbs leksikogrāfijā.
Kā jau minēts, 1891. gadā sāka iznākt J. Dravnieka «Kon-

versācijas vārdnīca», un viņš bija arī Rīgas Latviešu biedrī-

bas gatavotās «Konversācijas vārdnīcas» darba tehniskais

vadītājs. Vienlaikus J. Dravnieks krāja materiālus tulkojoša-

jām vārdnīcām. Galvenās viņa sastādītās vārdnīcas ir šā-

das: «Vācu-latviešu vārdnīca» (1910. g.), «Krievu-latviešu

vārdnīca» (1913. g.), «Angļu-latviešu vārdnīca» (1924. g.),
«Latvju-krievu vārdnīca» (1923. g.) un «Latvju-vācu vārd-

nīca» (1927. g.); dažas izdotas atkārtoti. J. Dravnieka vārd-

nīcas bija pamats ne vien buržuāziskās Latvijas leksikogrā-
fijai, bet izmantotas arī padomju laikā. Tās ļoti atzinīgi vēr-

tējis J. Endzelīns.

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca». Deviņpadsmitā
gadsimta beigās nobrieda doma, ka nepieciešama zinātniska

latviešu valodas vārdnīca, kurā pēc iespējas būtu ietverta
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arī vēsturiskā leksika. Katram vārdam vajadzētu sniegt pre-

cīzu izrunas apzīmējumu un pilnīgi atsegt tā nozīmi, dodot

arī atbilstošus literatūras citātus vai no izlokšņu runātājiem
dzirdētus piemērus. Igauņu valodai tādu vārdnīcu — gan
šaurāka apjoma — bija sagatavojis akadēmiķis F. J. Vīde-

manis (izdota 1869. gadā).
Šādas kapitālas vārdnīcas autoram vajadzēja būt ne vien

ļoti labam latviešu valodas pratējam un valodniekam, bet

arī labam organizatoram. Kopā ar līdzstrādniekiem bija jā-
savāc materiāls no visiem Latvijas novadiem un jāapzina
arī četros gadsimtos latviešu valodā sarakstītā literatūra.

Vajadzēja būt ļoti lielam entuziastam, lai ķertos pie šāda

milzīga darba, jo 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā nebija
nevienas iestādes vai organizācijas, kas to varētu veikt ar

saviem darbiniekiem un līdzekļiem vai vismaz ar līdzekļiem
to atbalstīt. Šo pasākumu uzņēmās tolaik jaunais latviešu

valodnieks Kārlis Mīlenbahs (1853—1916).

Kārlis Mīlenbahs dzimis Kandavas pagastā, mācījies Tu-

kuma apriņķa skolā un Jelgavas ģimnāzijā un no 1876. gada
līdz 1880. gadam studējis filoloģiju Tērbatas universitātē.

Izcilo zināšanu un spēju dēļ universitātes mācību spēki
ieteica viņam zinātnieka ceļu, sagatavojoties profesūrai, bet

līdzekļu trūkums lika Mīlenbaham izraudzīties praktisku
darba lauku — viņš kļuva par Talsu apriņķa skolas pārzini.
1889. gadā Mīlenbahs pārgāja par skolotāju uz Jelgavas
ģimnāziju un 1895. gadā — uz Rīgas Aleksandra ģimnāziju.
Tur viņš bija vācu valodas skolotājs.

Jau studiju laikā Tērbatā Mīlenbahs pievērsās latviešu

valodas jautājumiem. Savā pirmajā publikācijā 1881. gadā
(žurnālā «Pagalms») Mīlenbahs mudināja izkopt latviešu

rakstu valodu. Sekoja daudzi raksti par atsevišķiem valo-

das jautājumiem gan latviešu periodiskajos izdevumos, gan

Pēterburgas Zinātņu akadēmijas «Vēstīs». K. Mīlenbaha po-

pulārzinātniskie apcerējumi iznākuši arī vairākās grāmatās.
Viņš sarakstīja gramatiku «Latviešu valodas mācība»

(1895. g.) un kopā ar J. Endzelīnu zinātnisko gramatiku
«Latviešu gramatika» (1907. g.) un mācību grāmatu «Lat-

viešu valodas mācība» (1907. g.).

K. Mīlenbaha mūža darbs ir latviešu leksikas materiālu

vākšana un to sakārtošana «Latviešu valodas vārdnīcā». Iz-

lokšņu vārdus K. Mīlenbahs sāka vākt jau Talsos; viņš iz-

rakstīja arī mazpazīstamus vārdus no vecākās latviešu lite-

ratūras. 1900. gadā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
nolēma uzsākt sistemātisku latviešu izlokšņu pētīšanu un

uzdeva šo darbu K. Mīlenbaham kopā ar J. Endzelīnu. Vai-
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rākas vasaras viņi kopā apceļoja daudzus Latvijas novadus;

šajās ekspedīcijās savāca arī ļoti daudz apvidvārdu. Sakrā-

tos leksikas materiālus X- Mīlenbahs pārrakstīja un kārtoja
vārdnīcas vajadzībām: izrakstīja katru vārdu uz savas kar-

tītes ar tulkojumu vācu valodā un ilustratīvām vārdkopām
vai veseliem teikumiem. Materiālus no grāmatām un perio-
dikas Mīlenbaham palīdzēja izrakstīt arī sieva, brālis un

dēli. Daudzus materiālus viņš saņēma no korespondentiem
vairākos Latvijas novados.

1904. gadā nodibinājās Rīgas Latviešu biedrības Valod-

niecības nodaļa, kuras biedri regulāri sapulcējās, lai pārru-
nātu un komentētu Mīlenbaha atzīmētos vārdus. To vārdu

sarakstus, par kuriem bija vēlami paskaidrojumi, publicēja
arī laikrakstos. K. Mīlenbahs izstrādāja nākamās vārdnīcas

šķirkļu paraugus un ievietoja tos Latviešu literārās biedrī-

bas rakstu krājumā «Magazin»
34

— lai pirms vārdnīcas ma-

nuskripta rakstīšanas saņemtu citu valodnieku atsauksmes.

Jāpiebilst, ka visu šo vārdnīcas sagatavošanas darbu K. Mī-

lenbahs veica bez jebkādas atlīdzības — tikai pa vaļas brī-

žiem, vakaros, svētdienās un skolas brīvlaikā, jo viņa darba

dienas lielāko daļu aizņēma skolotāja pienākumi ģimnāzijā.

Vārdnīcas manuskripts bija ļoti apjomīgs. Ar materiāliem

bija pierakstītas 73 lielas klades (aptuveni 15 000 lappušu),

bet, pēc autora aprēķina, bija vajadzīgi vēl pieci seši gadi,
kad darbu pārtrauca pirmais pasaules karš. 1915. gadā Alek-

sandra ģimnāziju evakuēja uz Igauniju (Veru). Nākamā

gada sākumā K. Mīlenbahs saslima un 27. martā mira.

Vārdnīcas manuskriptu izdevās saglabāt (izņemot dažus

nelielus fragmentus) un pārvest uz Latviju. Materiāls bija

pilnīgi apstrādāts līdz vārdam patumšs.
Pēc pirmā pasaules kara K. Mīlenbaha aizsākto darbu

turpināja J. Endzelīns (1873—1961).
Jānis Endzelīns dzimis Kauguru pagastā. Viņš beidzis

Kauguru pagasta skolu, Valmieras apriņķa skolu un Rīgas
klasisko ģimnāziju. 1893. gadā J. Endzelīns iestājās Tērba-

tas universitātē, kur studēja klasisko filoloģiju (līdz 1897.

gadam) un slāvu filoloģiju (līdz 1900. gadam). Jau studiju

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcas» pirmmeta fragments
1905. gadā («Magazīnas» 20. sējumā).
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laikā viņš publicēja vairākus zinātniskus rakstus. 1905. gadā
Endzelīns aizstāvēja maģistra un 1912. gadā doktora diser-

tāciju salīdzināmajā valodniecībā. No 1903. gada viņš do-

cēja Tērbatas universitātē, no 1909. līdz 1920. gadam —

Harkovas universitātē. 1920. gadā J. Endzelīns atgriezās
Latvijā, palīdzēja izveidot Latvijas Augstskolas (vēlāk Lat-

vijas Universitātes) Filoloģijas un filozofijas fakultāti un no-

organizēja tanī Baltu filoloģijas nodaļu. Universitātē J. En-

dzelīns bija profesors līdz 1950. gadam. 1929. gadā viņu

ievēlēja par PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājlo-
cekli.

1946. gadā J. Endzelīns kļuva par Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas akadēmiķi un līdz mūža galam strādāja Valo-

das un literatūras institūtā, kur sākumā vadīja Valodas daļu,
bet no 1953. gada Vārdnīcu sektoru. J. Endzelīns publicējis
daudz zinātnisku darbu, to vidū «Latviešu valodas grama-

tiku» («Lettische Grammatik», 1922. g.; latviešu valodā

1951. g.).
1920. gada J. Endzelīns uzņemas K. Mīlenbaha vārdnīcas

darba turpināšanu. Kā jau minēts, K. Mīlenbahs bija izstrā-

dājis manuskriptu līdz burtam P («patumšs»). Bija ne tikai

jāuzraksta manuskripta nobeigums, bet arī jārediģē un jā-
papildina jau izstrādātā manuskripta daļa. Sākot ar 1922.

gadu, J. Endzelīna vadībā turpinājās Valodniecības nodaļas
sēdes, kurās apsprieda vārdnīcā ievietojamos vārdus.

Vārdnīcas izveidošanā J. Endzelīnam bija arī daži pa-

līgi. No tiem lielāko darbu veikusi Edīte Hauzenberga-
Šturma, kas — pēc paša Endzelīna vārdiem — «ir iestrā-

dājusi Mīlenbaha manuskriptā vēlāk klāt pienākušos ma-

teriālus, sarakstījusi, viņa manuskriptam izbeidzoties, gan-

drīz visu atlikušo daļu un ekscerpējusi lielāko daļu no te

citētiem pēckara tekstiem.»35 1923. gadā sāka iespiest vārd-

nīcu atsevišķās piecu lokšņu burtnīcās, kuras apvienoja sē-

jumos. Līdz 1932. gadam iznāca četri vārdnīcas sējumi.
Vārdnīcas tapšanas gaitā bija uzkrājies daudz jauna va-

lodas materiāla, un nekavējoties sāka tā publicēšanu. Šī

materiāla apstrādē galveno darbu veica valodniece E. Hau-

zenberga-Šturma. Tika izdoti divi vārdnīcas papildsējumi
(1934.—1946. g.).

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca» līdz šim ir lie-

lākais latviešu leksikogrāfijas darbs un viens no lielākajiem
veikumiem latviešu valodniecībā vispār. Šī vārdnīca ir ori-

ģināli veidota, tai nav tieša parauga citu tautu leksikogrā-
fijā. Vārdnīcas 5480 lappusēs sakopots ap 120000 vārdu, kas

atspoguļo ne tikai 20. gadsimta pirmās puses latviešu
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K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcas» teksta paraugs (3. sēj.,
1928. g.).
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valodu, bet gan leksiku no pirmajiem rakstu avotiem līdz

vārdnīcas pabeigšanas laikam — 20. gadsimta 40. gadiem —

un arī folkloras leksiku. Vārdnīcā pārstāvēta gan literārā

valoda, gan izlokšņu formas. Pēc idejas vārdnīca veidota kā

latviešu valodas tēzaurs — pilnīgs vārdu kopkrājums. Autori

centušies analizēt katra vārda semantiku, atspoguļojot no-

zīmju sistēmu vēsturiskā secībā. Katrā šķirklī doti piemēri —

gan autoru izraudzītas vārdkopas, gan literatūras citāti.

Atvasinājumi (piemēram, no verbiem atvasināti substan-

tīvi) daļēji minēti pie pamatvārdiem. Daudziem pamatvār-
diem dotas arī etimoloģiskās norādes, kuru galvenais autors

ir J. Endzelīns. Vārdnīcā uzņemts daudz jaunvārdu, bet daļa
no tiem valodā nav plašāk ieviesušies. Šajā izdevumā nav

ietverti internacionālismi.

Vārdnīcā vārdi kārtoti alfabēta secībā; vārdnīcas alfabēts

galvenos vilcienos atbilst mūsdienu latviešu valodas alfabē-

tam, bet ir arī vairākas atšķirības. Piemēram, garie pat-
skaņi doti nevis kopā ar īsajiem, bet kā patstāvīgas alfabēta

vienības. Tekstam lietota valodniecības rakstos parastā tran-

skripcija, kurā divskanis o apzīmēts ar burtkopu uo, un lie-

totas īpašas zilbju intonācijas zīmes.

Buržuāziskajā Latvijā nebija izdevniecības, kas spētu fi-

nansēt lielas, kapitālas vārdnīcas sagatavošanu un izdošanu.

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca» varēja iznākt,

tikai pateicoties šim nolūkam piešķirtajiem valsts (Kultū-

ras fonda) līdzekļiem. (Pirmais vārdnīcas sējums nāca klajā
kā Izglītības ministrijas izdevums, nākamie sējumi kā Kul-

tūras fonda izdevums.) Lielākā privātā izdevniecība — «Val-

ters un Rapa» laida klajā J. Dravnieka vārdnīcas (gan pār-
strādātus un papildinātus, gan arī dažus jaunus izdevumus).
Tās arī bija lielākās buržuāziskajā Latvijā izdotās vārdnī-

cas. Visas pārējās divvalodu vārdnīcas bija neliela vai vi-

dēja apjoma, galvenokārt domātas studentiem un skolēniem.

Populārākās no tām bija E. Ozoliņa sagatavotās un J. En-

dzelīna rediģētās latviešu-vācu un vācu-latviešu vārdnīcas,

kas iznāca vairākos izdevumos. Praksei labi piemērotas
angļu valodas vārdnīcas sagatavoja K. Roze («Angliski-lat-
viska vārdnīca», 1931. g.) un E. Turkina («Angliski-latviska
vārdnīca», 1937. g.: «Latviski-angliska vārdnīca», 1936. g.).

