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«Latviešu valodas kultūras jautājumu» otrajā lai-

dienā atšķirībā no pirmā (Rīgā 1965), kas lielākoties

bija veltīts gramatikai, ari pareizrunai, vairāk aplūkots
vārdu krājums, tā semantiskā attīstība un saziņas
skaidrībai vēlamais vārdu, terminu, frazeoloģismu iz-

lietojums mūsdienās.

Blakus šai galvenajai tematiskajai ievirzei lasītājs
atradis ari atziņas un pārdomas par tulkošanu, stilis-

tiku, gramatiku, pareizrakstību.
Turpmākajiem laidieniem izraugāmas lamaiikas no-

skaidrošanai būtu vēlams, lai lasītāji jo drīzāk iesūtītu

savas atsauksmes un ierosinājumus. Tas palīdzētu jau
laikus sameklēt autorus, kam ierosinātie temati ir tuvi

un kam šajā virzienā jau ir pasākts kāds darbs.

Tāpat kā iepriekšējā laidienā, ari nule sakopotajiem
rakstiem nav instruktivu nolūku — tie aicina iepazīties
ar autoru ierosinājumiem, apsvērt viņu pierādījumus
un pamatojumus, grib palīdzēt lasītājam gūt pašam
savu vērtējumu, veidot savus valodiskās izteiksmes pa-
radumus saskaņā ar visa latviešu valodas lietotāju ko-

lektīva kopparadumiem. Daža izvirzītā doma un ietei-

ļ kūms būs pat diskulivs tai ziņā, ka tiecas ierosināt

kādas pārmaiņas literārās valodas normās, lai tās vēl

labāk atbilstu skaidras, ekonomiskas, labskanīgas iz-

teiksmes vajadzībām.

Redakcijas kolēģija



Atsauksmes par šo un 1965. gadā publicēto rakstu

krājumu un ierosinājumus turpmākajiem lūdzam adre-

sēt Žurnālistu savienības Valodas kultūras sekcijai

(Rīgā, Padomju bulv. 24, Izdevniecības «Liesma» Vārd-

nīcu redakcijā) vai ZA Valodas un literatūras institūta

Valodas kultūras grupai (Rīgā, Turgeņeva ielā 19).
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DZ. DARBARE

DAŽI VĀRDI PAR DAŽIEM VĀRDIEM

Katram vārdam vai nu pašam par sevi, vai arī zi-

nāmā vārdu savienojumā vai plašāka konteksta sakarā

ir sava noteikta nozīme vai nozīmes nianse, tāpēc kāda

satura mērķtiecīgai izsacīšanai aizvien ir izraugāms
atbilstošais vārds. Literārās runas, bet it īpaši literā-

rās rakstu valodas lietotāji, kur vien iespējams un ne-

pieciešams, cenšas izvairīties no vienu un to pašu
vārdu atkārtotas lietošanas var vismaz biežas atkārto-

tas lietošanas. Valodas leksiskajā sastāvā ir vārdu vir-

knes, kurās ietilpināmie vārdi izsaka vai nu pilnīgi to

pašu, vai tuvu nozīmi, kas atšķiras tikai ar zināmu

niansējumu. Šie vārdi runātājam vai rakstītājam gan

ļauj izraudzīt vajadzīgo vārdu katrreiz izsakāmajai
niansei, gan arī dod iespēju novērst dažu vārdu pā-
rāk biežu atkārtošanos.

Valodas praksē tomēr vērojams, ka zināmos laika

posmos kāda vārda izlietošanas sfēra sāk izplesties
visai plaši un kāds no šo vārdu virknes vārdiem it kā

uzņemas pilnvaras visu to nozīmju izteikšanai, ko var

izsacīt arī ar citiem vārdiem. Nereti šādam vārda iz-

lietošanas paplašinājumam impulsu dod atbilstoša

vārda vai arī atsevišķas šā vārda nozīmes izlietojums
citā valodā. Parādība, kad viena valoda ietekmē kāda

otras valodas vārda nozīmes maiņu, nozīmes nianšu

pieaugumu vai šā vārda izlietojuma paplašināšanos,
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ciešu valodu kontaktu gadījumos laikam gan nav sveša.

Sī parādība ir pozitīva tiktāl, ciktāl tā bagātina pār-
ņēmējas valodas izteiksmes iespējas. Ja turpretī atse-

višķa vārda izlietošanas robežu paplašināšanās notiek

uz citu noderīgu vārdu izlietojuma sašaurināšanās

konta, tad šo parādību nevar vērtēt par pozitīvu. Tā

drīzāk sekmē «štampu» veidošanos literārajā valodā

un mazina literārās valodas izteiksmes spēku.
Raugoties no minētā viedokja uz mūsu runas un rak-

stu valodu, šķiet, ka arī te varam sastapt dažus vārdus,
kuru izlietojums patlaban liekas nevajadzīgi paplaši-
nājies.

Šai rakstā aplūkosim vārdu atzīmēt, izmai-

ņas, noformējums lietojumu latviešu literārajā
valodā mūsu dienās. Rakstā minētie piemēri ņemti gal-
venokārt no preses izdevumiem, daži arī no radioraidī-

jumiem un daiļliteratūras.

*

Verbu atzīmēt, domājams, krievu valodas vārda

«OTMeTHTb» ietekmē tagad lieto gandrīz vai visos lite-

rārās valodas stilos, gan tur, kur tas ir vietā, gan

arī tur, kur īsteni nāktos lietot kādu citu verbu.

Verbam atzīmēt sākotnējā tiešā nozīme ir «izdarīt at-

zīmi», un šajā nozīmē tas lietojams bez iebildumiem:

atzīmēt kartē karaspēka atrašanās vietu, atzīmēt sa-

rakstā ieradušos, atzīmēt vajadzīgo vietu grāmatā, at-

zīmēt ūdens līmeni v. tml.

Vārdu atzīmēt tagad lieto arī ar nozīmi «svinēt»,

tāpat arī ar nozīmi «pieminēt» (kādu ievērojamu noti-

kumu), «sarīkot kādu piemiņas sanāksmi» utt. Šai no-

zīmē atzīmēt tagad ieguvis plašu izlietojumu, un ne bez
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pamata, jo verbs «svinēt» īsti iederas tikai tais gadīju-

mos, kad runa patiešām ir par valsts svētkiem, par no-

zīmīgu jubileju vai svinībām, piemēram, Visā mūsu

zemē darbaļaudis svin 1. Maija svētkus. Bet, ja runa ir

par kādu gadadienu vai citu notikumu, kur varbūt ne-

maz īpašu svinību nav, tad vārds «svinēt» vairs tik

labi neiederas, un te kā vairāk piemērots ir izvērties

vārds atzīmēt. Piemēram: Republikas Zinātņu akadē-

mija gatavojas atzīmēt savu 20. gadskārtu. Ķā jūs
atzīmēsiet ievērojamo notikumu teātra dzīvē —

25. gadadienu? Visās pasaules valstīs atzīmē Veselī-

bas dienu. Birmas Savienības tautas atzīmē nacionāli

demokrātiskās revolūcijas un jaunas dzīves celtnie-

cības sākuma ceturto gadadienu. Šos dzejnieka Anatola

Imermaņa vārdus gribētos uzsvērt, atzīmējot viņa
mūža piecdesmito gadadienu.

Dažkārt teikumu var veidot arī tā, ka atzīmēt aizstā-

jams ar veltīt, piemēram, Lielajā teātrī notika svinīga
sēde, atzīmējot 400. gadadienu kopš grāmatu
iespiešanas sākuma Krievijā. (. . notika sēde, kas bija
veltīta 400. gadadienai kopš..)

Vārds atzīmēt jau tiktāl ieguvis nozīmi «svinēt», ka

valodas praksē šie abi vārdi it kā kļuvuši par sinonī-

miem, piemēram, Martā mēs atzīmējam Starptau-
tisko sieviešu dienu. Visā mūsu zemē svin jaunatnes
svētkus

— Padomju jaunatnes dienu. 12. aprīlī mūsu

zemē svinēs piekto gadskārtu kopš cilvēka veik-

smīgā lidojuma kosmosā.

Tomēr diezgan bieži verbu atzīmēt mūsdienu rakstos

un runā lieto arī tur, kur varētu izraudzīties, piemēram,
kādu no verbiem norādīt, aizrādīt, minēt, pieminēt, uz-

svērt, akcentēt, konstatēt, piezīmēt, piebilst, pasvītrot,
ierosināt, arī sacīt, teikt, rakstīt vi. c. Sie citi verbi



8

iederas vispirms jau precīzākas nozīmes izteikšanas un

jo īpaši izteiksmes dažādošanas un stilistiskās vienmu-

ļības novēršanas labad.