Tika izdotas arī dažas speciālās vārdnīcas. To vidū jāmin

pirmā latviešu «Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca» (1922.

g.), dažu nozaru terminoloģiskās vārdnīcas un pareizrakstī-
bas vārdnīcas. J. Endzelīns ar vairāku jauno valodnieku līdz-

dalību sagatavoja pirmo latviešu vietvārdu vārdnīcu divos

sējumos («Latvijas vietu vārdi», 1922.—1925. g.), tai vēlāk



6 —875 81

pievienojās J. Plāķa «Latvijas vietu vārdi un latviešu pa-
vārdi», arī divos sējumos (1936.—1939. g.). Latviešu valodas

krātuve E. Hauzenbergas-Šturmas vadībā sāka gatavot si-

nonīmu vārdnīcu. Tika veikti arī organizatoriski priekšdarbi
latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas sagatavošanai, bet tie

palika aizsākumā.

Latviešu padomju vārdnīcas. Divdesmito gadu beigās un

trīsdesmito gadu sākumā Maskavā dzīvojošo valodnieku

vidū radās doma par jaunu krievu-latviešu un latviešu-

krievu vārdnīcu nepieciešamību. 1929. gadā žurnāls «Celtne»

jau ziņoja, ka sākusies latgaliešu-krievu vārdnīcas sagata-
vošana: «Visi svarīgākie priekšdarbi jau veikti. Izstrādāta

plaša instrukcija vārdnīcas kartiņu kataloga sastādītājiem.»
Vārdnīcas kartotēkas pamatā bija J. Lojas materiāli (ap 3000

vārdu), J. Silinika krājums (ap 1500 vārdu) un A. Eisuļa
materiāli (ap 4000 vārdu). Vārdnīcā paredzēja ietvert

10000—15 000 vārdu, pievienojot tiem arī etimoloģiskās no-

rādes. Darbu vadīja J. Loja.
J. Lojas vadībā tika vākti materiāli arī apjomīgām lat-

viešu-krievu un krievu-latviešu vārdnīcām. Savāktie mate-

riāli (galvenokārt J. Lojas veiktā apdarē) palika manu-

skriptā. Neliela apjoma J. Lojas «Latviešu-krievu vārdnīcu»

izdeva Maskavā 1942. gadā (atkārtoti 1946. gadā).

Latviešu padomju rakstnieku paplašinātajā plēnumā 1935.

gada decembrī tika ierosināts izdot sinonīmu vārdnīcu. Šai

vārdnīcai sāka vākt materiālus, bet līdz Lielā Tēvijas kara

sākumam tā vēl nebija sagatavota izdošanai.

Pēc padomju iekārtas atjaunošanas Latvijā 1940. gadā
turpināja iespiest dažas agrāk aizsāktās un sāka gatavot ari

jaunas vārdnīcas. Valsts apgādniecības izdevumā 1940. gadā
iznāca E. Bištēviņa un R. Švarcbaha «Latīniski-latviska

vārdnīca». VAPP36 izdevumā 1941. gadā — J. Baltgalves
«Latviski-franciska vārdnīca». lespiešanai bija sagatavota
autoru kolektīva veidota «Angliski-latviska frazeoloģijas
vārdnīca», tolaik pilnīgākais šāda veida darbs Latvijā. Pa-

spēja iespiest šīs vārdnīcas pirmās 17 loksnes, tad darbu

pārtrauca karš. Grāmatnieks K. Egle saglabāja arī turpmāko
lokšņu salikumu un manuskriptu līdz burtam S.37

It īpaši leksikogrāfija attīstījās pēc Lielā Tēvijas kara.

1951. gadā tika izveidota speciāla Vārdnīcu redakcija, kas or-

ganizēja daudzu divvalodu vārdnīcu un vairāku speciālo vārd-

nīcu sagatavošanu un izdošanu.

Tulkojošo vārdnīcu vidū jāmin Vārdnīcu redakcijas un

LPSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta

darbinieku sagatavotā «Krievu-latviešu vārdnīca» divos
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sējumos (ap 84 000 vārdu). Tā izdota 1959. gadā. Tāda paša
tipa un apjoma ir autoru kolektīva izstrādātā divsējumu
«Latviešu-krievu vārdnīca» (1980., 1981. g.). Pārējās tulko-

jošās vārdnīcas ir mazākas. Šo izdevumu vidū jāmin «Lat-

viešu-krievu vārdnīca», ko sagatavojis autoru kolektīvs

(3. izdevums 1974. g.), tāpat kolektīvi sagatavotā «Krievu-

latviešu vārdnīca» (1971. g.), A. Bojātes un V. Subatnieka

«Lietuviešu-latviešu vārdnīca» (1964. g.), K. Grantēs un

E. Pampes «Vācu-latviešu vārdnīca» (1954. g., 2. izdevums

1968. g.), autoru kolektīva «Latviešu-vācu vārdnīca»

(1963. g., 2. izdevums 1980. g.), E. Turkinas «Latviešu-angļu
vārdnīca» (3. izdevums 1963. g.), autoru kolektīva «Angļu-
latviešu vārdnīca» (1957. g.) un «Latīņu-latviešu vārdnīca»

(1955. g.). Vairākas divvalodu vārdnīcas izdotas kabatas

formātā; neliels formāts ir arī divvalodu sarunu vārdnīcām.

Daudz paveikts speciālo vārdnīcu izdošanā. Sagatavota
un laista klajā «Krievu-latviešu politehniskā vārdnīca» ar

58 000 terminu (1977. g.), trijos izdevumos iznākusi «Sveš-

vārdu vārdnīca» (1951., 1969., 1978. g.), un sadarbībā ar Zi-

nātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju izdota virkne

terminoloģijas vārdnīcu. Ļoti populāra ir autoru kolektīva

sagatavotā «Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca», pirmā
šāda veida vārdnīca Latvijā. Tās pirmajā izdevumā

(1964. g.) ietverti 20 000, bet otrajā izdevumā (1972. g.) —

27000 sinonīmu. Patlaban gatavo jaunu, vēl bagātāku šīs

vārdnīcas izdevumu.

Vārdnīcu redakcija ir ne tikai vārdnīcu izdošanas tehniskā

sagatavotāja, bet arī vārdnīcu rakstīšanas organizētāja. Re-

dakcija sadarbībā ar pieaicinātiem autoriem un zinātnisko

iestāžu pārstāvjiem lemj par visnepieciešamākajām vārdnī-

cām un sastāda perspektīvo plānu. Dažkārt Vārdnīcu redak-

cija veic gandrīz vai zinātniskas iestādes funkcijas. Piemē-

ram, gatavojat viensējuma latviešu valodas skaidrojošo
vārdnīcu, pēc redakcijas ierosinājuma tika izstrādāta šīs

vārdnīcas instrukcija. Redakcija organizēja plašu autoru ko-

lektīvu, ko sistemātiski sagatavoja vārdnīcas rakstīšanas

darbam. Vārdnīcas autori šķirkļu izstrādi veica ciešā sadar-

bībā ar redakcijas vadītāju un redaktoriem.

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras

institūtā 1953. gadā akadēmiķa J. Endzelīna vadībā tika no-

dibināts Vārdnīcu sektors. Tā pirmais uzdevums bija saga-

tavot vidēja apjoma latviešu literārās valodas skaidrojošo
vārdnīcu. Darba sākumposmu aizņēma valodas materiālu

vākšana, izrakstot no daiļliteratūras, populārzinātniskās lite-

ratūras un periodikas piemērotus citātus. Izrakstiem izman-
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J. Endzelīna «Latvijas PSR vietvārdu» 1. daļas 1. sējuma teksta frag-
ments.

tota ilgāka laikposma literatūra — no 19. gadsimta 70. ga-
diem līdz pat mūsdienām. Vārdnīcas kartotēkā ir apmēram
četri miljoni kartīšu. Kad bija izstrādāta vārdnīcas instruk-

cija, sākās materiāla analīze un apstrāde. Šī pirmā latviešu

valodas skaidrojošā vārdnīca aptvers astoņus sējumus. Pir-

mie četri «Latviešu literārās valodas vārdnīcas» sējumi jau
iznākuši (A—L, 1972.—1980. g.). Vārdnīcas atbildīgais re-

daktors ir filoloģijas zinātņu doktors L. Ceplītis.
A. Upīša Valodas un literatūras institūts rūpējas arī par

dažādu speciālu vārdnīcu izdošanu. Iznākuši J. Endzelīna

«Latvijas PSR vietvārdu» pirmās daļas divi sējumi (A—O,
1956.—1961. g.) un E. Kagaines un S. Raģes «Ērģemes iz-

loksnes vārdnīcas» divi sējumi (A—P, 1977., 1978. g.). Vai-

rāki zinātniskie līdzstrādnieki gatavo apvidvārdu vārdnīcu,
kurā ietilps visu Latvijas novadu izlokšņu leksika. Vārdu

skaits vārdnīcas kartotēkā jau sniedzas pāri septiņsimt tūk-

stošiem.

Sadarbībā ar matemātikas un kibernētikas speciālistiem
institūta līdzstrādnieki T. Jakubaites vadībā izveidojuši «Lat-

viešu valodas biežuma vārdnīcu» (4 sēj., 1966.—1976. g.).

83dubulti duicene2
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VĀRDNĪCU IEDALĪJUMS

DAŽĀDI VĀRDNĪCU

IEDALĪJUMA PRINCIPI

Vienalga, vai vārdnīca ir enciklopēdiska, tas ir, pievēršas
parādību aprakstīšanai un izskaidrošanai, vai arī tā ir fi-

loloģiska, tas ir, analizē vārdus un vārdu saistījumus valo-

das sistēmā, — visa pamatā vienmēr ir dzīves īstenība.

Vārdnīcas uzdevums ir atsegt šo īstenību — atsegt to, cik

vien iespējams, pilnīgi un vispusīgi, bet vienlaikus arī kon-

centrēti un izteiksmes ziņā lakoniski. Taču uz šo īstenību

var raudzīties no dažādiem viedokļiem — vai nu tikai ta-

gadnes skatījumā, vai vēsturiskās attīstības gaitā, vai arī

ar perspektīvu skatienu. Atšķirīgi var būt arī vārdnīcas sa-

gatavotāju mērķi — zinātniski vai šauri praktiski. Tāpēc
pirms vārdnīcas sastādīšanas stingri jānorobežo tā īstenības

daļa, kas vārdnīcā tiks atspoguļota. Visu īstenību nevar at-

spoguļot neviena vārdnīca, lai cik plaša un zinātniski pama-
tota tā būtu. Laika gaitā ir pierādījies, ka vārdnīca ātri un

operatīvi var informēt lasītāju tikai tad, ja tajā ir viegli
orientēties, tātad ja tā nav pārāk plaša.

Minēsim piemērus no enciklopēdiju vēstures. Piecpadsmitā
gadsimta sākumā Ķīnā, piemēram, radās doma izveidot en-

ciklopēdiju, kas atspoguļotu itin visas īstenības parādības.
Pie šī darba piecus gadus strādāja 28 redaktori un 2141

asistents. Rokrakstā tas aptvēra 917 480 lapu ar vairāk nekā

366 miljoniem ķīniešu rakstuzīmju, kas atbilst apmēram 500

miljoniem eiropiešu vārdu. Enciklopēdijas viens eksemplārs
1900. gadā tika iesiets dzeltenā zīdā, izveidojot 11 000 sēju-
mus. Praktiski šāds darbs nav izmantojams. Astoņpadsmi-
tajā gadsimtā, savukārt, izdota kāda ķīniešu enciklopēdija
5020 sējumos. Tās abas ir unikālas vārdnīcas, tajās ieguldīts
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milzīgs darbs, bet ārkārtīgi daudzajos sējumos ir visai grūti
orientēties.

Vēl piemērs no Eiropas vārdnīcu vēstures. Vācijā 1813.

gadā tika ierosināts izdot zinātnisku enciklopēdiju, kura

atspoguļotu visus galvenos faktus un atziņas zinātnē un

mākslā. Pirmais šīs vārdnīcas sējums iznāca Leipcigā 1818.

gadā. Līdz 1888. gadam bija izdoti 167 sējumi, un tomēr

bija aplūkoti tikai vārdi līdz burtam Ķ. Aprēķinājuši, ka en-

ciklopēdija kopumā aizņemtu 295 sējumus (ap 123000 lap-
pušu), izdevējs F. A. Brokhauzs un redaktori nolēma darbu

pārtraukt. Pirmo sējumu dati jau sen bija novecojuši, un,

izdošanu beidzot, lielai daļai vārdnīcas varēja būt vairs

tikai vēsturiska nozīme. Turklāt izdevējs un redaktori atzina,

ka pat tik plašā enciklopēdijā nav iespējams ietvert visas

zinātņu atziņas. lebildumi bija arī abonentiem, jo šādu

vārdnīcu bija ļoti neērti lietot.

Kā jau minēts, plānojot jaunu vārdnīcu, vispirms jāno-
saka tā īstenības daļa, ko šis izdevums atspoguļos, un tai

jābūt tādai, kas noteiktā mērķtiecīgā kārtojumā ietilptu reāli

lietojamas vārdnīcas apjomā. Līdz ar to esam nonākuši pie
vārdnīcu klasifikācijas atkarā no tajās ietveramās vielas,
kā arī no apdares īpatnībām.

Šajā nodaļā aplūkosim tikai filoloģiskās vārdnīcas, jo en-

ciklopēdiju veidi ir īsi raksturoti jau iepriekš.
Vārdnīcu iedalījums pēc valodu skaita. Pēc valodu skaita

izšķir vienvalodas, divvalodu un vairākvalodu vārdnīcas.

Vēsturiski raugoties, galvenais vārdnīcu tips bija divvalodu

un vairākvalodu vārdnīcas, bet 20. gadsimtā ļoti sazaroju-
šās un attīstījušās arī vienvalodas vārdnīcas.

Vienvalodas vārdnīcas var iedalīt divas pamat-

grupās: skaidrojošās un fiksējošās vārdnīcas.