Bieži verbs atzīmēt lietots gadījumos, kur runātājs
vai rakstītājs savā stāstījumā akcentē kādu parādību
vai domu, lai pievērstu klausītāja vai lasītāja uzma-

nību, vai arī ja no iespējamā plašākā stāstījuma pie-
min, izceļ tikai kādu vienu detaļu. Nereti šādā nozīmē

lietoto atzīmēt var aizstāt ar citu darbības vārdu vai

vārdu savienojumu. Piemēri: Novērtēdami projektu, re-

publikas arhitekti atzīmēja, ka meklējumi ir intere-

santi un pamatideja skaidra, (..arhitekti norādīja,

aizrādīja..) Runātāji atzīmēja, ka reizē ar

jaunatnes, bērnu audzināšanu vairāk jādomā arī par

pašu vecāku. . audzināšanu. (Runātāji izteica

domu, izvirzīja domu, ierosināja..) Viņš

atzīmē, ka turpmāk pētījumos, kas saistīti ar cilvēka

lidojumu kosmosā, piedalīsies arī citas valstis. (Viņš
norāda, uzsver..) Āfrikas zemju laikraksti at -

zīmē, ka jautājumu par Rodēziju katrā ziņā izskatīs

valstu pārstāvju sarunās, (..norāda, izsaka

domu,., laikrakstos rakstīts..) Viņš atzīmēja,
cik svarīgi ir ražot ogļūdeņražus, ko ķīmiskā rūpniecība
izmanto kā izejvielas. (Viņš pasvītroja, uzsvēra,

norādīja..) Tālāk autore atzīmē, ka ne tikai at-

sevišķiem aktieriem, bet arī veselām izrādēm kopumā

pietrūkst aizrautīga temperamenta. (. . autore raksta,

konstatē, uzsver, aizrāda..) Svarīgi atzī-

mēt, ka lektore gan agrāko gadu, gan arī šīs sezonas

koncertlekcijās izaudzinājusi savu īpašu klausītāju
saimi, (..piezīmēt, pieminēt..) īpaši jāat -

zī m ē sovhozu nemitīgi pieaugošā loma lauksaimniecī-

bas produktu ražošanā, (..jāpiemin, jāuzsver..)
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Vārdu atzīmēt mēdz bieži lietot, ja stāstījuma vai

raksta autors pie iepriekš teiktā vēl piebilst ko klāt, no-

beidzot savu izklāstu. Arī šais gadījumos nav jāaizmirst
citu darbības vārdu vai dažādu vārdkopu izlietošanas

iespējas.

Atzīmējams arī viņa organizatoriskais darbs

mūsu kultūras dzīvē. (Vērā liekams, piemi-
nams ..) Jāatzīmē arī, ka šāds līmējums izturīgs
pret koroziju. (Jāpiebilst, ka.

. izturīgs arī pret

koroziju.)
Dažkārt vārds atzīmēt ir pavisam lieks un to var at-

mest, pārveidojot teikuma konstrukciju, piemēram,
Nosakot diagnozi, telebatoskops ļauj pētīt sirds un

asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu.. Ķā atzīmē

speciālisti, tam būs liela nozīme arī onkoloģijā. (Pēc
speciālistu domām.. Ķā domā speciā-
listi..)

Katrā ziņā atzīmēt nav lietojams gadījumos, kur tas

var radīt pārpratumu, īpaši tad, kad zināmā tekstā sa-

stopamo atzīmēt var uztvert gan kā pārnestā nozīmē,

gan arī kā tiešā nozīmē lietotu, piemēram: Zinātnieks

atzīmēja kādu interesantu detaļu.

*

Gluži tāpat krievu vārdu «H3MeHenHe», «H3MeHHTt»-H3-

MeHHTb», «H3MeHHTbCH-H3MenHTbCH» ietekmē latviešu va-

lodā savas izlietojuma robežas pārāk plaši izvērtis liet-

vārds izmaiņa, galvenokārt daudzskaitļa formā

izmaiņas, un verbs izmainīt, -ties dažādo laiku

formās. Tagad literārās valodas rakstos un runā iz-

mainās apstākļi, izmainās stāvoklis, izmainās rak-

sturs, izmainās apkārtne, izmainās iekārta, izmainās
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programma, izmainās plāns, izmainās domas, izmainās

uzskati utt.

Krievu-latviešu vārdnīcā (1959) krievu valodas liet-

vārdam «H3MeneHHe» un verbam «H3MeHHTt>» pareizi ir

doti vairāki latviskie ekvivalenti, piemēram, H3\ieHe-

HHe — mainīšana, grozīšana, grozījums, pārgrozījums,

pārmainīšana, pārmaiņa, izmainīšanās, izmaiņa, pār-
veidošana, pārveidojums, pārvērtība v. c; H3MeHHTb —

mainīt, grozīt, izmainīt, pārmainīt, pārgrozīt, pārveidot,
pārvērst. Arī Latviešu-krievu vārdnīcā (1963) vairāki

latviešu vārdi — pārmaiņa, pārvērtība, pārveidība, gro-

zījums, izmaiņa — atbilstoši tulkoti krievu valodā ar

vārdu «H3MeneHHe» (līdzīga atbilstība arī verbos).
Ar šiem vārdnīcās dotajiem latviešu valodas vārdiem

norādītas tās nozīmju nianses, kādas piemīt krievu

valodas vārdiem «HSMeHeHue», «H3MeHHTb», un līdz ar

to parādīts, ar kādu vārdu atkarā no krievu

vārda katrreizējās nozīmes nianses šis vārds aizstā-

jams latviešu valodā. Ar to vārdnīcas lietotājam jau ir

pasacīts, ka ne visos tajos pašos vārdu saistījumos, ku-

ros krievu valodā lietots «H3MeueHne», «H3MeuHTb», arī

latviešu valodā lietojami šie krievu vārdiem gan skanē-

juma, gan arī atsevišķu nozīmju nianšu ziņā atbilstošie

vārdi — izmaiņas, izmainīt. Taču valodas praksē no

visu šo vārdu virknes vārdiem sācis dominēt tikai vārds

izmaiņas, arī izmainīt, -ties, un tos lieto gandrīz vai

vienīgos ne vien no krievu valodas tulkotajos tekstos,

bet arī oriģināltekstos. Ir jau saprotams, ka vārdi, kas

abās valodās gandrīz vienādi skan un kam ir arī zi-

nāms nozīmes tuvums, it kā paši ātri «ieskrien» kā

runā, tā rakstos, īpaši, ja ir jātulko no vienas valodas

otrā. Zināms šo vārdu biežās lietošanas sekmētājs va-

rētu būt arī tas apstāklis, ka vārdu izmaiņas, izmainīt
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nozīmes nav tālas no vārdu pārmaiņas, pārmainīt, tā-

pat arī no maiņa, mainīties nozīmēm. Savāktais piemēru
materiāls rāda, ka visdažādākā satura tekstos ir iespē-
jams vispirms jau minēto vienas saknes vārdu vari-

ējums, piemēram, .. tagad izmaiņas ledus apstāk-
ļos nenotiek, (..pārmaiņas..) Padomju varas laikā

tējas plantācijās un pārstrādes fabrikās notikušas lielas

izmaiņas, (..pārmaiņas.) Pārbīdāmās starpsie-
nas dod iespēju izmainīt istabas lielumu, (..mai-

nīt..) Manā dzīvē bijušas krasas izmaiņas,
(..pārmaiņa s.)

Vārdus izmaiņas, izmainīt var aizstāt, kā jau norā-

dīts, arī pavisam citas saknes vārdi — pārgrozījumi,
pārkārtojumi, pārveidot v. c, piemēram, likumu gro-

zīšana, dabas pārveidošana. Sakarā ar atpūtas
dienas pārcelšanu nolikušas izmaiņas arī mūsu

programmā. (. . notikuši pārkārtojumi.., .. izdarīti

grozījumi, pārgrozījumi mainīta

•. programma.) Darbiniekiem, kas atstājuši darbu Tau-

tas saimniecības padomes aparātā sakarā ar izmai-

ņām rūpniecības pārvaldē., (..sakarā ar pārkār-
tojumiem.:) Šaubas tikai, vai tas spēs jūtami

izmainīt šīs apmetnes raksturu, (..pārveidot..)

*

Līdzīgas piezīmes būtu izsakāmas arī par vārdiem

noformēt, noformēšana, noformējums,
kas tagad tā izplatījušies arī laikam gan krievu

«oflpopMJieHne», «o<ļ)opMHTb-o(bopMJīHTb» ietekmē.

Minētajā Krievu-latviešu un Latviešu-krievu vārdnīcā

gan šiem krievu vārdiem atrodamas vairākas latviskas
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atbilsmes — apdare, apdarināšana, veidojums, izveido-

jums, izveidošana, izveide; izveidot, apdarināt, — tomēr

praksē visbiežāk sastopami tikai noformējums un no-

formēt.
Savā pamatnozīmē noformēt laikam nozīmē «izvei-

dot, dot noteiktu formu». Kaut gan vārds «forma»

ietver sevī visai plašu un daudzveidīgu saturu, tomēr

tais gadījumos, kur par formu tās parastākajā nozīmē

īsteni nav runas, nebūtu lietojami vārdi noformēt, no-

formējums, noformēšana. Un diezgan daudzos gadīju-

mos, kur tie lietoti, ir iespējams izraudzīties citu vārdu

vai vārdu savienojumu. Piemēram, Starp frazeoloģis-
kiem vienojumiem dominē tādi, kas noformēti kā

verbs ar pārvaldītu substantiva akuzatīvu. (.. dominē

tādi, kurus veido verbs ar. .) Mani saista šis

valodas īpatnības — viena vārda daudzās nozīmes,

iespēja īpatni noformēt domu. (..izteikt..)