Skaidrojošās vārdnīcas plašā nozīmē ir visas vārdnīcas,
kurās analizēta un skaidrota kādas valodas vārdu seman-

tika. Šādā nozīmē skaidrojošās vārdnīcas ir, piemēram, sveš-

vārdu vārdnīcas un dažādu nozaru terminu vārdnīcas, ja

tajās katrs vārds ir arī paskaidrots. Šāda veida vārdnīca

ir, piemēram, D. Albinas «Mūzikas terminu vārdnīca»

(1962. g.). Šķirkļa paraugs:

«Debija (fr. debut, izr. debī) — pirmā uzstāšanas; sa-

kums.»

Šaurā nozīmē par skaidrojošām vārdnīcām sauc īpašu
vārdnīcu tipu (sk. 96.—99. lpp.)

Fiksējošās vārdnīcas dod vārdu sarakstu ar noteiktu

mērķi — parādīt katra vārda formu (piemēram, lai kādu vārdu

pareizi uzrakstītu vai izrunātu). Parastākās šāda veida
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vārdnīcas ir pareizrakstības vārdnīcas. Tās ir sevišķi nepie-
ciešamas pēc pārmaiņām ortogrāfijas noteikumos. Latviešu

valodā tādas izdotas vairākkārt. 1951. gadā iznākusī «Lat-

viešu valodas pareizrakstības vārdnīca» daļēji bija noveco-

jusi, kad 1957. gadā stājās spēkā jauni svešvārdu rakstības

noteikumi, tāpēc 1958. gadā tika izdota H. Bendika sakār-

totā «Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca». Šajās vārdnīcās

sniegti tikai vārdu saraksti ar normai atbilstošu rakstījumu

un dažviet pārpratumu novēršanai norādīts uz vārda zilbju
skaitu, vārdšķiru, bet vārdu nozīme nav skaidrota.

Valodnieku kolektīvs (L. Ceplītis, D. Guļevska, A. Miķel-

sone, T. Porīte) sagatavojis 1981. gadā izdoto «Latviešu va-

lodas pareizrakstības vārdnīcu», kas apjoma ziņā ir lielāka

par iepriekšējām — tanī ir apmēram 27 000 vārdu.

Fiksējošo vārdnīcu grupā ietilpst arī vietvārdu un person-
vārdu, biežuma un inversās vārdnīcas (sk. turpmāk).

Divvalodu un vairākvalodu vārdnīcas pa-
rasti ir tulkojošās vārdnīcas, tas ir, tādas vārdnīcas, kur vie-

nas valodas vārdi un vārdu savienojumi tulkoti citā vai citās

valodās. Taču 20. gadsimtā arvien vairāk izplatās arī div-

valodu skaidrojošās vārdnīcas. Piemēram, krievu valodas

četrsējumu skaidrojošā vārdnīca (1957.—1961. g.) ir tulkota

japāņu un angļu valodā: skaidrotie krievu valodas vārdi ša-

jās vārdnīcās iespiesti tāpat kā pamatvārdnīcā, bet vārdu

skaidrojumu tulkojumi pa nozīmēm sniegti japāņu vai angļu
valodā. Vārdu skaidrojumu tulkojumi citā valodā tagad pa-
rasti doti arī «mirušo valodu» skaidrojošajās vārdnīcās. Pie-

mēram, V. Toporova prūšu valodas vārdnīcā38 katra vārda

skaidrojums un analīze doti krievu valodā, jo prūšu (sen-

prūšu) valodā tas vispār nebūtu iespējams.

Arī gadījumos, kad senajai valodai ir plašs vārdu krā-

jums un niansētas izteiksmes iespējas, skaidrojumu tagad
parasti dod kādā mūsdienu valodā, lai tas būtu saprotams

plašākam lasītāju lokam. Tāpat nelielu tautu valodu etimo-

loģijas vārdnīcās bieži vien analīzes tekstu dod citā — starp-
tautiski plašāk lietotā — valodā, lai šādas vārdnīcas būtu

pieejamas vairāku tautu lasītājiem. Piemēram, E. Frenkela

«Lietuviešu etimoloģiskā vārdnīca»39 izdota ar skaidrojuma
tekstu vācu valodā un V. Abajcva «Osetīnu valodas vēstu-

riskā un etimoloģiskā vārdnīca»40
— ar skaidrojuma tekstu

krievu valodā.

Lielākā daļa divvalodu un vairākvalodu vārdnīcu tomēr

ir tulkojošās vārdnīcas, tas ir, tādas vārdnīcas, kurās blakus

kādas valodas (tā sauktās pamatvalodas) vārdam vai vārdu

savienojumam (vārdkopai, frazeoloģismam, sakāmvārdam
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v. c.) dod atbilstošu vārdu (arī vairākus vārdus) vai vārdu

savienojumu citā valodā vai vairākās citās valodās. Sīs
vārdnīcas var būt ļoti dažādas ne vien atkarībā no tajās uz-

ņemto vārdu skaita, bet arī no vārdu analīzes plašuma un

dziļuma. Kā zināms, divu valodu attiecīgie vārdi tikai retu-

nozīmes un lietojuma ziņā pilnīgi atbilst viens otram,
tāpēc pilnīgai vārda raksturošanai citā valodā ir nepiecie-
šami ne vien piemēri, bet arī tuvāki norādījumi. Ilustrācijai
aplūkosim vārda loma tulkojumu divās latviešu-angļu vārd-

nīcās — M. Sosāres nelielajā kabatas formāta vārdnīcā

(1964. g.) un E. Turkinas vārdnīcā (1963. g.):
«loma — part, role»

un

«loma — part, chāracter [kaerikta], role; (lomas teksts)
lines dsk.; 1. bez vārdiem — wālking-6n part; sadalīt~as —

to distribute parts, to cast roles; spēlēt galveno ~u —

to play the lēading part; izkrist no~as — to act out of

chāracter.»

Vārdu tulkojumi tāpat var būt dažāda rakstura: var tul-

kot tikai pašu vārdu, bet var sniegt arī tuvāku attiecīgās pa-
rādības raksturojumu (īsu aprakstu, definīciju vai paskaid-

rojumu). Šāds tulkojums, kas apvienots ar skaidrojumu,
ir ieteicams vai pat nepieciešams gadījumos, kad analizē

mazpazīstamus jēdzienus. Sevišķi raksturīgi šādi paplašināti
tulkojumi ir noteiktos vēsturiskos apstākļos, kad vārdnīcas

lietotāji ir mazizglītoti vai kad tanī valodā, kurā dod tulko-

jumu, vēl nav atbilstošu vārdu visiem jēdzieniem. Salīdzi-

nāsim, piemēram, vārda ideāls tulkojumu X- Valdemāra

1872. gada «Krievu-latviešu-vācu vārdnīcē» un 1971. gada
«Krievu-latviešu vārdnīcā»:

«u/ieaji — ideāls (augsts (tik domājams) mērķis jeb
priekšzīme)»

un

«HAeaji — ideāls.»

Starp divvalodu un daudzvalodu vārdnīcām principiālas

atšķirības nav. Daudzvalodu vārdnīcas šķirkļa paraugs no

J. Konceviča «Sistemātiski sakārtotas vācu-latviešu-krievu-

igauņu vārdnīcas», kuras latvisko daļu rakstījis Kaudzītes

Matīss (Rīgā un Tērbatā 1885. g.):
«Das Dach /jumts/ Kpbinia, Kpoßjm / kātus.»

Vārdnīcu iedalījums pēc leksikas grupām. Izraugoties no-

teiktu vārdu krājuma daļu, ko sniegt vārdnīcā, leksiku at-

lasa pēc dažādiem principiem:
1) hronoloģiski; vārdnīcā ietver noteikta laikposma

leksiku. Tā var būt mūsdienās lietotā leksika vai kāda
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noteikta vēstures posma leksika. Cik plaši saprast jēdzienu
«mūsdienas», parasti norāda vārdnīcas ievadā. Piemēram,

«Mūsdienu krievu literārās valodas vārdnīca» (17 sējumos,
1950.—1965. g.) aplūko krievu valodas leksiku no Puškina

laika līdz 20. gadsimta 60. gadiem. Viena noteikta vēstures

posma leksiku aplūko, piemēram, «11.—17. gs. krievu valo-

das vārdnīca»;

2) stilistiski; vārdnīcā ietver leksiku ar noteiktām

stila iezīmēm. Tā var būt literārās valodas leksika vai arī

vienkāršrunas, žargonu vai citu stila grupu leksika. Apakš-
grupu veido valodas kultūras vārdnīcas, tas ir, vārdnīcas,
kuru uzdevums ir veicināt laba valodas stila izveidošanu.

Piemēram, Leipcigas Bibliogrāfiskā institūta izdotā «Stila

vārdnīca» («Stilwdrterbuch», 1966. g.) dod vācu literārās va-

lodas vārdu laba lietojuma paraugus — vārdkopas, teiku-

mus, raksturīgus frazeoloģismus, norādot arī uz dažādām

stila niansēm. Tā paša institūta izdotā vārdnīca «Vārdi un

izteicieni» («Wdrter und Wendungen», 1962. g.) vienkār-

šākā un populārākā veidā sniedz norādījumus par labā stilā

lietojamiem vārdu savienojumiem.

Šajā vārdnīcu grupā iekļaujamas arī valodas grūtumu
vārdnīcas, tas ir, tādas vārdnīcas, kurās aplūko iespējamās
neskaidrības un pārpratumus vārdu krājuma lietošanā. Šāda

vārdnīca ir, piemēram, «Krievu literārās valodas vārdu lie-

tošanas grūtības un normu varianti» («TpyAHOCTH c/ioßoy-

noTpeČJieHHH h Bapnambi hopm pvccKoro JiHTepaTypHoro

H3biKa», 1974 g.);

3) teritoriāli; vārdnīcā ietver vai nu visas tautas lie-

toto leksiku, vai arī atsevišķu apvidu leksiku. Pēdējā gadī-
jumā iespējama gan atsevišķas izloksnes, gan kāda novada

vairāku izlokšņu, gan arī vispārīga (visas valodas, visas te-

ritorijas) izlokšņu vārdnīca. Piemēram, vienu izloksni ap-

lūko E. Kagaines un S. Raģes «Ērģemes izloksnes vārd-

nīca» (2 sēj., 1977., 1978. g.). Viena apgabala izlokšņu vārdus

aplūko, piemēram, krievu valodas «Arhangeļskas apga-

bala vārdnīca» («ApxaHre;ibCKHH očJiacTHoft cnoßapb», 1. lai-

diens 1980. g.). Visu Padomju Savienībā runāto krievu va-

lodas izlokšņu leksiku apkopo «Krievu valodas izlokšņu
vārdnīca» («CiOßapb pyccKHx roBopoB»; kopš
1965. gada iznākuši 17 laidieni).

lespējamas arī vārdnīcas, kur ietverta noteiktā valstī lie-

tota kādas valodas leksika. Piemēram, vācu valodu kā pa-
matvalodu lieto VDR, VFR. Austrijā un Šveicē (pēdējā arī

franču, itāļu un retoromāņu valodas), un katrā no šīm val-

stīm ir daļa īpatnējas leksikas;
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4) pēc nozarēm. Nozaru vārdnīcas ir ļoti izplatītas
un arī visai perspektīvas. lespējamas gan vienas, gan vai-

rāku nozaru vārdnīcas. Piemēram, vienas nozares vārdnī-

cas ir «īsa ekonomiskā vārdnīca» (1959. g.) un F. Gale-
nieka «Krievu-latviešu lauksaimniecības vārdnīca» (1953. g.);
vairāku nozaru vārdnīca — «Krievu-latviešu politehniskā
vārdnīca» (1977. g.);

5) pēc valodas iekšējām grupām. Šajā gadī-
jumā uzņemamo leksiku izraugās pēc noteiktiem valodnie-

ciskajiem kritērijiem. Ir sinonīmu, antonīmu, frazeoloģismu
vārdnīcas, arī svešvārdu resp. internacionālismu vārdnīcas;

6) pēc autoriem. Katra cilvēka lietotā valoda ir vai-

rāk vai mazāk atšķirīga, īpatnēja, un sevišķi atšķirīga un

savdabīga ir rakstnieku valoda. Lai šo leksiku uzskatāmi pa-

rādītu, izveido atsevišķu rakstnieku valodas vārdnīcas. Tāda,

piemēram, krievu valodā ir «Puškina valodas vārdnīca»

(«Cjioßapb H3biKa ITyiuKiiHa», 4 sēj., Maskava, 1956.—

1961. g.)\ ukraiņu valodā — «Ševčenko valodas vārdnīca»

(«Cjiobhiik mobh LLIeBHeHKa», Kijeva, 1964. g.). angļu va-

lodā — «Dž. Miltona angļu dzejas darbu vārdnīca» (Lock-
mood L. Lexicon to the English poetical works of John

Milton. Ņujorka, 1907. g.), spāņu valodā — «Servantesa

vārdnīca» (Gomez C. Vocabulario dc Cervantes. Madride,
1962. g.);

7) pēc normatīvā viedokļa. Parasti mūsdienu lite-

rārās valodas vārdnīcas reizē ir arī normatīvas vārdnīcas,
tas ir, gan vārdi, gan to lietojums vārdnīcā atbilst autori-

tatīvi noteiktām valodas normām, un katra novirze no tām

vārdnīcā tiek speciāli norādīta (piemēram, izmantojot no-

rādi «nevēlams» — gan attiecībā uz kādu vārdu, gan uz

vārda nozīmi). Pēc normatīvā viedokļa leksikas atlasi iz-

dara arī valodas kultūras un terminoloģijas vārdnīcās. Tur-

pretim apvidvārdu, vēsturiskās, etimoloģiskās un dažas citas

vārdnīcas veido, izraugoties leksiku neatkarīgi no normatī-

vajām attieksmēm;

8) pēc adresāta. Vārdnīcā ietveramo leksiku izvēlas,

piemērojoties paredzamajiem vārdnīcas lietotājiem. Skolēnu

vajadzībām gatavojamām vārdnīcām, piemēram, tiek atla-

sīta šaurāka apjoma leksika.

Vārdnīcu iedalījums pēc leksikas kārtojuma. Parasti lek-

siku vārdnīcā kārto alfabēta secībā. Lietojot senākas vārd-

nīcas, jāievēro, ka alfabēts, tā burtu secība vēsturiski ir mai-

nījusies, tā variēta gan pēc pareizrakstības noteikumiem,
gan arī atkarā no īpatnējiem burtiem dažāduskaņu precīzākai
apzīmēšanai. Piemēram, G. F. Stendera vārdnīcā vienā alfa-
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bēta nodalījumā doti vārdi, kas sākas ar i un / (tāpēc aiz

vārda indeve tur ir vārds jo, pēc vārda jozt seko vārds

ir), tāpat vienā nodalījumā kārtoti vārdi, kas sākas

ar z un s (piemēram, pēc vārda saime ir dots vārds zai-

mot).
X- Valdemārs, izveidojot īpatnēju ortogrāfiju un dažus

īpatnējus burtu apzīmējumus savām vārdnīcām, tajās devis

arī citādu alfabētisko kārtojumu. «Latviešu-krievu-vācu vārd-

nīcē» vārdi, kas sākas ar z un s, kārtoti blakus nodalīju-
mos, pie tam vispirms doti vārdi ar z, tad ar s.

Arī K. Mīlenbaha vārdnīcā alfabēta secība ir īpatnēja.
K. Mīlenbahs un J. Endzelīns 20. gadsimta sākumā izstrā-

dāja zinātnisku latviešu valodas alfabētu. Tanī garie pat-

skaņi, tāpat arī burtkopas dz, dž, ie un uo (divskaņa o apzī-

mēšanai) uzlūkotas par patstāvīgām alfabēta vienībām un

dotas atsevišķos alfabēta nodalījumos.

Ķiniešu un japāņu hieroglifi kārtoti nevis pēc fonētiskām,

bet pēc grafiskām pazīmēm. Attiecīgi kārtoti arī vārdi šo

valodu vārdnīcās. Lasītāja orientēšanai ir parasts sākuma

ievietot attiecīgās valodas hieroglifu pārskatu — pamathie-
roglifu sarakstu ar norādēm uz tām lappusēm, kurās ir

vārdi ar šo hieroglifu pamatā.

Inversās vārdnīcas. Pēdējos gadu desmitos radies jauns
vārdnīcas veids — inversās (apvērstās) vārdnīcas, kurās

vārdi kārtoti alfabēta secībā pēc vārdu pēdējā burta. Šādas

vārdnīcas izmanto dažādiem valodniecības nolūkiem (piemē-

ram, lai salīdzinātu atvasinājumus ar noteiktiem piedēkļiem).
Humoristi apgalvo, ka tās visai noderīgas dzejnie-
kiem, jo te atrodami vienkopus vārdi ar vienādām izska-

ņām, tātad viegli izvēlēties dzejas rindu atskaņas. Inversa-

jās vārdnīcās doti tikai vārdu saraksti bez skaidrojumiem
un piemēriem. Dažos gadījumos vārdiem pievienota norāde

par vārdu šķiru.

Viena no pirmajām inversajām vārdnīcām bija akadēmiķa
H. Bīlfelta vadībā sagatavotā «Mūsdienu krievu valodas in-

versā vārdnīca».41 Tā ietver 80000 vārdu. Latviešu valodā

līdz šim izdotas četras inversās vārdnīcas: E. Soidas un

S. Kļaviņas «Latviešu valodas inversā vārdnīca» (1970. g.)

ar 35000 vārdu, divas inversās vārdnīcas kā pielikums
autoru kolektīva sagatavotajai «Latviešu valodas biežuma

vārdnīcai» (2. sējumam 1969. g. un 3. sējumam 1972. g.) un

autoru kolektīva «Latviešu valodas inversā biežuma vārd-

nīca» (1976. g.) ar 31 162 vārdiem.

Latviešu valodas inversajās vārdnīcas vispirms doti vardi,

kas beidzas ar -ba, tad -ca, -ca, -da utt.
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Piemēram vardu sakārtojuma paraugs E. Soidas un

S. Kļaviņas vārdnīcā:

«daba

iedaba

nodaba

naba

istaba

darbistaba

rotaļistaba.»

Tematiskās vārdnīcas. Vārdu grupējums vārdnīcās var būt

arī tematisks. Šādas vārdnīcas sauc par tematiskajām jeb
ideogrāfiskajām vārdnīcām, jo te vārdu secības pamatā ir

nevis vārdu skanējums vai rakstījums, bet gan ideju (resp.
jēdzienu) un priekšmetu sistēma.

Kā tika minēts vēsturiskajā apskatā, tematiskās vārdnī-

cas bija pazīstamas jau senatnē. Pamatos tās bija enciklo-

pēdijas. Filoloģiskajās tematiskajās vārdnīcās dots tikai te-

matiski saistītu vārdu virknējums. Vecākais šāda veida

darbs ir 1852. gadā izdotā P. M. Rodžeta angļu valodas

vārdnīca. Te vārdi kārtoti stabiņos, pie tam tematiski sa-

kārtotā kreisā stabiņa vārdiem pretī rakstīti to antonīmi.

Meklējamo vārdu var atrast divējādi — vai nu orientējoties
pēc tematiem, vai arī izmantojot alfabētisko rādītāju vārd-

Nīcas beigas.

JJJ

58.

$ie Sectocefdju bnrbt. fteiKKM paooTa. Utaeateraļjfca tbo.
*rbett.

ndfjen mmti>:uihio, nibeiiib; dniblema

iinun.; meti

bic fdmraeja uinen bmbleja
bie Sdjueiberin nopTHiixa; nopTHāa naeeterabroardtfepp
bie 9Zatlj fdjuroe, rotf)lc mēro, visa [-ott ombtuē

ber sJJdfjtifd) Jaujamais galbo mseinnifi cto.it, omblufelaub
bic 9ldf)mafd)ine fdjujcnnd mafdļina ium'iniaH Mannma omblufemnftrt

cine Sdjeere ifdjferjres hojkhhum, -t> fddrtb

ber Saum raibie py6em, 6uā palioruš
fdumen laproifjtet o6py6āTb (1) palištama
ber iianupcToin,, -tk-.\ \ .-drmtii6flr
ber Ifdjujamoiēgrebferts uißēiinoe Ko.ibne i'

Tematiski kārtotas vacu-latviešu-krievu-igauņu vārdnīcas (1885. g.)
teksta fragments. Latvisko daļu rakstījis Kaudzītes Matīss.
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Vācu-čehu bilžu vārdnīcas (Leipciga, 1956. g.) teksta atvērums «Māj-
dzīvnieki». Pa labi — dzīvnieku attēli (apzīmēti ar cipariem), pa kreisi —

atbilstošie nosaukumi vācu un čehu valodā.
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Viena no plašākajām līdz šim izdotajām tematiskajām
vārdnīcām ir F. Dornzeifa «Vācu vārdu krājums pēc priekš-
metu grupām». 42 Priekšdarbus veic plašas krievu valodas te-

matiskās vārdnīcas izdošanai, un presē rakstīts arī par lie-

tuviešu tematiskās vārdnīcas izveidi.43

Bilžu vārdnīcas. Labākai teksta izpratnei kā palīglīdzekli
vārdnīcās bieži vien izmanto attēlus. Angļu un franču va-

lodas skaidrojošajās vārdnīcās tie ir parasts elements. Arī

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcā» ievietoti daži zī-

mējumi. Taču minētajos gadījumos attēliem ir tikai palīg-
loma, tie ir vienīgi teksta ilustrētāji, paskaidrotāji, bet nav

vārdnīcas uzbūves pamatā.
Pavisam cita nozīme zīmējumiem ir īpašās bilžu vārdnī-

cās. vārdi kārtoti tematiski un katrs attēls ir attiecīgā
nodalījuma pamats, bet ap to grupējas vārdi — attēlā re-

dzamo priekšmetu nosaukumi. Katrai šādai vārdnīcai satura

rādītājā var atrast tematiskā kārtojuma pārskatu un pēc tā

orientēties vārdnīcā. Latvijā ir izdota autoru kolektīva «Lat-

viešu valodas vārdnīca attēlos» (1946 g. krievu skolām,

1947. g. cittautu skolām).

Dažādās valodās ir izdotas divvalodu bilžu vārdnīcu sē-

rijas. Piemēram, plaša ir Leipcigas Bibliogrāfiskā institūta

attiecīgo vārdnīcu sērija. Vārdnīcā ikviena atvēruma labajā
pusē ir zīmējums vai vairāki zīmējumi; kuros katrs attēlo-

tais priekšmets vai tā daļa apzīmēts ar ciparu. Atvēruma

kreisajā pusē divos stabiņos doti attiecīgo priekšmetu vai to

daļu nosaukumi ciparu secībā (katrā stabiņā savā valodā).

Bibliogrāfiskais institūts Manheimā (Vācijas Federatīvajā

Republikā) ir izveidojis liela apjoma vienvalodas bilžu vārd-

nīcas standartu ar 368 tematiskajām grupām — «Dūdena

bilžu vārdnīcu» («Duden Bildwdrterbuch», 1958. g.). Arī te

blakus tematiskai vārdu grupai dots attiecīgs zīmējumu
komplekss. Šī bilžu vārdnīca ir tulkota daudzās valodās. Pie-

mēram, ar to pašu tematisko kārtojumu un tiem pašiem zī-

mējumiem izdots «Angļu dūdens» («The English Duden»,

1960. g.).

Vārdnīcu iedalījums pēc apjoma. Vārdnīcas pēc apjoma
nosacīti iedala trīs grupās — plašas (lielas), vidējas
un nelielas (mazas) vārdnīcas. Mazo vārdnīcu

grupā vēl, savukārt, pēc formāta izdala kabatas formāta un

miniatūrās jeb liliputvārdnīcas.

Vārdnīcu iedalījums pēc apjoma ir atkarjgs no katras ze-

mes leksikogrāfiskajām tradīcijām. Parasti dalījuma pamatā
ir vārdnīcā uzņemto vārdu skaits vai arī izdevuma autor-

lokšņu skaits. Pēc vārdu skaita par lielām uzskata vārdnī-
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cas ar 80 000 un vairāk vārdiem, par vidējām — ar 20 000—

80 000 vārdiem, par mazām — līdz 20000 vārdiem. Pēc

lokšņu skaita par lielām uzskata vārdnīcas, kurās ir ap 300

un vairāk autorlokšņu, par vidējām — 70—300 autorlokšņu,

par mazām — kurās ir mazāk par 70 autorloksnēm. Salīdzi-

nājumam var minēt, ka lielajā divsējumu «Krievu-latviešu

vārdnīcā» (1959. g.) ir 84000 vārdu (apmēram 325 autor-

loksnes), bet 1971. gadā izdotajā vidēja apjoma «Krievu-

latviešu vārdnīcā» uzņemti 34000 vārdu (apmēram 75 autor-

loksnes).

Daudzās valstīs ļoti populāras ir kabatas formāta vārdnī-

cas («kabatas vārdnīcas»). Šo vārdnīcu formāts ir apmē-
ram 80—110X120—170 mm, tās ērti ievietojamas svārku

kabatā vai rokassomā. Ja šīs vārdnīcas iespiež uz plāna pa-

pīra un ar sīkiem burtiem, tajās var ietilpināt daudz teksta.

Kopš 20. gadsimta sākuma daudzās zemēs ļoti populāras ir

pēc vācu filologa profesora G. Langenšeita ierosinājuma un

pēc viņa izstrādātās metodes (dēvēta arī par Tusēna—Lan-

genšeita metodi) izdotās «Langenšeita kabatas vārdnīcas».

Tās ir divējādas — alfabētiskā un tematiskā kārtojumā.
Mērķtiecīgā vārdu atlase, īpatnējā ligzdu sistēma un sav-

dabīgā poligrāfiskā apdare padara šīs vārdnīcas ērti lieto-

jamas.

Miniatūrās vārdnīcas (formāts ap 30x50 mm) dažkārt

izdotas bibliofilu vajadzībām, bet tikpat labi tās var lietot

arī praktiskiem mērķiem. Arī šo vārdnīcu leksiskā ietilpība
var būt diezgan liela. Piemēram, Leipcigā izdotā vācu-itā-

liešu vārdnīca, kuras formāts ir 35X47 mm un apjoms —

607 ļoti plāna papīra lappuses, ietver 12000 vārdu (grāma-
tiņas biezums — 10 mm). Vārdi, protams, doti bez vārd-

kopu un citiem piemēriem; tiem pievienotas tikai pašas ne-

pieciešamākās gramatiskās norādes.

Pretstatā kabatas formāta vārdnīcām vidējā apjoma vārd-

nīcas dažkārt sauc par «galda vārdnīcām», tās ērti novie-

tojamas uz galda blakus lasāmajai grāmatai vai studiju ma-

teriāliem.

Plašās vārdnīcas parasti izdod divos vai vairākos sēju-

mos; dažreiz vairākos sējumos sadala arī vidēja apjoma
vārdnīcas. Liela apjoma vārdnīcas ir neērtas lietošanai, ja
tām ir liels formāts un ja tās iesietas vienā sējumā. Piemē-

ram, M. Monjē—Viljamsa «Sanskrita-angļu vārdnīca»44 ietver

1369 lappuses (formāts 225X280 mm). Vēl lielāka ir Veb-

stera pilnīgā angļu valodas skaidrojošā vārdnīca45
,

kuras

vienā sējumā ir 3330 lappušu (formāts 230X300 mm). Šāds
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sējums, kas sver kādus deviņus kilogramus, praktiskai lieto-

šanai ir neērts (tā novietošanai un labākai lietošanai izdev-

niecība piedāvā īpašu galdiņu).

GALVENIE

VĀRDNĪCU TIPI

Tuvāk aplūkosim dažus svarīgākos vārdnīcu tipus, kas

latviešu leksikogrāfijā ieviesti nesen vai ari tikai iecerēti iz-

došanai nākotnē.