..nonākam pie jautājuma par teikumu konteksluālo

noformējumu. (..izveidojumu, veido-

ju mv, izveidi.) Interesants ir ledusskapja «Snaige»

ārējais noformējums. (Interesanta ir., ārējā

apdare.) Tādi ir moderno iekštelpu noformēša-
nas principi, (..iekštelpu izveides, izveido-

ju m a principi.)
Dažviet vārdus noformējums, noformēšana, noformēt

var aizstāt ar vārdiem iekārtojums, izkārtojums, iekār-

tot, nokārtot vai tamlīdzīgiem, piemēram, noformēt
foto izstādi (iekārtot), izstādes noformējums
(iekārtojums, izkārtojums). Darbu stipri traucē

ari pārāk sarežģītā un gausā dokumentu noformē-
šanas sistēma, (..kārtošanas sistēma, ..no-

kārtošanas sistēma, ..sagatavošanas sis-

tēma.)
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Tomēr te jāpiebilst, ka pēdējos minētajos gadījumos
ne vienmēr ieteiktie aizstājēji ir ērti un īsti precīzi, jo,
piemēram, izteiksme «iekārtot izstādi» varētu norādīt

tikai, ka runa ir par eksponātu izvietošanu, novieto-

šanu, bet, kādu izstādi iekārtojot, nepieciešami arī da-

žādi uzraksti un īpašs eksponātu māksliniecisks izkār-

tojums. Tāpēc šķiet, ka vardi noformējums, noformēt
tādos vārdu savienojumos kā tikko minētajos un vēl

dažos (piemēram, izgatavo un nofor m c foto albu-

mus) ir jau ieguvuši īpašu nozīmi un to lietošanu sados

gadījumos diez vai var nosodīt.

Sastopami arī gadījumi, kur vārdu noformēt, nofor-

mējums izlietojums teikumā ir pavisam neskaidrs, pie-

mēram, Ļoti interesants ir skolas noformējums,
kura projektu izstrādājuši paši skolēni. Atbraukuši ap-

gūt Latvijas pieredzi [zivju] konservu noformēšanā.
Krievu valodā attiecīgais darītājvārds ir «odpopMH-

Tejib», kam latviešu valodas ekvivalentie vārdi atro-

dami Krievu-latviešu vārdnīcā ■— noformētājs, izveido-

tājs, apdarinātājs, runā dzirdēts arī apdarnieks. Kaut

arī, piemēram, vārds apdarinātājs it labi var izteikt

nozīmi «odpopMHTCjib», tomēr praksē neviens no minē-

tajiem darinājumiem patlaban vēl nav ieviesies, un no-

formētājs ieguvis noteiktu jēdzienu attiecīgās speciali-
tātes nozīmē. Pret to arī grūti ko iebilst. Vismaz ka

apdarinātāja vai updarnieka sinonīms vārds noformē-
tājs droši vien saglabās savu vietu.

Skolu beigušie iegūs mākslinieka noformē-
tāja specialitāti. Viņš ir labs mākslinieks, teicams

sienas avīžu, lozungu un stendu noformētājs. Va-

jadzīgs pastāvīgam darbam laborants noformē-
tājs. ..dekoratoru un noformētāju sekcijas sa-

nāksme.
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Viss par vārdiem atzīmēt, izmaiņas, izmainīt, nofor-
mēt, noformējums teiktais nekādā ziņā nenozīmē to, ka

šos vārdus vajadzētu pilnīgi skaust. Tie, protams, savā

vietā un savā reizē ir labi un derīgi vārdi, un tie daž-

kārt lietojami gan ka attiecīgo krievu valodas vārdu

aizstājēji, gan arī oriģināltekstos. Tikai šiem vārdiem

nav piešķirama vai vienīgā lietojamā vārda tiesības

zināmas nozīmes izteikšanai, un tādēļ tie lietojami sa-

vās robežās, ierādot katram no tiem savus nozīmju
ietvarus.

I. NISELOVIČS

«NOFORMĒTA» VALODA

Saruna pēc koncerta norisēja aptuveni tā:

— Brīnišķīgs atskaņojums, vai ne?

— Jā, tiešām labs izpildījums.
— Reti var dzirdēt tik virtuozu sniegumu!
— Bet vai jums neliekas, ka izpildīšanas maniere

vietām mazliet pārspīlēta?
—■ Tik izcils mūziķis to var atļauties.
— Viņš neapšaubāmi ir viens no mūsu labākajiem

izpildītājiem...

—■ Koncerts šā meistara sniegumā dziļi saviļņo.
— So darbu viņš vispār izpildīja labi, bet man šķiet,

ka izpildījums finālā gluži nepārliecināja
...

Tā nav sarunas stenogramma, bet var droši teikt,

ka vārdi izpildīt, izpildījums, izpildīšana, izpildītājs

atkārtojās vai katrā replikā. Šie vienas saknes atvasi-

nājumi bija izstūmuši jebkādus citus sinonīmus un ra-

dījuši ļoti «ekonomisku» valodas stilu.

Jāpiebilst, ka verbam izpildīt un tā atvasinājumiem
ir daudzas nozīmes. Izpildīt vispirms var alu no mucas
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[pudelēs]. Šis piemērs, ko atrodam K. Mīlenbaha un

J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā, apliecina verba

izpildīt lietojumu tiešajā nozīmē. Bez tam vēl saka:

izpildīt solījumu, pavēli, uzdevumu, plānu, pienākumu,
veidlapu, anketu. Daži atzīst, ka šim verbam un attie-

cīgajiem lietvārdiem ir sava vieta arī kā vispārināju
jēdzienu apzīmējumiem mākslas joma. Piemēram, māk-

slinieks izpildītājs sastopams kā termins. Taču nedrīkst

aizmirst arī citus, daudz izteiksmīgākus vārdus. Kāpēc

gan tikai jāizpilda skaņdarbs, ja to var atskaņot, loma,

ja to var tēlot, dziesma, ja to var nodziedāt, deja, ja
to var nodejot utt., utt.?

Daži runātāji un, kā redzēsim, arī rakstītāji nemaz

nemēģina atrast vislabāk atbilstošo apzīmējumu, bet

iztiek ar vieniem un tiem pašiem standartvārdiem.

Tā, piemēram, žurnāla «Māksla» 1965. gada 3. nu-

murā kādam autoram iepatikušies verba noformēt at-

vasinājumi. Rakstot par kuģa «Latvija» iekārtojumu,
viņš pievēršas republikas noformētāju un lietišķās māk-

slas meistaru darbiem, aplūko telpu dekoratīvo nofor-

mējumu, sienas noformējuma vairogu, kritizē agrāko
noformējumu, atzinīgi vērtē lietišķās, dekoratīvi monu-

mentālās un noformēšanas mākslas meistaru veikumu,
konstatē, ka telpu noformējumā (noformēšanā?) pieda-
lījušies daudzi dažādu mākslas nozaru pārstāvji, bet

skiču autoru vietā darbus telpās izvietojusi noformētāju

brigāde. Nobeigumā viņš aizrāda, ka darbu kuģa deko-

ratīvajā noformēšanā nevar uzskatīt par pabeigtu.
Verbam noformēt īsteni ir tikai viena nozīme — sa-

stādīt pēc formas. Tāpēc arī saka noformēt dokumen-

tus. Izplatīts kancelejisms ir arī noformēt kādu darbā.

Bet izrādās, ka daži noformē vēl nezin ko citu, ignorē-
jot atbilstošos verbus izdaiļot, iekārtot, apdarināt,
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izveidot v. tml. Attiecīgi izdai[ojums, iekārtojums, ap-

dare, izveide griež ceļu uzmācīgajam noformējumam.
Arhitekti, mākslinieki, daiļamatnieki, itin visi attiecīgo
nozaru speciālisti tad pārvēršas par noformētājiem.

Standartvardu uzplūdos redzamu vietu ieņem verbs

izmainīt un tā atvasinājumi. Kads ārsts rakstā par bo-

jājumiem nagos žurnāla «Veselība» 1966. gada 3. nu-

mura plaši jo plaši lieto vārdus izmaiņas un izmainī-

ties, aizstādams ar tiem pārmaiņas un pārmainīties.

Viņš raksta:

. .asins sastāva izmaiņas, sirds vai infekcijas
slimību rezultātā mainās nagu krāsa . .

Nieru un aknu darbības traucējumi rada gan krāsas

iz m aina s, gan atstāj dažādas nogulsnes nagos ..
Rodas jautājums: kā minētās un vēl citas izmai-

ņas., var izveidoties ..?

[Dažādu faktoru ietekmē] seko normālā režima iz-

maiņas nagu apvidos.

Izmaiņas nagos ir novērojamas cilvēkam jebkura
vecumā..

Ja nagi sākuši izmainīties.., jāmeklē ārsta pa-

līdzība ..

. . ginekoloģiskās saslimšanas (slimības?) nereti rada

lielas izmaiņas nagos.