Skaidrojošās vārdnīcas. Kā jau iepriekš minēts, plašā no-

zīmē skaidrojoša ir katra vārdnīca, kurā analizēta un skaid-

rota vārda nozīme, turpretī šaurākā, speciālā izpratnē ar

šo nosaukumu apzīmē vārdnīcas, kurās ietverta kāda laik-

meta visa vai galvenā attiecīgās valodas leksika un kurās

vārdi dalīti nozīmēs un nozīmju niansēs un skaidroti, at-

klājot to semantiku ar šīs valodas līdzekļiem, kā arī sniegti
vārdu lietošanas piemēri.

Skaidrojošo vārdnīcu vispilnīgākais veids ir tēzauri, tas

ir, visa kādas valodas vārdu krājuma atspoguļojums ar katra

vārda nozīmes skaidrojumu un ar šaurākiem vai izvērstā-

kiem tā lietošanas piemēriem. Šādi tēzauri iespējami tikai tā

sauktajām mirušajām valodām. Tā, piemēram, ir sengrieķu
un latīņu valodu tēzauri. Dzīvajās valodās vārdu krājums

mainās, un nav tādas vārdnīcas, kas spētu atspoguļot visu

valodas vārdu krājumu līdz vārdnīcas izdošanas brīdim: tās

būs tikai šaurākas vai plašākas vārdu atlases pēc noteiktiem

laika, teritorijas, stila un vēl citiem kritērijiem.
Atšķirībā no enciklopēdiskā skaidrojuma leksiskais jeb

filoloģiskais skaidrojums īsi un koncentrēti raksturo pašu bū-

tiskāko vārda nozīmē un parāda šī vārda vietu valodas leksis-

kajā sistēmā, dažkārt raksturojot arī to attieksmē pret citiem

tās pašas valodas vārdiem. Trīs galvenie mezgla punkti skaid-

rojošo vārdnīcu izveidē ir vārda nozīmju dalījums, skaidro-

jums un ilustratīvais materiāls. Atkarībā no tā, kā risināti

šie jautājumi, ir dažādu veidu skaidrojošās vārdnīcas.

Vārda semantika tikai retumis ir pilnīgi viendabīga, tas

ir, attiecīgais vārds reti kad visos lietošanas gadījumos no-

zīmē pilnīgi vienu un to pašu. Parasti vēsturiskās attīstības

gaitā vārdam veidojas dažādi nozīmes slāņi — daži

daži jaunāki; daži jau pilnīgi atmiruši un atspoguļojas vairs

tikai senākajā literatūrā vai arī to pēdas konstatējamas fra-

zeoloģismos. Šīs nozīmes var dažādi dalīt, grupēt un pa-
rādīt.
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Piemēram, latviešu valodā vārds galva aptver plašu no-

zīmju sistēmu. Varam runāt par cilvēka un dzīvnieku galvu,
bet varam runāt arī par «cilvēku ar gaišu galvu» (kur
galva nozīmē 'prāts, saprāts'), par «piecu galvu ģimeni»
(kur galva ir 'cilvēks kā skaitīšanas vienība'), par «naglas,
zābaka, laikraksta, kolonnas galvu». Skaidrojošā vārdnīcā

visi šie īpatnējie vārda lietojuma gadījumi ir jāparāda, jāat-

klāj vārda būtība katrā tipiskā gadījumā un īsi, viegli uz-

tverami jāformulē šis īpatnējais, būtiskais.

Nozīmju dalīšanā rīkojas dažādi. Var, piemēram, izdalīt

dažas svarīgākās nozīmes un tām pakļaut sīkākās (kā nian-

ses), veidojot veselu sistēmu ar zināmām pakļautības at-

tieksmēm. Tā darīts «Latviešu literārās valodas vārdnīcā»,

kur, piemēram, vārdam galva dotas sešas nozīmes ar dau-

dzām niansēm (citējot piemēri reducēti):

«1. Ķermeņa augšējā dala (cilvēkam) vai priekšējā dala

(dzīvniekam), kurā atrodas smadzenes. Cilvēka g. Suņa g.

Māt ar galvu. Noliekt galvu.
//lok.; galvā, apst. nozīmē./lp 50 ķermeņa dalu, uz šis ķermeņa

daļas vai pāri šai ķermeņa daļai (ko uzlikt, uzvilkt). Likt

vainagu galvā. Maukt cepuri galvā.
//sar. Mājdzīvnieks (kā skaitīšanas vienība). Ganāmpulkā
vairāki simti galvu.
JļMati. Safrizēta g. Sacirtota g.

// ņām.Dzīviba. Riskēt ar savu galvu.
2. Prāts, saprāts, apziņa; saprašana, domāšana. Rīkoties

ar galvu. Var pienākt tāds brīdis, kad vajadzēs ne tikai roku,
bet arī galvas, kad vajadzēs izdomas.

3. sar. Cilvēks {kā skaitīšanas vienība). Piecu galvu liela

ģimene.

4. arī v. (v. dat. galvām). Autoritatīva, vadoša persona;

priekšnieks, vadītājs (kādā cilvēku grupā). Valsts g. Cilts g.

5. Priekšējā, augšējā dala (priekšmetam); centrālā dala
(priekšmetam, ierīcei). Cilindra g.

// Virsotne, galotne (augam); sakuplojums (stumbra, stub-

lāja nobeigumā); arī vainags. Priežu tumšās galvas. Smilgu
galvas.

// Nosaukums ar attiecīgajām ziņām (preses izdevumam).
Laikraksta g. Žurnāla g.

// astr. Visspožākā (komētas) daļa. Komētas galva un aste.

// sar. Sākums, sākuma dala (piemēram, gājienam, kolonnai,

rindai). Kolonnas g.

6. Apaļas formas priekšmets. Siera g. Cukura g.
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// Apaļas formas zieds, ziedkopa, auglis, augļa daļa. Saules-

puķu galvas. Magones g.

// Paresninātā daļa, nobeigums (priekšmetam). Pīpes g»

Skrūves g. Kniepadatas g.»

Var rīkoties arī tā, ka nozīmes un to nianses nepakļauj
citu citai, bet nozīmes secīgi sarindo, atstājot lasītājam pa-

šam iespēju spriest par to attieksmēm. Tādā gadījumā no-

zīmju skaits ir lielāks; piemēram. E. Litrē «Franču valodas

vārdnīcā» («Dictionnaire dc la langue francaise», 1958. g.)
vārdam tēte 'galva' izdalītas 69 nozīmes.

Dažāda pieeja var būt arī vārdu semantikas formulēšanā.

Dažkārt vārda nozīmi var atklāt vienā vārdā, ar sinonīmu;
to var atklāt arī aprakstoši (piemēram, aprakstot visas gal-
venās attiecīgā priekšmeta pazīmes), un to var atklāt defi-

nīcijas veidā. Vārdnīcas autoriem ir elastīgi jālieto visi šie

paņēmieni, lai skaidrojums nebūtu garš un smagā, grūti uz-

tveramā stilā, bet lai tas tomēr būtu pareizs un trāpīgi rak-

sturotu attiecīgo vārdu.

Dažādu skaidrojumu paraugi no «Latviešu literārās valo-

das vārdnīcas»:

1) skaidrots ar sinonīmu vai sinonīmu rindu:

«drukatava . . Spiestuve.

degsmīgs .. Dedzīgs, kaisls, kvēls»;

2) skaidrots ar sinonīmisku izteiksmi:

«dvest. . Smagi elpot.
diendienā. . Katru dienu; pastāvīgi, nepārtraukti (ilgāka

laiku)»;

3) skaidrots aprakstoši:

«dievkociņš .. Daudzgadīgs krāšņumaugs (krūms) ar ļoti
smalkām sīki plūksnainām pelēki zaļganām lapām un rakstu-

rīgu smaržu»;

4) skaidrots definitīvi:
«burts

..
Grafiska zīme valodas skaņas vai skaņu grupas

apzīmēšanai.»
Šos skaidrojuma paņēmienus var arī kombinēt, papildināt

ar antonīmiem. Piemērs:

«balts. . Tads, kam ir, piemēram, sniega, piena krāsa;

pretstats: melns.»

Būtisks jautājums skaidrojošo vārdnīcu izveidē ir pie-
mēri. Vārdnīcā teiktais visdrošāk ticams tad, ja to balsta

dokumentēts rakstu vai runas valodas fakts. Jāatzīmē, ka ci-

tāti aizņem daudz vietas, dažās vārdnīcās pat lielāko daļu

teksta, tāpēc ērtākas pārskatāmības dēļ dažkārt ievieto tikai

raksturīgus vārdu savienojumus. «Latviešu literārās valodas

vārdnīcā» izmantoti abi paņēmieni (t. i., doti gan literatūras
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skaidrojošajā vārdnīcā (izdevniecība «Avots») paredzēti
tikai vārdu savienojumi.

Tomēr ir vārdnīcas, kurās literatūras citātiem ierādīta

galvenā vieta — ne vien nozīmes dokumentēšanai un ilus-

trēšanai, bet arī vārda semantikas atklāšanai. Tāda ir, pie-
mēram, D. Provendzāla itāliešu valodasvārdnīca46

,
kur autora

skaidrojumu nav nemaz, bet pie katra vārda sakopoti tikai

literatūras (galvenokārt itāliešu klasiķu) citāti.

Sinonīmu vārdnīcas. Sinonīmi ir vienas vārdšķiras vārdi

ar vienādu vai joti tuvu nozīmi. 47 Sinonīmi ir piemēram,
vārdi mitrs, mikls, valgs, drēgns. Visi šie vārdi izsaka vienu

jēdzienu, tikai ar nelielām nozīmes vai lietojuma atšķirībām.

Atsevišķu sinonīmu grupu sauc par sinonīmu rindu. Sino-

nīmu vārdnīcā vienu no rindas sinonīmiem izraugās par pa-

matvārdu (dominanti).

Teorētiski par sinonīmiem var uzskatīt tikai tos vārdus,

kas funkcionē noteiktā valodas sistēmā, piemēram, literārajā
valodā. Tomēr praksē ir izjūtama nepieciešamība ieplūdināt

literārajā valodā apvidvārdus, lai bagātinātu izteiksmi vai

arī lai literārā darba varoņu runai piešķirtu zināmu savda-

bību. Tas sevišķi nepieciešams tulkojumos. Tādā sakarā sino-

nīmu vārdnīcās bieži iekļauj ne tikai literāras valodas vār-

dus, bet arī izlokšņu leksiku. Vēl vairāk — attiecīgus vār-

dus izvēlas arī no sarunvalodas, vienkāršrunas un no žar-

goniem (piemēram, no dažādu profesiju žargoniem). Plašas

sinonīmu rezerves ir arī jaunvārdu un arhaismu vidū. Tā

sinonīmu vārdnīcās materiāls dažkārt gan neatbilst teorē-

tiskajai izpratnei par sinonīmiem, bet tās sniedz daudz

praksē nepieciešama sinonīmiskā materiāla. Šādā veidā sa-

gatavota, piemēram, autoru kolektīva «Latviešu valodas si-

nonīmu vārdnīca» (2. izdevums, 1972. g.), kā arī līdzīgi iz-

devumi krievu un vācu valodā.48

Parasti rodas grūtības, nosakot, ko izraudzīties par rin-

das dominanti un kādā secībā dot pārējos sinonīmus. Par

dominanti visbiežāk izraugās stilistiski neitrālu vārdu, kurš

valodā tiek plaši lietots un kurā spilgti izpaužas attiecīgās
sinonīmu rindas būtiskās iezīmes. Sinonīmus rindā grupē
vai nu no semantiskā viedokļa, vai arī pēc stilistiskajām pa-

zīmēm.

Grupējot vārdus pēc semantiskā viedokļa, nav viegli sa-

skaņot sinonīmus atbilstoši to nozīmēm. Ir sinonīmi, kas at-

tiecas uz visām vārda nozīmēm, un ir tādi, kas attiecas ti-

kai uz vienu vai dažām nozīmēm. Piemēram, vārdam bei-

997*
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gas ir vairākas nozīmes un gandrīz visās lietojams arī sino-

nīms gals, bet sinonīms nāve attiecas tikai uz nozīmi 'bojā-
eja (par cilvēku, retāk par dzīvnieku)'. Savukārt, vārdam

meita nav sinonīma, kas atbilstu visam vārdam, ir tikai

sinonīmi atsevišķām nozīmēm, piemēram, pamatnozīmē —

apvidvārds dukte un 'algotas darbinieces' nozīmē — kal-

pone, laukstrādniece.

Vārdnīcās šādos gadījumos rīkojas dažādi — vai nu si-

nonīmus dod vienā rindkopā bez nozīmju dalījuma, dažkārt

ļoti atšķirīgas vārda nozīmes aplūkojot kā atsevišķus šķir-
kļus (tā darīts «Latviešu valodas sinonīmu vārdnīcā»), vai

arī katru nozīmi grafiski atdala atsevišķā rindkopā (tā da-

rīts A. Jevgeņjevas «Krievu valodas sinonīmu vārdnīcā»)
vai ar ciparu (kā minētajā vācu valodas sinonīmu vārdnīcā).

Sinonīmu rindas vārdnīcā ievieto alfabēta secībā pēc rindu

pamatvārdiem — dominantēm. Pārējie vārdi atrodami vārd-

nīcas pielikumā alfabēta secībā vai arī tos dod alfabēta se-

cībā pašā vārdnīcas tekstā (tāpat kā dominantes) ar norādi

uz attiecīgo dominanti, pie kuras vārds atrodams kā sino-

nīms.

Sinonīmu vārdnīcas šķirkļa paraugs:

«īsts — īstens («viņu īstenais galva» Kaudz. ME); nevil-

tots (neviltota prece); tīrs (tīrs zelts); (par jūtu izpausmi)

nemākslots, neliekuļots (neliekuļota sirsnība); gatavs sar.

(šeit jau ir gatavā elle), dzīvs sar. (dzīva patiesība; «māte

skuķi palaida kā dzīvo lopiņu» Up.), riktīgs barb. («riktīgs
čigāna vezums» Up.), gruntīgs barb. (gruntīgs plostnieka

rīks)».49

Skaidrojošas sinonīmu vārdnīcas latviešu valoda vēl

nav.
50

Antonīmu vārdnīcas. Līdztekus sinonīmu vārdnīcām dažās

valodās tiek izdotas arī antonīmu vārdnīcas. Krievu

valodā, piemēram, iznākušas divas šādas vārdnīcas

(1971. g.).
Kā zināms, par antonīmiem sauc vārdu pāri (dažkārt arī

trīs vai vairākus vārdus) ar pretējām nozīmēm (piemēram,
salds — rūgts; balts — melns; vesels — slims, nevesels).

Latviešu valoda antonīmu vārdnīcas vēl nav.

Frazeoloģismu vārdnīcas. Frazeoloģisms ir stabils vārdu

saistījums, kas valodas attīstības gaitā ieguvis vienotu un

reizē pārnestu nozīmi, t. i., viss vārdu savienojums kopumā
ir uztverams kā viens veselums, ko dažos gadījumos var aiz-

stāt ar vienu vārdu. Skaidrojošajās vārdnīcās frazeoloģismi
doti un skaidroti pie frazeoloģisma pamatvārdiem. Piemē-
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ram, frazeoloģisms lēkt acis «Latviešu literārās valodas

vārdnīcā» dots pie vārdiem lēkt un acs. Pie vārda acs šis

frazeoloģisms dots ar skaidrojumu: 'izaicinoši, asi iebilst,
runāt pretī.

Tiek veidotas arī patstāvīgas frazeoloģismu vārdnīcas.

Tās ir divējādas: 1) vienvalodas skaidrojošās frazeoloģismu
vārdnīcas un 2) divu vai vairāku valodu tulkojošās frazeo-

loģismu vārdnīcas.

Plaša skaidrojošā krievu valodas frazeoloģismu vārdnīca

top PSRS Zinātņu akadēmijas Krievu valodas institūtā. Ir

iznākusi lietuviešu valodas frazeoloģismu vārdnīca ar īsiem,
bet trāpīgiem skaidrojumiem un daiļliteratūras citātiem. 51

Tulkojošās frazeoloģismu vārdnīcās, piemēram, «Latvie-

šu-krievu frazeoloģiskajā vārdnīcā» (1965. g.), frazeolo-

ģismus neskaidro, bet tulko, dodot vai nu formas ziņā pilnīgi
atbilstošu frazeoloģismu, piemēram: atvērt acis (kādam) —

oTKpbiTb rjia3a (komv-jihčo), vai formā atšķirīgu, bet pēc
satura atbilstošu frazeoloģismu, piemēram: nošaut buku —

y6HTb 6o6pa, vai arī nefrazeoloģisku tulkojumu, piemēram:
nelaimes putns — Hey/iaMHHK, HecnacTJiHDen.

Frazeoloģismu vārdnīcās bieži vien uzņem arī sakāmvār-

dus un parunas. To, piemēram, var teikt par latviešu va-

lodā izdotajām tulkojošajām frazeoloģismu vārdnīcām, ko

sastādījuši autoru kolektīvi: «Latviešu-krievu frazeoloģisko
vārdnīcu» (1965. g.), «Krievu-latviešu frazeoloģisko vārd-

nīcu» (2 sēj., 1974. g.) un «Angļu-latviešu-krievu frazeolo-

ģisko vārdnīcu» (1977. g.).

Gatavojot frazeoloģisko vārdnīcu, grūtības rada frazeo-

loģismu kārtošana. Tos gan kārto alfabēta secībā, bet nav

noteikta principa par to, kurš frazeoloģisma vārds ir notei-

cošais — pirmais vai kāds no turpmākajiem vārdiem. Vis-

biežāk par pamatu ņem pirmo pilnnozīmes vārdu (piemēram,

frazeoloģismu aiz matiem pievilkt dod alfabēta secībā pie
vārda mati) vai arī pirmo lietvārdu (ja tāda nav — pirmo
darbības vārdu).

Etimoloģiskās vārdnīcas. Etimoloģiskās vārdnīcas uzde-

vums ir parādīt vārda cilmi un radniecību gan ar tās pašas
valodas citiem vārdiem, gan ar citu valodu vārdiem. Šo

vārdnīcu veidotāji tikai daļēji var bāzēties uz rakstu avotos

atrodamiem faktiem, ikkatra vārda senākā cilme rekonstruē-

jama, ievērojot fonētiskās un morfoloģiskās attīstības likum-

sakarības, iespējamo semantisko maiņu un pamatojoties uz

valodu analoģiju. Lai sagatavotu etimoloģisko vārdnīcu, ne-

pieciešama plaša informācija par daudzu valodu vēsturi un

vēsturiskās valodniecības zināšanas. īpaša nozīme ir sena-
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jām valodām, kur attiecīgajiem vārdiem ir senākas formas

un arī senāka, pirmatnējāka nozīme. Etimologi savā darbā

lieto salīdzināmi vēsturisko metodi.

Kā minēts vārdnīcu vēsturiskajā pārskatā, etimoloģisko
vārdnīcu pirmsākumi meklējami jau antīkajā literatūrā, bet

pilnīgākas etimoloģiskās vārdnīcas ar ticamākām vārdu cil-

mes hipotēzēm varēja izveidot vienīgi pēc salīdzināmi vēstu-

riskās metodes izstrādes, tas ir, 19. gadsimta otrajā pusē un

20. gadsimtā.
Etimoloģiskajās vārdnīcās katrā šķirklī aplūko ne tikai

vienu, bet vairākus vai pat daudzus vienas cilmes vārdus,
kas veido veselu vārdu saimi. Par šķirkļa vārdu izraugās
vai nu vienu no šās saimes vārdiem, vai arī šķirkļa sākumā

dod tikai vārda vēsturisko sakni.

Etimoloģisko vārdnīcu šķirkļa iekārtojums var būt da-

žāds, bet nereti tas ir šāds: pēc šķirkļa vārda dod atbilstošo

vārdu vai vārdus vistuvākajās radu valodās, tad citās nozī-

mīgās radu valodās, apvienojot tās pēc grupām. Indoeiro-

piešu valodu etimoloģiskajās vārdnīcās no senajām valodām

parasti mēdz ievietot senindiešu, seno peršu, sengrieķu un

latīņu valodas attiecīgos vārdus. Pēc šāda radu valodu vārdu

formu izklāsta dod paskaidrojumus par vārda formas un

nozīmes attīstību. Mūsdienās veidotajās etimoloģiskajās
vārdnīcās bieži vien ievieto arī rekonstruētu attiecīgā
vārda saknes pirmformu, tas ir, to formu, kāda hi-

potētiski bijusi attiecīgajai saknei indoeiropiešu pirmva-
lodā.

Aiz šiem datiem parasti ievieto arī literatūras norādes.

Plašākās etimoloģiskajās vārdnīcās jau pašā šķirkļa tekstā

norāda uz agrāk izteiktiem dažādiem viedokļiem par vārda

cilmi un argumentēti pievienojas tiem vai arī noraida tos,

izvirzot jaunu hipotēzi. Vienkāršākās, kompaktākās vārdnī-

cās ievieto tikai attiecīgo radu valodu vārdus bez tuvākiem

paskaidrojumiem un motivācijas. Šādas vārdnīcas ir tikai

materiāls, pirmā pakāpe pilnīgas etimoloģiskās vārdnīcas

sagatavošanai.

lespējamas ne tikai vienas atsevišķas valodas, bet arī ve-

selas valodu grupas (piemēram, slāvu valodu52 ) vai pat va-

lodu saimes (piemēram, indoeiropiešu valodu53 ) etimoloģis-
kās vārdnīcas.

Pirmie mēģinājumi noteikt latviešu vārdu cilmi parādās
X Fīrekera rokraksta vārdnīcā 17. gadsimta otrajā pusē. Tur

ir norādījumi uz atvasinājumu pamatvārdu; piemēram, ka

lakstit, lakstigs atvasināti no lēkt; ka parāds atvasināts no

rādīt. Vairāk norādījumu par latviešu valodas vārdu cilmi
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ir J. Langija latviešu-vācu vārdnīcā (1685. g.). Piemēram,
vārdu remdens Langijs pareizi saista ar rāms; skals — ar

šķelt.

Pirmais zinātnieks, kas aplūkoja latviešu valodas vārdus

valodu salīdzināmajā plāksnē, bija M. Lomonosovs (1711 —

1765). Mūsu gadsimta 60. gadu beigās Helsinku universi-

tātes bibliotēkā atrada H. Adolfija latviešu valodas grama-
tikas (1685. g.) eksemplāru, kurā ir daudz Lomonosova

ierakstītu piezīmju ar latviešu un krievu vārdu salīdzināju-
miem. Šīs piezīmes rakstītas ap 1750. gadu, kad tapa Lomo-

nosova krievu valodas gramatika (izdota 1755. g.).
Jau sīkāk par latviešu valodas radniecību ar lietuviešu un

slāvu valodām rakstīts G. F. Stendera «Latviešu valodas

gramatikā», sevišķi tās otrajā izdevumā (1783. g.).
Pirmais latviešu tautības autors, kas pētījis etimoloģijas

jautājumus, ir Juris Alunāns (1832 —1864). Manuskriptā
palicis viņa etimoloģiskās vārdnīcas uzmetums.

K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcā» ir daudz etimo-

loģisku norādījumu, kurus devis galvenokārt J. Endzelīns.

Šai vārdnīcā līdz pat pēdējam laikam ir bagātākais latviešu

valodas etimoloģisko materiālu krājums. Te ļoti koncen-

trētā veidā (tikai pāris rindiņās) gandrīz pie katra pamat-
vārda minētas dažas radu valodu attiecīgo vārdu formas un

norādīti arī svarīgākie 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta
sākuma avoti, kuros plašāk analizēta šo vārdu cilme. Dažos

gadījumos J. Endzelīns lakoniski iztirzājis šajos avotos iz-

teiktos uzskatus un minējis savas domas. Tomēr viss tas

sniegts tik īsi un koncentrēti, ka ir par maz, lai no šīm pie-
zīmēm varētu izveidot etimoloģisko vārdnīcu.

Kopš K. Mīlenbaha vārdnīcas iznākšanas veikti daudzi

etimoloģijas pētījumi, kas papildina un nereti arī pamatoti
noraida šajā vārdnīcā dotās etimoloģiskās hipotēzes. Līdz

ar to aktuāls kļuvis jautājums par patstāvīgas latviešu

valodas etimoloģiskās vārdnīcas sagatavošanu un izdo-

šanu.

N. Lapiņa darbā «Latviešu vārdu etimoloģija» (1.—3. d.,

1967.—1975. g.) alfabēta secībā doti daži simti latviešu va-

lodas vārdu ar attiecīgajām radu valodu formām. Piemē-

ram:

«TAURS (govs priekštecis). — Liet. taūras «taurs», spr.
tauris (Elb. 648) «Wesant (Bos bison)». — Kr. Typ «taurs».

— Gr. ruūpoc, «Stier, Ochse», lat. taurus «vērsis, Vērsis

(zvaigznājs)». — īru tarb «Stier» (sk. tauriņš, taure).»

Ražošanā nodota K. Karuļa «Latviešu valodas etimolo-

ģiskā vārdnīca», kurā ietilpst apmēram 2600 pamatvārdu.
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Šīs vārdnīcas šķirkļa paraugs:

«taurs [taurs, taurs]; lš. taUras, pr. tauris, kr. Typ (ssl.
tun> <* taur-) 'taurs', gr. tauros, lat. taurus 'vērsis. Pama-

tā ide. *teu-\ *tu- 'tūkt' (sk. tūkt).
Nozīmes attīstība: 'uztūcis' =4» 'resns; tāds, kam ir labi

attīstīts ķermenis' 'stiprs. (Sal. si. turāh 'stiprs', lat.

*tūros 'uztūcis', lš. taūras 'cēls, izcils, veikls, labs').
Latviešu valodā vārds taurs sastopams vairākos vietvār-

dos, piem., Taurene, Taurkalne, Taurupe.
Sk. arī: taure, taurenis.» (Seko literatūras norādes.)
Apvidvārdu vārdnīcas. Apvidvārdu vārdnīcas, kurās ietverta

gan izlokšņu leksika, gan frazeoloģija, parasti ar diez-

gan plašiem izlokšņu teksta paraugiem, sniedz bagātu ma-

teriālu kā valodas izpētei, tā arī literārās valodas bagātinā-
šanai. Šādu vārdnīcu sagatavošana prasa lielus priekšdar-
bus, jo vispirms jāapzina attiecīgo izlokšņu valodas fakti. Kā

jau minēts, ir divējādas apvidvārdu vārdnīcas — visu iz-

lokšņu kopējas vārdnīcas un kādas atsevišķas izloksnes (vai
tuvu izlokšņu) vārdnīcas. Latviešu valodā iznāk pirmā at-

sevišķas izloksnes vārdnīca. Tā ir E. Kagaines un S. Raģes
«Ērģemes izloksnes vārdnīca» 3 sējumos (1. sēj. 1977. g.,

2. sēj. 1978. g.). Šīs vārdnīcas šķirkļa paraugs:

«cēliens subst. cēliens, -a, am, -v, dsk. ģen. -v. Laika

posms (parasti dienas daļa. desmit pūrvietu pa cgliēnu bi

jānūoruēlē. ļ japederē bi divi pūrvleti pa cēlienu, ļ Zeīmis a

vienu cĢliēnu acskrķja palļgā [kartupeļus stādīt].»