Šai sakarā der atcerēties parastos savienojumus iz-

mainīt naudu un izmainīties ceļā, t. i., pabraukt vai

paiet viens otram garām. ME vārdnīcā 1 dots arī pie-

mērs izmainīt vārdus (tagad biežāk apmainīt (dažus)
vārdus vai apmainīties (dažiem) vārdiem). Izmainīties

turpat ilustrēts ar šādu piemēru: gāze starp asinīm

1 K. Mūlenbachs, Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildi-
nājis, turpinājis /. Endzelīns. R., 1923.—1932.
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un elpojamo gaisu var svabadi izmainīties (tieši ta

musu dienās gan laikam vairs nerunā). Izmaiņa vārd-

nīcā minēta tagadējās apmaiņas nozīmē (rakstu, domu

izmaiņa =apmaiņa). Toties pārmainīt, pārmainīties un

pārmaiņa vēl šobaltdien lieto tajās pašās nozīmēs, kā-

dās šie vardi sastopami MH vārdnīca. Tapec arī nav

pamata dot priekšroku ar priedēkli iz- atvasinātajām
formām.

Nebūtu, protams, labi bez vajadzības atkārtot arī

pārmaiņas un pārmainīties. Varētu taču teikt, ka pār-

maiņas asins sastāvā ietekme (i. i., maina) nagu krasu

vai nagu krāsa pārveidojas sakarā ar pārmaiņām asins

sastāva. Te iespējami arī citi stilistiski pieņemami
izteiksmes veidi.

Bieži atkārtojot vienus un tos pašus (palaikam arī

nelāgi darinātus) vārdus, daži autori rada gluži

neiedomājamus sablīvējumus. Tā, piemēram, kāda cita

mediķa rakstā par tuberkulozes mezadenītu «Veselības»

1964. gada 11. numurā verba lielot un attiecīgo liet-

vārdu vietā sastopami darinājumi ar priedēkli pie-. Šīs

formas seko cita citai pārmērīgi bieži:

..mūsu dienās galvenā nozīme ir pareizai moderno

prettuberkulozes medikamentu., pielietošanai.
Sos medikamentus nepieciešams lietot pieliekami ilg-
stoši un bez pārtraukuma, vienlaikus periodiski pie-
lietojot hormonu preparātus, kā arī. .

vitamīnus ..
Uzmācīgos atkārtojumus vēl pastiprina aliteracija:
Līdzīgu efektu dod pēdējos gados plaši pielie-

totā prettuberkulozes preparātu profi-
laktiskā pielieto šana. . (J)

Jāatgādina, ka forma pielietot jau sen kritizēta kā

nevajadzīgs darinājums. Tiešām grūti iedomāties, kad

īsti neparko nevarētu iztikt ar verbu lietot tai pašā
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nozīmē. Taču lieto vārdus, izteicienus, metodes, paņē-
mienus, rīkus, mašīnas, zāles, bet zināšanas arī liek

lietā un likumu piemēro. Zināmos gadījumos turklāt vēl

der verbi izlietot, izmantot v. c.

Vienas un tās pašas saknes vardu sablīvējumi iz-

teiksmi padara smagu, pelēcīgu un grūti uztveramu,

bet sinonīmu trūkums arī vienmuļu un stingu.
Neļaut ieviesties «noformētai» valodai, gādāt par

vieglu, skaidru, precīzu, normām atbilstošu izteiksmi

ir skolotāju, redakciju darbinieku, katra rakstītāja un

runātāja pienākums.

Ā. OZOLA

PAR VERBA AIZPILDĪT SINONĪMISKAJĀM NOZĪMĒM

Lielum lielam vairumam latviešu valodas vārdu bez

pamatnozīmes ir vēl citas nozīmes. So daudznozīmīgo
vārdu atsevišķās nozīmes nereti ir tādas, kas diviem

vai pat vairākiem vārdiem ir sinonīmiskas. Šīs sinonī-

miskās nozīmes runā un rakstos parasti netiek lietotas

kā pilnīgi līdzīgas gan no stila, gan lietošanas biežuma

viedokļa.
Tas sakāms arī par verbu aizpildīt, aizņemt un verbu

aizpildīt, izpildīt sinonīmiskajām nozīmēm.

Verbam aizpildīt K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Lat-

viešu valodas vārdnīcā (1923 —1932) dota viena no-

zīme — 'piepildīt (kādu vietu ar ko)'. Raksturīgi, ka

pievienotie pāris piemēri ņemti no bībeles, kas daļēji
norāda, ka šī gadsimta sākumā vārds aizpildīt lietots

samērā reti, turpretī pašreiz literārajā valodā verbs

aizpildīt ar minēto nozīmi diezgan labi pazīstams,
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runājot par spraugu, dobumu v. tml. piepildīšanu,

piemēram,
Dambim [ko zēns uzcēlis pār strautiņu] pašā vidū

izrauts liels robs.. Jaņuks nes zariņus, akmeņus,
velēnas, un robs ir atkal aizpildīts. (A. Dripe,
Mežciema puikas.)

.. [ēkas] pamatu stabu starpas var aizpildīt ar

baļķiem . . (Hugo Sterns, Namdaru darbi.)

Vidēja lieluma nogatavojies ābols jānomazgā, jāiz-

ņem serde un jāliek uz cepamās plāts. Ābola vidū ieber

pilnu tējkaroti cukura (lai būtu aizpildīts viss

dobums) .. (Mājturība, R., 1961.)
Mūsdienu literārajā valodā diezgan bieži ar nozīmes

pārnesumu lieto ari vārdkopu aizpildīt robu (robus) ar

nozīmi 'novērst trūkumus, nepilnības (darbā, zināšanās

v. tml.)', piemēram,
Robus savās zināšanās viņa aizpildīja, lasot

tehnisko literatūru un mācoties kursos. (Presē.)
Verbu aizpildīt dažkārt lieto arī it kā ar zināmu pār-

nesuma nozīmi, runājot par kādu laika posmu, piemē-

ram,

Ķatra stunda bija aizpildīta. Darbs, mācības,

sabiedriskie pienākumi. (Presē.)
.. viņas dienas izrādījās līdz malām aizpildītas

darbiem, notikumiem.. (V. Bērce, Mēs — darba rūķi.)
Taču šajā nozīmē ar verbu aizpildīt pilntiesīgi kon-

kurē verbs aizņemt.
Verbs aizņemt dziļi iesakņojies mūsdienu latviešu

literārajā valodā, un tam ir daudzas nozīmes. Verba

pamatnozīmei — 'ņemot aiz kā, satvert', piem., aiz-

ņemt ar roku aiz palodzes, blakus radušās jaunas
plaši izplatītas leksiskas nozīmes, kas no pamatnozī-
mes stipri attālinājušās, tā ka šajās nozīmēs verbu
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aizņemt uztveram kā patstāvīgas nozīmes verbu, pie-
mēram,

.. pusi milzīgās telpas aizņēma lauksaimniecības

mašīnas, glīti novietotas trijās rindās. (Anna Sakse,

Pret kalnu.)

.. meitenes ai z ņemtas virtuvē — tur čaklo roku

pulciņš organizējis visus palīgspēkus svētku galda klā-

šanai. (I. Indrāne, Dzirkstis.)
Arī attieksmē uz kādu laika posmu, kas nepārtraukti

piepildīts ar norisi, mūsdienu latviešu literārajā valodā

lieto verbu aizņemt, piemēram,
Es pat nemanīju, cik ātri gāja pavasaris, jo darbs

aizņēma visu manu laiku. (A. Brodele, Martas die-

nasgrāmata.)
Siena pļauja turpinājās. . Tagad arī vakarpuses bija

aizņemtas, tad vāca kopā izžuvušo sienu. (Anna

Sakse, Lidojums uz Mēnesi.)

Šajā pēdējā nozīmē verbs aizņemt (kā jau iepriekš
minēts) krustojas ar verbu aizpildīt.

Runā un rakstos šādos gadījumos biežāk lieto verbu

aizņemt, un tas arī ir atzīstams par labāku.

Nereti verbu aizpildīt lieto arī ar nozīmi 'ierakstīt,
izdarīt ierakstu', piem., aizpildīt anketu, veidlapu.

Nostājusies pie mana rakstāmgalda, Klāra brīdi vil-

cinās, tad ātri paķer pārskatu, kuru pašlaik aizpildu.

(E. Preilis, Divu krastu ļaudis.)
Šāda ir arī viena no verba izpildīt nozīmēm. Verbs

izpildīt ar nozīmi 'ierakstīt, izdarīt ierakstu' mūsdienu

latviešu literārajā valodā tiek bieži jo bieži lietots,

piem., izpildīt anketu, kvīti, pārskatu.
Ar vēl neizpildīt v [telegrammas] blanku rokā ..

pēc brīvas vietas pie galda. . raugās jauns cilvēks.