Kā jau minēts vārdnīcu vēsturiskajā apskatā, Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras in-

stitūtā tiek veikti priekšdarbi plašas latviešu apvidvārdu
vārdnīcas izdošanai. Krievu valodā līdzās vairāku atsevišķu
izlokšņu vārdnīcām, sākot ar 1965. gadu, iznāk vispārīgā
«Krievu valodas izlokšņu vārdnīca» («Cjioßapb pyccKux Ha-

poAHbix roBopoB») F. Fiļina un F. Sorokoļetova vadībā; no

paredzētajiem 30—35 sējumiem līdz 1981. gadam iznākuši

17 sējumi (līdz burtam Af).
Biežuma vārdnīcas. Biežuma vārdnīcas dažādām valodām

izdotas jau kopš 19. gadsimta beigām. Šajās vārdnīcās

sniegti statistiski dati par attiecīgās valodas vārdu krājumu,
parasti par vārda lietošanas biežumu dažādos literāros tek-

stos.

Pirmajā autoru kolektīva sagatavotajā šāda veida darbā

«Latviešu valodas biežuma vārdnīca» (4 sēj., 1966.—1976.

g.) doti dati par vārda lietošanas biežumu pa iespieddarbu
grupām. Vārdi sakopoti divos sarakstos: 1) pēc lietošanas

biežuma, 2) pēc alfabēta, ar datiem par lietošanas biežumu.
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Gan no periodikas, gan daiļliteratūras, gan zinātniskās un

tehniskās literatūras analizēti teksti ar kopējo vārdu skaitu
892 tūkstoši.

Ilustrācijai fragments no vārdu biežuma saraksta (pirmie
10 visbiežāk lietotie vārdi):

Sarunu vārdnīcas. Sarunu vārdnīcas domātas galvenokārt
tūristiem, bet tās noder arī valodu mācoties un citām vaja-
dzībām. Piemēram, valstīs, kur iebrauc daudz ārzemju strād-

nieku, sarunu vārdnīcas palīdz savā starpā sazināties darba

darītājiem un darba devējiem. Latviešu valodā šādam nolū-

kam 1935. gadā izdota M. Avota «Praktiska latvju-lietuvju-
poļu vārdnīca lauksaimniekiem un laukstrādniekiem». Pēdē-

jos gadu desmitos vairākos izdevumos laistas klajā latviešu-

vācu, latviešu-angļu un vēl citas divvalodu sarunu vārdnī-

cas.

Vārds Biežums

un 29 449

būt 19956

tas 16375

ar 13045

kas 10516

no 8 922

par 7 383

es 7 179

viņš 7 039

kā 6 608

iemērs no vardu alfabētiska saraksta:

Vārds
Kopskaits (visos

analizētajos tekstos)

dzejniece
dzejnieks

dzejojums

dzejolis
dzejot
dzēlība

dzēliens

dzēlīgi
dzēlīgs
j ii •

20

150

4

106

7

1

6

4

5
ir



Sarunu vārdnīcās teksts sadalīts divos vai vairākos sta-

biņos (pēc valodu skaita). Tekstā ir gan atsevišķi bieži lie-

tojami vārdi, gan arī biežāk lietoti teikumi.

Ilustrācijai fragments no K. Sējējas un B. Veinertes «Lat-

viešu-vācu sarunu vārdnīcas» (1965. g.);

«Dzīves vieta \Vohnort

Kur jūs dzīvojat? Wo wohnen Sie?

Es dzīvoju pilsētā (uz lau- Ich lebe m der Stadt (auf
kiem). dem Lande).

Viņš dzīvo strādnieku cie- Er lebt m einer Arbeitersied-

matā. lung.
Es dzīvoju Rīgā, Ļeņina ielā Ich vvohne m Riga, Lenin-

-40, dzīvoklis 30. strasse 40, Wohnung 30.»

Nosaukumu vārdnīcas. Nosaukumu vārdnīcas parasti ir

fiksējošas vārdnīcas, tas ir, bez analīzes un ar ļoti lakonis-

kām piezīmēm un norādēm ir reģistrēti nosaukumi — ģeo-
grāfiskie nosaukumi, personvārdi v. c. alfabēta secībā.

Ģeogrāfisko nosaukumu sarakstus bieži vien pievieno div-

valodu vārdnīcām, bet izdod arī patstāvīgas vienvalodas

ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīcas. Plašākais šāda veida iz-

devums latviešu valodā ir J. Endzelīna «Latvijas PSR viet-

vārdi». Vārdnīca paredzēta divās daļās: iznākuši pirmās da-

ļas divi sējumi (1956. —1961. g.). Vārdnīcā ietverti dažāda

rakstura ģeogrāfiskie nosaukumi, sākot ar pilsētu, ciemu,

upju, ezeru un beidzot ar atsevišķu māju, pļavu, ganību no-

saukumiem. Vārdi sakopoti ligzdās, tas ir, pie pamatvārda
doti arī atvasinājumi un to lietojums dažādos Latvijas nova-

dos, dažādās fonētiskās un morfoloģiskās variācijās. Tā kā

vārdnīca domāta valodniecības nolūkiem, vietvārdi rakstīti

ar mazo burtu un ar intonāciju apzīmējumiem. Pie katra

nosaukuma saīsināti norādīts objekts, uz ko tas attiecas

(kalns, upe, pļava utt.).
Latviešu valodā sagatavota un nodota ražošanā K. Šiliņa

«Latviešu personvārdu vārdnīca», kurā sakopots apmēram
8000 vārdu ar norādēm (dažreiz hipotētiskām) par to cilmi.

Dažās nosaukumu vārdnīcās ietverti arī enciklopēdiski
teksti. Piemēram, daudz paskaidrojošu ziņu ir 1954. gadā
izdotajā M. Bodnarska «Ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīcā»

(«CjiOßapb reorpad>HHecKHX Ha3B3HHH»).
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IESKATS

VĀRDNĪCAS LABORATORIJĀ

Vārdnīcu sagatavošanas darba metodika laika gaitā ir

ļoti mainījusies — no šauri empīriskiem paņēmieniem līdz

zinātniskām metodēm ar modernās tehnikas, piemēram, elek-

tronisko skaitļošanas mašīnu, izmantošanu.

Par dažu senāko latviešu valodas vārdnīcu veidošanas me-

todiku var spriest pēc to manuskriptiem. Piemēram, vecā-

kajā K. Fīrekera vārdnīcas norakstā teksts pamatos gan dots

alfabēta secībā, tas ir, visi vārdi, kas sākas, piemēram, ar

A, sakopoti vienviet, taču vārdu kārtojums viena alfabēta

burta robežās nav alfabētisks. Acīmredzot Fīrekeram bijušas
burtnīcas ar lapu kārtojumu alfabēta secībā, bet šajās la-

pās viņš rakstījis visus attiecīgos vārdus bez izvēles, kā vien

tie darba gaitā nākuši prātā. Turpat pierakstīti arī atvasinā-

jumi un vārda lietošanas piemēri — dažam vārdam viena

rindiņa, bet dažam — puslappuses (tātad atkal — izman-

tojot piemērus, kas attiecīgā brīdī ienākuši prātā).

J. Lange un G. F. Stenders valodas materiālus ierakstījuši
burtnīcās tūlīt pēc sarunām ar dzimtiem latviešiem un vēlāk

šos materiālus kārtojuši alfabēta secībā.

Par 19. gadsimta vārdnīcu autoriem jau ir zināms, ka

vārdnīcu materiāls ticis rakstīts kartītēs; piemēram, tā da-

rīts, sagatavojot K. Valdemāra 1872. gada «Latviešu-krievu-

vācu vārdnīci». Šāds darba paņēmiens ir visracionālākais,

un to parasti lieto mūsdienu vārdnīcu sastādīšanas darbā.

Kāda ir vārdnīcas manuskripta kartīte? Kāds ir tās teksts?

Atbilde uz šiem jautājumiem atkarīga no tā, kāda vārdnīca

tiek gatavota. Plašām vārdnīcām, sevišķi zinātniskajām, vis-

pirms izveido valodas materiāla kartotēku un tad uz tās pa-

mata raksta vārdnīcas manuskripta kartītes. Šādā veidā tiek

gatavota «Latviešu literārās valodas vārdnīca». Šai vārdnī-
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cai valodas pamatmateriāla kartotēkā ietilpst apmēram četri

miljoni kartīšu, kurās ir izraksti no visdažādākajiem litera-

tūras avotiem. Kartītes paraugs:

maize

Zēnam iedeva karoti un maizes gabalu, un viņš

varēja ēst medu, cik vien gribēja.

139

A. Sakse

Darba cilts.

1948.

Pēc kreisajā augšējā malā rakstītā vārda kartītes kārto

alfabēta secībā. Literatūras citāts kartītē ir pēc iespējas

koncentrēts, tas ir, izrakstīts tikai tik plašs teksts, lai varētu

saprast attiecīgā vārda lietojumu valodā. Ja teikums (vai tei-

kumi) iespieddarbā ir garāks nekā nepieciešams vārdnīcā,
to īsina, izlaistā teksta vietā liekot divpunkti. Literatūras

avota autoru, darba nosaukumu, izdošanas gadu un lappusi
norāda kartītes apakšā.

Vārdnīcas līdzstrādnieks, kas izstrādā kādu vārdnīcas šķir-
kli, saņem no kartotēkas visu attiecīgo materiālu un analizē

to. Piemēram, vārdam acs A. Upīša Valodas un literatūras

institūta latviešu literārās valodas leksikas kartotēkā ir ap-

mēram 600 kartīšu. Darba gaitā šīs kartītes grupē pa vārda

nozīmēm un nozīmju niansēm. Atsevišķi grupē kartītes ar

vārda izmantojumu frazeoloģismos.

Kartītēs rakstītajam tekstam ir divējāda nozīme: 1) tas

dokumentē vārda lietojumu valodā, tas ir, parāda, ka šāds

vārds attiecīgā nozīmē valodā tiek lietots, un 2) tas noder

vārda lietojuma ilustrējumam vārdnīcā.

Kad viss materiāls ir sagrupēts un izveidota noteikta

vārda leksiski semantiskā sistēma, tiek rakstītas vārdnīcas

manuskripta kartītes. Atsevišķās kartītēs raksta šķirkļa
vārdu ar gramatiskajām un stilistiskajām norādēm un skaid-

rojumu, atsevišķās — katru literāro citātu. Šādā veidā rak-

stītam manuskriptam ir lielas priekšrocības salīdzinājumā
ar vienlaidus rakstītu manuskriptu: kartītes var mainīt vie-

tām, var aizstāt ar citām, tas ir, manuskripts ir viegli pār-

veidojams, līdz tiek atrasts galīgais variants, ko mašīnrakstā

pārraksta uz parastajām, standartam atbilstoša lieluma la-

pām.
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Turpmāka vārdnīcas tapšanas gaita ir tada pati ka jebku-
rai citai grāmatai.

*

Vārdnīcas izveides procesā īpaši svarīga ir vārdu atlase.

Pamatā to nosaka vārdnīcas raksturs, bet, arī zinot vārdnī-

cas raksturu un apjomu, atliek vēl daudz darba, lai izvēlētos

vārdnīcai nepieciešamo, derīgo leksiku. Piemēram, ja veido-

jama šaura apjoma (ap 5000 vārdu) tulkojošā vārdnīca skolu

vajadzībām, kā atlasīt vārdus? Vispirms izveido aptuvenu
nepieciešamo vārdu pamatsarakstu. Sajā gadījumā ir sva-

rīgs ne tikai vārda lietošanas biežums vien. Nesenā pagātnē,
kad valodniecībā ļoti populāra kļuva statistiskā metode, bija
mēģinājumi atlasīt vārdus pēc to lietošanas biežuma. Ir iz-

dotas, piemēram, angļu-krievu un citu valodu vārdnīcas ar

visbiežāk lietojamiem 5000 vārdiem. Šī metode tomēr izrā-

dījās nepiemērota, jo daudzos gadījumos visbiežāk lietoto

vārdu vidū nebija tādu vārdu, kas noteiktos apstākļos (pie-
mēram, skolā) nepieciešami, bet, savukārt, bija tādi vārdi,
kuri attiecīgajā vidē ir lieki vai reti lietojami. Ja, piemē-

ram, gribēsim sagatavot vārdnīcu ar visbiežāk lietotajiem
latviešu valodas vārdiem, tad pirmo 1000 vārdu vidū gan

ietilps vārds meitene, bet nebūs vārda zēns, jo tekstos tas

sastopams gandrīz divas reizes retāk nekā vārds meitene

(«Latviešu valodas biežuma vārdnīcā» vārdam meitene re-

ģistrēti 388, bet vārdam zēns — 210 lietošanas gadījumi).

Tādēļ parasti vārdnīcā ietver visus tos vārdus, kuri savā

starpā saistīti jēdzieniski (ja vien kāds no tiem nav ļoti

rets). Piemēram, ja vārdnīcā dots vārds māte, tad būs ari

vārdi tēvs, dēls, meita — neatkarīgi no šo vārdu lietošanas

biežuma pēc statistikas datiem.

*

Vārdnīcu darbā nākas saskarties ar jautājumiem, uz ku*

riem atbildi nevar dot ne statistika, ne citas eksaktās pēt-
niecības metodes. Tie ir gadījumi, kad vārda raksturojumā
kādai parādībai ir plūstošas robežas. Teorētiski ir viegli
konstatēt, ka valodā eksistē, piemēram, noteikti funkcionālie

stili, bet dažreiz ir grūti pateikt, vai kāds atsevišķs vārds

iekjaujams literārās sarunvalodas vai poētiskajā stilā. Tas

redzams kaut vai no tā, ka viens un tas pats vārds dažādās
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vārdnīcās raksturots ar dažādām stilistiskajām norādēm.

Piemēram, vārds mikstpēdiņš, kas «Latviešu-krievu vārd-

nīcā» (1974. g.) un «Latviešu valodas sinonīmu vārdnīcā»

(1972. g.) dots kā sarunvalodas vārds, «Latviešu-vācu vārd-

nīcā» (1963. g.) ievietots bez stilistiskā ierobežojuma.
Dažkārt rodas neskaidrības, vai vārds uzlūkojams par ap-

vidvārdu vai literārās valodas sastāvdaļu, jo var gadīties, ka

daļa runātāju lieto vārdu ar citu stilistisko nokrāsu nekā pā-

rējie. Tāpat iespējams, ka no atsevišķas izloksnes vārds jau
iekļuvis vairākos literārajos darbos un daļa lasītāju to uz-

tver kā literārās valodas sastāvdaļu, bet citi uzskata to par

apvidvārdu. Tāpēc, piemēram, «Latviešu literārās valodas

vārdnīcā» diezgan daudziem vārdiem pievienota norāde apv.