(Presē.)
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No valodas viedokļa nekas nav iebilstams pret verba

aizpildīt lietošanu iepriekš minētajā nozīmē, jo verba

aizpildīt pamatnozīme ir 'piepildīt (kādu vietu)', un,

rakstot anketās, veidlapās, mēs tiešām tās piepildām
ar ierakstiem. Tomēr ar šo nozīmi mūsdienu latviešu

literārajā valodā jau nostabilizējies verbs izpildīt. Tā-

pēc nez vai būtu lietderīgi bez nozīmes starpības vie-

nas konkrētas darbības apzīmēšanai lietot divus ver-

bus — aizpildīt un izpildīt. Ka tas nekādu skaidrību

valodai nedod, to, piemēram, rāda šāds teikums:

Postenī [uz robežas] visiem lika aizpildīt an-

ketu, kāda bija jāizpilda ikvienam Krievijas pa-

valstniekam, kas no ārzemēm atgriezās Krievijā.
(Presē.)

Verbu aizpildīt varbūt varētu lietot, runājot par ie-

rakstīšanu tieši ailēs, piemēram, aizpildīt pārskata
ailes, bet par pārējiem ierakstiem anketās, veidla-

pās v. c. dokumentos lietot, kā jau to dara, verbu

izpildīt.
No teiktā varam secināt, ka verbs aizpildīt latviešu

literārajā valodā iegūst arvien plašāku lietojumu.

R. GRĪSLE

LEIŠI, LIETUVJI, LIETUVIEŠI*

Virsrakstā minētos trīs vārdus, kam katram ir sava

nozīmes nianse, lieto mūsdienu latviešu literārajā va-

lodā (izloksnēs vēl dažas citas formas), apzīmējot Lat-

vijas dienvidu kaimiņus. Neviens no šiem vārdiem ne-

būtu skaužams, nedz cits ar citu aizstājams.

*
Raksts ievietots pārrunu kārtībā. — Red.
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Ne visi gan ir vienis prātis par šo vārdu lietošanu,

tāpēc der tos aplūkot.
Vecu vecais nosaukums mūsu tuvākajai radu tautai

ir leiši (viensk. leitis), kas visā Latvijā pazīstams un

ir sastopams gan latviešu folklorā, gan vēlākos rakst-

nieku un zinātnieku darbos un publicistikā. Šā vārda

izplatību rāda, piem., J. Endzelīna Latvijas PSR viet-

vārdi, kur leitis (dažādās formās) redzams ap 130vietu

nosaukumos, kamēr lietavietis tikai 2, liet(u)vietis 3,

lietavnieks 7 nosaukumos. Tamlīdzīgs pārsvars leiša

vārdam ir arī senos uzvārdos (E. Bleses Latviešu

personu vārdu un uzvārdu studijas 84. §). Vienīgi
leiša vārds sastopams latviešu klasiskajās tautas

dziesmās; Latvju tautas dainu XII sējuma reģistrs uz-

rāda tikai šo vārdu pāri par 100 dziesmās (1 dziesmā

leitīšnieki).
levērojamais leišu valodnieks K. Būga arī min lat-

viski vienīgi leiša vārdu, uzrādīdams savas vārdnīcas

ievadā (Lietuviu. kalbos žodvnas, 1924), kā leišus sauc

viņu tuvākie kaimiņi katrs savā valodā. Arī E. Frenkela

Litauisches etymologisches W6rterbuch (1965) s. v.

lietuuis min no latviešu valodas tikai leiša vārdu, kam

salīdzināmajā valodniecībā ir patstāvīgāka vērtība. Tā-

pat latviešu rakstu valodā, izņemot tikai pēdējos četrus

gadu desmitus, ir lietots gandrīz vienīgi šis vārds, kas

sastopams jau, piem., 17. gadsimta vārdnīcās. Par lei-

šiem raksta, piem., Juris Alunāns (1856. g. rakstā

«Kāds vārds par latviešu valodu» v. c), Kronvalds,

Auseklis, dažādi autori Pēterburgas Avīzēs un tāpat
vēlāk Dienas Lapā, Rainis (piem., arī savā dienas-

grāmatā, kur viņš dēvējies par «leišu draugu»), Aspa-
zija, Blaumanis, Plūdonis, Jaunsudrabiņš v. c. Arī

P. Stučka 1921. g. grāmatā «Pret tautu naidu un tan-
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tisko ienaidu! (Komunista piezīmes)» raksta par «leišu

zemniekiem» (10, 15) un par «leišu strādniekiem» (26).

Protams, leiša vārdu lieto arī valodnieki, piem., Endze-

līns viscaur savos darbos un arī vēstulēs X- Būgam.
Bet labs vārds var nonākt arī nelabu runātāju mutē

un pēc tam nevainīgs ciest. Tāds liktenis bijis leiša

vārdam: dažu latviešu vainas un dažu leišu gribas dēļ
tas krīt nežēlastībā priekš gadiem četrdesmit, kad to

neapdomīgi nolemj skaust, un dažkārt dara to diemžēl

arī vēl tagad, kad kādreizējie (jau toreiz nepietiekamie)
skaušanas iemesli nav vairs spēkā.

Vēsture te šāda. Par pārrunu tematu leiša vārds sāk

kļūt ap 1920. g., taču tiek mierīgi lietots arī oficiāli līdz

pat 1924. g., kad Rīgā sanāk «Pirmais latvju un lietuvju
kongress» 1. Tā, pašķirstot senākas avīzes, piem., savā

laikā visizplatītāko laikrakstu Jaunākās Ziņas, leišu

vārds atrodams gluži tāpat kā citu tautu nosaukumi,

piem., 1917. g. (55. nr.: «bez leišu uzrakstiem būs arī

baltkrievu uzraksti») un tamlīdzīgi arī vēlākos gados,
tā 1918. g. 19. nr., 1919. g. 43. nr., 1920. g. 56. nr.,

1921. g. 35. nr. un vēl 1923. gadā (7. nr.: «leišu laik-

raksti», «leišu sekmes»). Bet minētajā kongresā pret šo

vārdu paceļ balsis Latvijā un it īpaši tās pierobežā dzī-

vojošu leišu pārstāvji (3 runātāji), kur šo vārdu lei-

šiem nācies dzirdēt arī palamas nozīmē. Tā kā lietu-

vietis ir neprecīzs nosaukums tautības apzīmēšanai (jo
par lietuvieti var saukt katru Lietuvas iedzīvotāju,
piem., arī kādu poli), tad panāk rezolūciju, ka «latvju
valodā turpmāk brāļu tautas apzīmēšanai lietojams
vārds lietuvis — lietuvji». Taču debatēs par šo jautā-

1 Grāmatu ar šādu pat nosaukumu izdevusi Rīgā 1924. g. «Lat-

vju-Lietuvju Vienība».
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jumu no latviešu puses prof. Endzelīns un vairāki citi

aizrāda, ka nav iemesla atsacīties no leiša vārda, un

arī no leišu puses tiek pateikts, ka viņu «zemes iekšienē

ir vienalga, vai leišus sauc par lietuvjiem vai par lei-

šiem». Pec šā kongresa latviešu legālajā presē no leiša

vārda vairās (Jaun. Ziņas 1924. g. 25. jūk raksta,

piem., par «Latvju-//e/au/w brālību», 1929. g. 2. jūl. par

«lietuvju un poļu žurnālistiem»), bet tolaik nelegālā
Latvijas Komunistiskas partijas avīze Cīņa raksta kā

rakstījusi, piem., par «leišu komunistiem» (1927. g.

janv., 79. nr.). Daudzi autori nepakļaujas minētajam

kongresa lēmumam, jo neatzīst, ka būtu atmetams sen-

senais leišu vārds, un nedomā, ka bez pašiem latvie-

šiem vēl kam būtu teikšana, vai šis vārds lietojams
latviešu valodā vai ne (un leiši paliek arī tādā izde-

vumā kā Latviešu konversācijas vārdnīca, ko sak pub-
licēt 1927. g.). levērojami kultūras darbinieki, dažādu

politisku virzienu ļaudis, gan rakstnieki, gan zinātnieki,

joprojām lieto šo vārdu, dažkārt arī īpaši izteikdamies

par to. Piemēram, R. Egles un A. Upīša Pasaules rakst-

niecības vēsturē (1930—1934) aplūkota «leišu literā-

tūra». Aizstāv šo vārdu no poēzijas viedokļa K. Skalbe

(«Leišos» — Jaun. Ziņu 1930. g. 219. nr.), teikdams,

ka ar senseno leišu vārdu saistās «viss jēdzienu kup-

lums», kamēr jaunais vārds, ko gan sakot viņiem par

prieku, esot «pliks» un «bez smaržas», t. i., ar to mums

nesaistās nekādi priekšstati, nekādas atmiņas. Tāpat
vēlāk padomju laikā ne visi autori vēlas no leišu vārda

atteikties, un tas ir sastopams, piem., A. Upīša 1951. g.
romānā Plaisa mākoņos («Braucēji, kurzemnieki un leiši,

jau., bij nogriezuši labajā pusē»), J. Sudrabkalna Lielā

Tēvijas kara gadu piezīmēs («leiši rīkojās gudrāk» Kop.
r. VI 65). Protams, leiši ir visos Endzelīna valodniecis-
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kajos darbos, piem., grāmatās Baltu valodu skaņas un

formas (1948), Latviešu valodas gramatika (1951).
Sakarā ar leiša vārda eventuālo nievīgo nozīmi, kas

sacēlusi protestus pret šo vārdu, varētu atgādināt, ka

kaimiņu attieksmes starp dažādu novadu vai zemju
ļaudīm parasti nav tikai labas vien. Ir labi zināms (un
viegli saprotams), ka filoloģiski neizglītoti ļaudis daž-

kārt kaimiņu izloksni resp. valodu uzskata par ko ne-

lāgu (par senisko un valodniecībā tik ievērojamo leišu

valodu man ir teikuši, ka tā esot «sakropļota latviešu

valoda»!) un par kaimiņu izrunu un paražām zobojas —

tādēļ vien, ka tās ir citādas nekā pašu. Tāpēc arī nie-

vīgā nozīmē — dažkārt gan tikai humora dēļ — ir

sastopams ne jau tikai leiša vārds vien (skat. ME s. v.

malēnietis, vācietis). Un nereti dzirdamos salīdzināju-

mos «tāds kā ...» nevienas tautas vārdam nav goda
un slavas skaņa. Ka šai ziņā tāpat arī pierobežas leiši

grēkojuši pret latviešiem, ir redzams, piem., pēc citā-

tiem Endzelīna recenzijā (IMM 1929. g. V/VI 572) par

«Tauta ir žodis, V knvgos», kur publicētajās pasvaliešu
parunās manāma «briesmīga žults pret latviešiem», kā

saka recenzents. Bet ne jau nesaticīgu kaimiņu saukā-

šanās piešķir kādas tautas nosaukumam respektēja-
māko nozīmi, kuras dēļ tas būtu paturams vai at-

metams. Bez tam jāņem vērā, ka nevienā Latvijas ap-

vidū leiša vārds nav lietots tikai kā palama (kā,

piem., čangalis «Schimpfname fūr einen Letten aus Lat-

gale» EH) un no pierobežas attālākās izloksnēs leiša

vārda nievīgā nozīme var būt pat gluži sveša (piem.,
Valmieras apkaimē uzaugusi, ar izbrīnu tikai vēlāk tādu

uzzināju). Un kāpēc gan būtu jāspiež no leiša vārda at-

teikties tie, kas šo latviešu valodas īpašumu ir arvien

pieklājīgi lietojuši? Bet pats galvenais: šī nievīgā blaku
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nozīme un tās cēloņi pieder pagātnei. Sen pagājuši

laiki, kad kādreizējā latīņu burtu aizlieguma dēļ leišu

kultūras dzīves attīstība bija aizkavēta un latvieši va-

rēja justies aizsteigušies leišiem priekšā. Tagad tam-

līdzīgas starpības vairs nav nevienā dzīves nozarē. Lai

tik nu mēs, latvieši, tiktu savai brāļu tautai līdz! Pie-

mēram, valodniecībā — neņemot vērā tādas atsevišķas
virsotnes kā Endzelīnu — viņiem vispārīgais līmenis

tagad ir augstāks nekā mums.

Bez prioritātes vecuma un izplatības ziņā nebūtu pie-
mirstamas vēl citas leiša vārda priekšrocības: tas ir

iesakņojies dažādos parastos vārdu savienojumos un

nosaukumos (piem.: Lcišmale, Leišos «Lietuvā», leišu

ķirši, leiširbe, leišu dainas, vecleišu teksti), bez tam tas

ir īsāks un ērtāks atvasinājumiem. Piem., tādas formas

kā leititis, leilēns, leitisks, pārleitināt (IMM 1926 111

278), pārleišot(ies) — vēl citādus atvasinājumus skat.

J. Endzelīna Latv. PSR vietvārdos s. v. leitis — dari-

nāt no lietuvieša un pa daļai tāpat no lietuvja vārda

būtu neērti (lietuvēns?) vai gandrīz tikai teorētiski

iedomājams (pārlieluviešoties?).
Tāpēc it īpaši valodnieki, iepriekš minētos un vēl

citus apstākļus labi apzinādamies, arī pēc minētā kon-

gresa lēmuma neatsakās no leiša vārda. Tas redzams

jau pēc darbu virsrakstiem, piem.: Leišu valodas rokas

grāmata (J. Plāķis) 1926, Leišu zinību biedrība («Lie-
tuviu. mokslo draugija») savos pirmajos 25 gados

(J. Endzelīns) 1932, Jauns vecleišu teksts (A. Augst-
kalns) 1933, Leišu valodas elementi (A. Augstkalns)
1935. Tāpat ārzemju lituānists G. Ģerulis, kas pats ir

minētā 1924. g. kongresa dalībnieks, latviski raksta

tomēr par leišiem (IMM 1926 111 278).
Latviešu valodnieki ir par leiša vārdu vairākkārt arī
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īpaši izteikušies, to aizstāvēdami (J. Endzelīns, P. Smits

v. c.). Citēšu patlaban vēl nepublicētus Endzelīna aiz-

rādījumus, ko viņš izteica savā 1952. g. referātā «Baltu

valodu sakari ar slavu valodām» apvienotajā četru

Padomju Savienības (PSRS, Latvijas, Lietuvas, Igau-

nijas) zinātņu akadēmiju sesijā: «Man nāksies šodien

vairākkārt minēt leišu vārdu, no kā daudzi tagad vai-

rās. Taisnība nu gan, ka te Latvijā šur tur, ta sevišķi
gar Lietuvas robežu, daži šo leišu vārdu lieto ar nie-

vīgu nozīmi. Bet, ja tāpēc mēs visi atteiktos no šā

vārda, tad jau ar to mēs it kā oficiāli padarītu šo vārdu

par lamu vārdu, un tas taču nebūtu vēlams ne mums,

ne pašiem leišiem. Igauņi vārdu lātlane «latvietis» lieto

dažkārt arī ar tik neglītu nozīmi, ka es nevaru jums
to pat atstāstīt. Vai tāpēc mēs prasīsim, lai viņi atsa-

kās no vārda lātlane? Taču ne. Bez tam, atteikdamies

no leišu vārda, mēs padarītum savu valodu nabagāku.
Kā blakus latvietim ir augstā stila vārds latvis, gluži

tāpat arī ikdienas leiti svinīgā runā vai dzejā aizstā-

sim ar lietuvja vārdu. Bez tam jāiegaumē, ka jau viņu
dižās pagātnes dēļ vien mums nav ne mazākā iemesla

noraudzīties lejup uz leišiem, nei izjust viņu vārdu kā

kādu lamu vārdu. Es tāpēc ikdienas valodā un savos

valodnieciskajos darbos mierīgi runāju par leišiem,

sajuzdams pie tam vislielāko cienu pret viņiem.» 2

Vel daži piebildumi par aplūkojamo vārdu cilmi un

semantiku. Lietuvji ir no leišu valodas tātad nesen pār-
ņemts vārds, ar ko viņi paši apzīmē savu tautu

2
Referāts ierakstīts magnetofona lentē un arī stenografēts; pub-

licēts ir tā tulkojums krieviski (ZAV 1952. g. 3. nr.), kur šī piezīme
par leišu vārdu ir izlaista, jo krievu tekstā šādu formu nenākas

lietot. Te šī piezīme citēta pēc K. Karuļa stenogrammas viņa paša
atšifrējumā.
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(lietuviai, viensk. lielūvis); saknes ie tur no senāka ci.

Tās pašas saknes, īsteni tas pats vārds ir mūsu

leitis <liet(uv)isJ
ko esam mantojuši laikam no kuršiem,

kā ir aizrādījis Endzelīns. Kurši ar valodu un dzīves

vietu ir leišiem bijuši tuvāki nekā, piem*, 13. gs. «lat-

vieši». Citēšu, kas par leišu vārda kursiskumu un par

tā saknes ci lasāms Endzelīna ap 1921. g. rakstītā (arī
vēl nepublicētā) vēstulē X- Bugam: «Leišu vārda stieptā

intonācija būtu nesaprotama, ja te butu vecs ci. Tāpēc
man liekas, ka leišu vardu latvieši dabūjuši no kur-

šiem, kūpu valoda tāpat kā žemaišu izloksnēs ie>ei.»

(Sal. arī FBR XX 251.) 3

Protams, leišu vārda kursiskums nevar būt par pa-

pildiemeslu šā vārda izdeldēšanai; arī, piem., kāķis un

menca ir kursiski, bet ne jau tādēļ tie atmetami vai

pārtaisāmi (īsti «latviski» tie skanētu *katis un
:ķ mieca).

Un kursiskais dzintars ir izspiedis latvisko dzītaru

(vismaz no 1951. g. Latviešu vai. pareizrakstības vārd-

nīcas) .

Vārds lietuvieši (viensk. lietuvietis) ir atvasināts no

viņu zemes nosaukuma Lietuva (resp. lielavieši no Lie-

tava — vecākos rakstos) 4
,

un tam ir plašāka nozīme

nekā vārdam leiši resp. lietuvji. Jo atvasinājumi no

vietvārdiem ar -ietis (-ieši) īsteni nosauc pamatvārda

3 K. Kuzavinis 1964. g. publicētā rakstā «Lictuvos vārdo kilme»

(Kalbotvra X s—lB,5—18, kur plašas ctimoloģiskas zinas), neņemdams
vērā intonāciju, domā (14), ka leiša vārdā paglābts vecs ci.