(apvidvārds, dialektāla nozīme, nozīmes nianse); tas ir, šajā
vārdnīcā, kurā ievietoti principā tikai literārās valodas vārdi,
tomēr parādīti arī no izlokšņu leksikas literārajos darbos

vairākkārt vai bieži izmantoti vārdi, piemēram, aprika, bi-

gulis, čiksts, dzedzieda.

Šādos gadījumos vārdnīcas autoram ir divi kritēriji: ru-

nātāju aptaujas dati un paša valodas izjūta. Reizēm kritē-

rijs var būt arī vārda lietojums vairāku tādu rakstnieku dar-

bos, kuri nākuši no dažādiem Latvijas novadiem.

, Valodas izjūta ir nepieciešama ikvienam, kas piedalās
vārdnīcas veidošanā. Akadēmiķi Ļ. Ščerba un V. Vinogra-

dovs, piemēram, atzīst, ka ideāls leksikogrāfs ir tikai tāds

valodnieks, kas līdz ar vārdnīcu darba praktiskajām iema-

ņām labi prot valodu (vai vairākas valodas — ja strādā ar

tulkojošajām vārdnīcām) un kam piemīt ļoti laba valodas iz-

jūta. Ar šo parādību saprot spēju intuitīvi noteikt tās va-

lodas, sevišķi vārdu krājuma, īpatnības, kas nepakļaujas vai

grūti pakļaujas eksaktai analīzei. Šeit ietilpst ne vien jau
minētie vārda stilistiskā raksturojuma vai teritoriālās izpla-
tības jautājumi, bet arī vārda semantikas un vārdu savstar-

pējo attieksmju noteikšana. Ne ar statistiskām, ne ar kādām

citām līdzīgām metodēm nevar pateikt, piemēram, kāda ir

semantiskā atšķirība starp vārdiem skaists, glits, jauks, košs

un krāšņs. Semantisko nianšu konstatēšanai ir literatūras

citāti, kuros šie vārdi lietoti. Izmantojot citātu materiālu,

leksikogrāfam ne tikai ar savu saprātu, bet ar valodas iz-

jūtu jānosaka katra atsevišķā vārda vieta un raksturs sis-

tēmā (šaurākā leksiski semantiskā laukā un visā valodas

leksiski semantiskajā kopumā).
Dažreiz atšķirīgi viedokļi izpaužas, analizējot valodas pa-

rādības no leksikoloģijas un leksikogrāfijas aspekta. Lek-

sikoloģija analizē vārdu krājumu teorētiski, ar lielāku ab-



strakciju, bet leksikogrāfija katru vārdu aplūko ciešā kop-
sakarā ar dzīvo runu un vērtē to pēc gluži praktiskiem ap-
svērumiem. Piemēram, leksikoloģijā kā analizējamais objekts
vienlīdz nozīmīgs ir katra koka nosaukums, bet leksikogrā-
fam nākas izsvērt, kurš koks ir praktiski vērtīgāks, un kura

nosaukums valodā biežāk lietojams, izveidojis ap sevi pla-
šāku sematisko un stilistisko sazarojumu, saaudis ap sevi

bagātāku raksturīgu vārdu savienojumu un frazeoloģismu
tīklu. Šādu vārdu apskats vārdnīcā aizņems vairāk vietas.

To varam redzēt, salīdzinot, piemēram, skaidrojumus vār-

diem ozols un alksnis: pirmajam vārdnīcas šķirklis ir pla-
šāks un detalizētāks nekā otrajam. Tomēr leksikoloģija un

leksikogrāfija ir tik cieši saistītas, ka leksikoloģijas atziņas
ir jebkura vārdnīcu darba bāze — tikai ar leksikogrāfa ra-

došo pieeju. Arī leksikogrāfam katrs vārds vispirms jāana-
lizē no leksikoloģijas viedokļa un tikai tad jādod specifiskā

leksikogrāfiskā analīze.



112

SKATIENS NĀKOTNĒ

Vārdnīcu vēsture rāda, ka vārdnīcas laika gaitā pārveido-
jas, jo arvien dziļāk un plašāk tiek atsegts katras valodas

vārdu krājuma raksturs — gan salīdzinot ar citām valodām

(tulkojošās vārdnīcas), gan skatot šo vārdu krājumu kā at-

sevišķas valodas parādību kopumu (piemēram, vienas valo-

das skaidrojošās vārdnīcas). Rodas arvien jauni vārdnīcu

tipi, sazarojas un diferencējas līdzšinējie. Kādas pārmaiņas

gaidāmas nākotnē?

Pati lielākā, būtiskā pārmaiņa saistāma ar jaunas zinātnes

nozares — informātikas izveidošanos un ar elektroniskās

aparatūras arvien plašāku ieviešanu informācijas darbā.

Vārdnīcas ir tikai viena no informācijas fiksēšanas formām;

vēsturiski tā izrādījusies ļoti derīga un perspektīva. Tomēr

vārdnīcas ietilpīgumu un vārdnīcu izmantošanas operatī-
vumu daudzkārt pārsniedz tie rezultāti, kurus var iegūt ar

elektroniskajām informācijas iekārtām. Elektroniskā skait-

ļošanas mašīna savā atmiņā var ietvert ne tikai vienas vārd-

nīcas datus, bet tik plašu informāciju, kāda ietilpst simtos

un pat tūkstošos grāmatu. Pagaidām elektroniskās iekārtas

vēl nav piemērotas masveida lietošanai, jo ir dārgas un darbs

ar tām ir sarežģīts. Tomēr paredzams, ka nākotnē tās spēs
izmantot jebkurš inteliģents cilvēks.

Jāņem vērā, ka informācijas ievadīšanai elektroniskajā
skaitļošanas mašīnā ir savi priekšnoteikumi. Lai informāciju
pārkodētu elektroniskajām iekārtām raksturīgajā skaitļu iz-

teiksmē, tā vispirms noteikti, precīzi un koncentrēti jāfor-
mulē ar parastajiem valodas līdzekļiem. Par valodas parā-
dībām tādi formulējumi atrodami vārdnīcās. Tā redzam, ka

leksikas novadā nākotnes informācijas iekārtu pamatā būs

vārdnīcas.

Teiktais attiecas uz tālāko nākotni, lai gan jāpiebilst, ka

vārdi «tālākā nākotne» attiecināmi tikai uz elektronisko m
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formācijas iekārtu izmantošanu masveidā. Atsevišķu zināt-

niskās pētniecības iestāžu un lielu uzņēmumu darbā šādas

iekārtas jau lieto.

Lasītāju, iespējams, interesēs vārdnīcu darba tuvākās at-

tīstības tendences. Te var minēt divas līnijas — vienu

zinātnisko un otru praktisko vārdnīcu darbā.

Zinātnisko vārdnīcu darbā latviešu valodniecībā pēc «Lat-

viešu literārās valodas vārdnīcas», «Latvijas PSR viet-

vārdu» un «Apvidvārdu vārdnīcas» pabeigšanas pirmais uz-

devums būs izstrādāt «Latviešu valodas sinonīmu vārdnīcu»

un «Latviešu valodas frazeoloģismu vārdnīcu» — abas ar

nozīmju dalījumu, skaidrojumiem un literatūras piemēriem.
Būs jāsagatavo arī «Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca»,
kurā būs atspoguļoti visi gan iespiestos, gan rakstītos tek-

stos sastopamie vārdi no latviešu rakstu sākumiem līdz mūs-

dienām. Tas ir ļoti liels darbs, kas prasīs daudz laika. Darb-

ietilpīga būs arī ievērojamāko latviešu rakstnieku vārdnīcu

sagatavošana un izdošana; tām būs ne tikai vēsturiska no-

zīme vien, — daudzu rakstnieku, piemēram, R. Blaumaņa,

Raiņa un A. Upīša, leksikas pilnīga izpēte varēs dot ierosmi

mūsdienu latviešu valodas bagātināšanai. Vēl jāizstrādā pil-
nīga latviešu valodas etimoloģijas vārdnīca; tas prasīs ilgu

gadu darbu. Tāpat jāsagatavo atsevišķu izlokšņu vārdnī-

cas — izloksnēm, par kurām savākts pietiekami daudz valo-

das materiālu.

Praktisko vārdnīcu nozarē izdevniecība «Avots» paredzē-

jusi tuvākajos gados izdot čehu-latviešu un zviedru-latviešu

vidēja apjoma vārdnīcas. Jaunos izdevumos iznāks ari

angļu-latviešu, vācu-latviešu un krievu-latviešu vidēja tipa
vārdnīcas.

Pagaidām vēl netiek gatavotas, bet ir iecerētas arī plaša

apjoma angļu-latviešu, vācu-latviešu, latviešu-angļu un lat-

viešu-vācu vārdnīcas.

Kultūras sakaru attīstīšanai būtu vēlamas arī vidēja ap-

joma igauņu, ukraiņu, baltkrievu, somu v. c. valodu tulko-

jošās vārdnīcas.

Kā jau minēts, vārdnīcas arvien vairāk diferencējas, pa-

lielinās nozaru vārdnīcu skaits. Taču nākotnē radīsies arī

jautājums par atsevišķu valodu sintēzes vārdnīcu izveido-

šanu. Šādas vārdnīcas sniegs informāciju par katru vārdu

no dažādiem viedokļiem gan mūsdienu, gan vēsturiskā as-

pektā. Šāda vārdnīca apkopos datus, kas tagad ietverti da-

žādās speciālajās vārdnīcās (piemēram, skaidrojoša, sino-

nīmu, etimoloģijas vārdnīcā). Sintēzes vārdnīca nedublēs

visas speciālās vārdnīcas, bet apkopos šo vārdnīcu pamatin-



formāciju, par katru jautājumu norādot papildu spe-

ciālo literatūru. Sāda vārdnīca būs kā atslēga visām valodas

parādībām, kas saistītas ar leksiku. Taču tā varēs tapt tikai

tad, kad būs sagatavotas un izdotas visas attiecīgās speciālās
vārdnīcas. Visas šīs vārdnīcas kopumā veidos plašu, sav-

starpēji saistītu sistēmu. Latviešu valodnieki šajā sistēmā

jau ieauduši nozīmīgas pamatlīnijas.
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34 Probe aus der Mūhlenbachschen Bearbeitung des Buchstabens A. — Ma-

gazin der Lettisch-Literārischen Gesellschaft, 1905, Bd. 20, St. 3,
S. 240—247.

35 Endzelīns J. Gala vārdi. — Gram.: K. Mīlenbahs. Latviešu valodas

vārdnīca. R., 1929—1932, 4. sēj., 858. lpp.
36 Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvalde. To nodi-

bināja 1940. gada 6. augustā.
37 Saglabātie materiāli LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālas bib-

liotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.
38 Tonopoe B. H. lipvccKHH H3biK. C.iOßapb. M., 1975—1980, buii. I—31 —3

(A-K).
39 Fraenkel E. Litauisches etvmologisches W6rterbuch. Heidelberg-G6t-

tingen, 1962, Bd. 1; 1965, Bd. 2.

40 A6aee B. H. HcTopHKO-3THMO.nonmecKHH Cjioßapb oceTHHCKoro H3biKa.

M., 1958—1979, T. I—3.
41 Blelfeldt H. H. Rūcklāufiges W6rterbuch der russischen Sprache der

Gegenwart. Berlin, 1958. 392 S.

42 Dornseiff F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 5. Aufl.

Berlin, 1959. 922 S.

43
Paulauskas J. Teminis bei ideografinis žodynas. — Gram.: Zmones ir

kalba. Vilnius, 1977, 215.—229. lpp.
Rakstā iztirzāti tematiskas vārdnīcas principi un doti gatavojamās
lietuviešu valodas vārdnīcas paraugi.

44 Monler-Williams M. A Sanscrit-English Dictionary. Oxford, 1974.

1369 p.
45 Webster's New International Dictionarv of the English Language. 2nd

Edition. Springfield, 1958. 3330 p.
48 Provenzal D. Dizionario delle immagini. Milano, 1953.



47 Tas ir vienkāršots sinonīmu formulējums. Par sinonīmu traktējumu
ir vairāki atšķirīgi uzskati, ar kuriem var iepazīties speciālajā lite-

ratūrā, bet šajā izklāstā tiem nav būtiskas nozīmes. Skat., piemēram,
Lava A. Latviešu leksikoloģija. R., 1969, 202. lpp. un turpmāk; Veide-

mane R. Latviešu valodas leksiskā sinonīmija. R., 1970, 15. lpp. un

turpmāk.
48 CAoeape chhohhmob. JL, 1976. 648 c; Gorner H„ Ķempcke G. Syno-

nymworterbuch. Leipzig, 1975. 643 S.
49 Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. R., 1972, 126. lpp.
60 Krievu valodā plašākā skaidrojošā sinonīmu vārdnīca izdota A. Jev-

genjevas redakcijā: C/iOßapb chhohhmob pyccKoro H3biKa. — JL, 1970,

t. 1; 1971, t. 2.
61 Paulauskas J. Lietuviiļ kalbos frazeologijos žodynas. Kaunas, 1977.

318 lpp.
62 Jaunākā slāvu valodu etimoloģiskā vārdnīca tiek gatavota O. Truba-

čova vadībā: «3THMOJiorHMecKHH Cjioßapb c;iaBHHCKHx H3HKOB». No šis

vārdnīcas līdz 1981. gadam iznākuši astoņi laidieni (^4—/).
63 Jaunākā indoeiropiešu valodu etimoloģiskā vārdnīca ir Pokorny J. In-

dogermanisches etymologisches W6rterbuch. Bern und Mūnchen, 1959.

1183 S.
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