4 Pa vecam bija parastāka Lietava ar -av-, piem., tautasdzies-

mās ir sastopama gandrīz tikai Lietava, izņemot vienu dziesmu,

kur šis vārds ir ar -uv-. Šāds -uv- vispār gan nav svešs latviešu

izloksnēm (piem., Dauguva «Daugava»). Tāpēc, pieskaņojoties arī

leišu pašu formai Lietuvā, mums tagad literārajā valodā ir Lietuva

un lietuvieši ar -uv-.
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apzīmētās vietas iedzīvotājus, neraugoties uz viņu tau-

tību, piem.: Baltinava — baltinavieši, Maskava — mas-

kavieši, Ķipra — kiprieši (kas pēc tautības ir grieķi vai

turki), Šveice — šveicieši (sal. «vācu tautības švei-

cietis» — Endzelīns IMM 1929 VII/VIII 98). Zināms,

vietas iedzīvotāju nosaukums gan var pārvērsties tau-

tības nosaukumā, sevišķi tad, ja valodā trūkst īpaša
vārda tautības apzīmēšanai.

Bet latviešu valodā tuvākajai radu un kaimiņu tau-

tai savs vārds ir jau kopš gadu simteņiem: leiši, viensk.

leitis; tam blakus radies vēl lielūvis, kas tātad der

poētiskākai vai svinīgākai izteiksmei — līdzīgi ka,

piem., latvis, dižs, brīve, tērps blakus ikdienas valodas

vārdiem latvietis, USls, briviba, apģērbs. Tātad trešā

forma lietuvietis var apzīmēt katru Lietuvas iedzīvotāju
neatkarīgi no viņa tautības (līdzīgi kā kad teiktu «lat-

vijietis»). Uz šādu nozīmi vārdam lietuvieši resp. lie-

tavieši Endzelīns ir aizrādījis jau 1920. g. rakstā «Par

mūsu robežām ar Lietavu». Tādā nozīmē šis vārds šķiet
lietots, piem., Jaun. Ziņu 1919. g. 43. nr., kur minēta

«lietuviešu armija», bet «leišu virsnieki», un .1. Sudrab-

kalna dienasgrāmatā (15. 8. 1942): «Tikko pārnācu no

lietuviešu vakara. Mazā teātra.. telpas bija pilnas.
Daudz leišu tāpat kā mūsējā latviešu» (Kop. r. VI 75).
Un tā šo vārdu esmu dzirdējusi arī tagad sarunās,
piem.: «to man stāstīja tas lietuvietis, pats viņš gan

nebija leitis»; «nu ir mājā mūsu lietuviete» (domājot
par latvieti, kas atgriezusies no Lietuvas), «ne visi lie-

tuvieši ir leiši».

Tādējādi tiek panākta īsa un ērta (un ar latviešu

valodas likumiem saskanīga) izteiksme, un tā ir gluži
dabiska tamlīdzīgā kontekstā tiem, kas nevairās no

leiša resp. lietuvja vārda. Tamlīdzīga izteiksme būtu
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ieteicama vai vismaz atļaujama, jo tādējādi būtu pras-

mīgi izlietots vajadzīgo nozīmes nianšu izteikšanai

latviešu valodā atrodamais leksikas kuplums. Tātad:

tautības apzīmēšanai leitis vai (cildenā stilā) lietuvis,

Lietuvas iedzīvotāja apzīmēšanai, par tautību īpaši ne-

domājot,— lietuvietis**. Taču uzspiest nevie-

nam te nekā nevajadzētu — ne tiem, kas

nevēlētos leiša vārdu lietot, ne tiem,

kas negribētu no tā atsacīties.

Bet kāpēc par vari vajadzētu izplatīt lietuvieša vārdu

senā, visur pazīstamā, arī rakstos gadsimtiem lietotā,

īsā, precīzā un atvasinājumiem ērtā leiša vietā? Kāpēc

plēst valodas kokam nost dzīvu, auglīgu zaru?

Saīsinājumi.

EH — Papildinājumi un labojumi K. Mūlenbacha Latviešu valo-
das vārdnīcai.

FBR — Filologu biedrības raksti.

IMM — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.

Kop. r. — Kopoti raksti.

ME — K. Mūlenbacha Latviešu valodas vārdnīca,

s. v. —
sub voce.

** Redakcijas kolēģijas piezīme. Nevar ignorēt to,
ka vārds lietuvietis valodas praksē ir ieviesies un vairākus gadu
desmitus lietots tautības apzīmēšanai. Turklāt lietuvietis darināts

pēc latviešu valodai parastās tautas un valsts nosaukuma atbil-

smes, kamēr ar leiti gan saskan senākā Leišu zeme, arī Leišmale,
bet ne tagadējā Lietuva. Latviešu valodā nav parasts darināt kā-

das valsts iedzīvotāju nosaukumu no valsts nosaukuma, ja šās

valsts pamatiedzīvotāji ir tauta, no kuras vārda savulaik darināts

pats valsts apzīmējums. Valsts iedzīvotāju nosaukumu pēc valsts

nosaukuma mēdz darināt, apzīmējot vairāktautu valstu apdzīvo-
tājus, piemēram: Šveice — šveicieši, Beļģija — beļģieši, retāk

Dienvidslāvija — dienvidslāvi. Lietuvieši kā Lietuvas apdzīvotāju
nosaukums tāpēc būtu pārprotams.
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K. KARULIS

PIEZĪMES par dažiem vārdiem

Kas ir grāmatniecība?

Terminu sarakstos vārds grāmatniecība nefigurē, tā

nav pat latviešu valodā izdotajās grāmatrūpniecības un

bibliotēku terminu vārdnīcās, bet literatūrā šis vārds

sastopams diezgan bieži, turklāt ar dažādām nozīmēm.

Būtu vēlams precizēt šā vārda nozīmi, jo sevišķi tāpēc,
ka grāmatai mūsu dzīvē ir ļoti liela loma un bieži va-

jag precīzi apzīmēt nozares, kas saistās ar grāmatu

tapšanu, izplatīšanu, krāšanu un lietošanu.

Formāli vārds grāmatniecība atvasināts no vārda

grāmatnieks. Abu vārdu formālā saistība tomēr maz

palīdz atsegt vārda grāmatniecība semantiku, jo vārda

grāmatnieks nozīme vēsturiskajā attīstībā ļoti mainī-

jusies un arī mūsdienu latviešu literārajā valodā tam

ir dažādas nozīmes.

Senākās vārda grāmatnieks nozīmes, kas fiksētas arī

Stendera vārdnīcā (1789), ir 'lasīt pratējs' un 'cilvēks,
kam pieder kāda grāmata. 19. gs. pirmajā pusē par

grāmatnieku uzskatīja ne katru lasīt pratēju, bet tādu,
kas labi lasa un kas arī citus var apmācīt lasīšanā.

Gadsimta otrajā pusē par grāmatnieku dēvēja arī labu

grāmatu pazinēju (piemēram, K. Ulmaņa vārdnīcā,

1872) vai ļoti lielu, aizrautīgu lasītāju —
turklāt ne

tikai grāmatu, bet arī avīžu lasītāju; arī 20. gs. pirma-
jos gadu desmitos par grāmatnieku uzskatīja lasītāju,
kas mīl grāmatas (sal. K. Mīlenbaha Latviešu valodas

vārdnīcā). Līdztekus grāmatniekam kā lasītājam 19. gs.

sastopams arī šā vārda lietojums tāda cilvēka apzīmē-
šanai, kam pieder grāmatas — sākumā vairākas, vēlāk
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(gadsimta beigas) daudzas. Sī nozīme sastopama arī

20. gs.

Mūsdienu lietojuma vārdam grāmatnieks konstatēja-
mas šādas nozīmes:

1. Cilvēks, kam ir daudz grāmatu; cilvēks, kas

pazīst, lasa daudz grāmatu, kas tanīs labi orien-

tējas.
2. Cilvēks, kas mīl, krāj, kolekcionē grāmatas;

bibliofils.

3. Cilvēks, kas (rosīgi) strādā ar grāmatu sais-

tītās darba nozarēs — izdevniecības darbā, grā-
matu tirdzniecībā, grāmatu krāšanas, pētīšanas
darbā.

4. novec. Lasīt pratējs, rakstu pratējs.
Ne visas šīs nozīmes atspoguļojas vārda grāmatnie-

cība saturā. Mūsdienu lietojumā vārds grāmatniecība
visvairāk saistās ar vārda grāmatnieks 3. nozīmi, daļēji
arī ar 2. nozīmi.

Vārds grāmatniecība ir jaunāks nekā grāmatnieks,
tas latviešu valodā veidojies tikai 19. gs. otrajā pusē.
Viens no pirmajiem literārajiem avotiem, kur konsta-

tēts vārds grāmatniecība, ir E. Dinsberga «Vispārīgā
vēsture», kuras pirmās grāmatas rakstītas 19. gs.

70. gadu beigās un 80. gadu sākumā. 1 Dinsbergs šai

darbā grāmatniecību kādā vietā identificē ar litera-

tūru 2
,

bet citur literatūrai atbilst kopīgi grāmatniecība

un rakstniecība 3
.

Liekas, ka ar vārdu grāmatniecība

1
«Vispārīgās vēstures» priekšvārds datēts ar 1883. gadu, bet

1. grāmata iespiesta tikai 1892. gadā.
2 «..romiešiem nebija vēl nekādas pašas tautas grāmatniecības

(literatūras).» — E. Dinsbergs, Vispārīgā vēsture. 2. d., 463. lpp.
3 «.. jo vairāk attīstījās gara izglītošana un grāmatniecības

un rakstniecības (literatūras) zinātniecības ..» — Turpat, 369. lpp.
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Dinsbergs pirmām kārtām apzīmējis grāmatās izdoto

literatūru, varbūt arī grāmatu rakstīšanu un izdošanu.4

Vārds grāmatniecība nav ietverts nevienā pagājušā
gadsimta latviešu tulkojošā vārdnīcā. J. Dravnieka Kon-

versācijas vārdnīcā šis vārds lietots gan ar nozīmi

bibliogrāfija', gan 'lasīt un rakstīt prašana'. 5 Rīgas
Latviešu biedrības Konversācijas vārdnīcā vārds grā-
matniecība lietots plašāk, apzīmējot ar to grāmatu izdo-

šanu un izplatīšanu, arī bibliotēku darbu un dažkārt pat
visu rakstīto literatūru (atšķirībā no folkloras) 6. Litera-

tūru (arī rakstīšanu avīzēs) ar vārdu grāmatniecība
apzīmēja arī Kaudzītes Matīss (1902) 7.

Vārdu grāmatniecība šā gadsimta sākumā plaši lie-

toja A. Gulbis savos rakstos par grāmatu izdošanu un

tirdzniecību, izprazdams šo vārdu divējādi: plaša no-

zīmē kā grāmatu izdošanu, spiestuvju darbu un tirdz-

niecību 8
un šaurā nozīmē kā izdevniecības darba rezul-

tātu —■ iespiestās grāmatas un to apgrozību tirdznie-

cībā.9 Vārdu grāmatniecība daudzkārt savos rakstos

lietojis J. Misiņš. Savā Latviešu rakstniecības rādī-

tājā (1924) viņš virsrakstam «Grāmatniecība» pakļāva

4
Piemēram, šādā tekstā: «Ari skolas, grāmatniecība, rakstnie-

cība un ar to līdz visādas cilvēces attīstīšanās un izglītošanās māk-
slas [...] vairāk nekā jebkad ir cēlušās un uz priekšu gājušas.» —

E. Dinsbergs, Vispārīgā vēsture. 1. d. 17. lpp.
5

Konversācijas vārdnīca. 1. sēj. Jelgavā, izd. J. Dravnieks,
1891— 1893, 235. un 553. lpp.

6 Konversācijas vārdnīca. Rīga, izd. Rīgas Latviešu b-bas Zi-

nību komisija. 1. sēj. 1906, 1089. un 1090. lpp., 2. sēj. 1908,
1973. lpp.
' AI Kaudzīte. Par Andreju Pumpuru un viņa laikmetu. Gram.:

Brāļu Kaudzīšu raksti. 6. sēj. Rīgā 1941, 120. lpp.
8

Rīgas Avīze, 1903, Nr. 158, 1. lpp.; Nr. 159, 1.—2. lpp.; Nr. 160,
I- lpp. v. c.

9 A. Gulbis. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīgā 1937, 168. lpp.



34

šādas nozares: bibliogrāfija, bibliotēku lietas, grāmatu

rādītāji, katalogi. Rādītājā «Latviešu zinātne un lite-

ratūra» sākumā (1920) nozares apzīmēšanai lietots

vārds grāmatniecība ar piebildumu «izdevniecība, grā-
matu tirdzniecība, drukāšana», bet nākamajos gados
šis apzīmējums aizstāts ar vārdu grāmatrūpniecība.
20. un 30. gadu literatūrā vārds grāmatniecība lietots

ļoti dažādās nozīmēs. 10 A. Upīts šai laikā ar vārdu

grāmatniecība apzīmēja grāmatu izdošanu. 11

Padomju laikā, sevišķi pēckara posmā, vārds grā-
matniecība daudzkārt lietots presē gan plašākā, gan

šaurākā nozīmē, bet pamazām vārda nozīme nostabili-

zējās plašā izpratnē, saistoties ar grāmatu tapšanu,
izplatīšanu un uzglabāšanu. Grāmatu palāta savos iz-

devumos lietojusi vardu grāmatniecība kopā ar apzīmē-

jumu prese, abiem šiem terminiem kopumā pakļaujot
šādas nozares: izdevniecība, poligrāfiski ražojumi, grā-
matu tirdzniecība, bibliotēku lietas. 12 Dažos izdevumos

šī izpratne sašaurināta, atdalot īpaši bibliotēku darbu

un bibliogrāfiju.
13 Atsevišķu autoru rakstos ar vārdu

grāmatniecība pirmām kārtām izprasts izdevniecību

darbs.14 Sis apzīmējums tomēr attiecināts arī uz grā-

10 Visplašāk tas traktēts mēnešrakstā «Latvju Grāmata» (1922—
1931), kur grāmatniecībā ietverta grāmatrūpniecība, grāmatu iz-

došana, tirdzniecība, bibliotēku darbs, bibliogrāfija, rakstnieku

darbs, cenzūra un laikraksti.
11 Domas, 1924, Nr. 1, 27. Ipp.; 1927, Nr. 7, 149. lpp.
12 Piemēram, Latvijas PSR periodika iespiesto rakstu radītājs.

1944—1945. Rīgā 1949, 425. lpp.: Žurnālu un avīžu rakstu hronika.

1949, Nr. 1, 170. lpp.; arī turpmākajos numuros.

13 Žurnālu un. avīžu rakstu hronika. 1952, 422. lpp., tāpat ari

turpmākajos gados.
14 Sal. /. Niedre, Kas veikts grāmatniecībā 1944. gadā. Cīņa

1944, 31. dcc, arī citos šā autora darbos, piemēram, grāmatā
«Diena dienu māca». Rīgā 1965, 149., 151., 179. lpp.
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matu ražošanu vispār, kontekstā dažos gadījumos iz-

ceļot vairāk ražošanas tehnisko procesu, citos pašu
darba rezultātu — grāmatu. Apcerējumu sērijā par

grāmatas vēsturi biļetenā «Jaunās grāmatas» grā-
matniecība traktēta plašā nozīmē, ietverot tanī izdev-

niecību darbu, ar grāmatu ražošanu saistīto tehnisko un

māksliniecisko procesu un arī grāmatu tirdzniecību. 15

Minētie piemēri spilgti rāda, ka vienota noteikta uz-

skata par apzīmējuma grāmatniecība saturu nav, bet

iezīmējas gan šā vārda semantiskās kontūras, kas pē-
dējos gadu desmitos vairāk saistās ar vārda plašu

izpratni.

Jāatzīmē, ka tulkojošās vārdnīcās pēdējos divos gadu
desmitos vārds grāmatniecība lielākoties nemaz nav

ietverts. J. Lojas Latviešu-krievu vārdnīcas 1946. g. iz-

devumā vārds grāmatniecība tulkots ar krievu vārdu

«H3AaTejibCTßo»; šādā nozīmē tomēr šo vārdu mūsdienu

latviešu valodā nelieto, un nākamajā (1948. g.) Lojas
vārdnīcā tas nemaz nav ietverts. Krievu-latviešu vārd-

nīcā (1950, sast. Ed. Ozoliņš, E. Ozoliņa v. c.) ar vārdu

grāmatniecība tulkots krievu valodas termins «khhto-

bet plašajā 1959. g. Krievu-latviešu vārdnīcā

(1. sēj.) vārds tulkots jau ar citiem ap-

zīmējumiem — grāmatu zinātne, biblioloģija. Liekas,
ka vārda grāmatniecība ignorēšana vārdnīcās nav iz-

skaidrojama ar šā vārda mazo izplatību valodā,
16 bet

gan ar to apstākli, ka nav precizēta šā vārda nozīme.

15 Ķ. Karulis, Ainas no grāmatas vēstures. — Jaunās grāmatas,
1960, Nr. 2; 1961, Nr. 7.

16
1966. g. martā nodibināta Latviešu grāmatniecības vēstures

komisija, kurā piedalās lielāko zinātnisko bibliotēku un Valodas un

literatūras institūta pārstāvji; tātad vārds grāmatniecība figurē arī
oficiālā nosaukumā.
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Ar grāmatu saistīto nozaru kopējai apzīmēšanai
krievu un vācu valodā lieto galvenokārt divus vārdus:

«KHHroßeAeHne» un «KHH>KHoe flejio»; «Buchkunde» un

«Buchwesen». Pirmie vārdi katrā valodā apzīmē zināt-

nes nozares, kas pētī grāmatu, vai attiecīgo atziņu un

zināšanu kopumu, bet otrie — visas nozares un pasā-

kumus, kas saistīti ar grāmatu tapšanu, izplatīšanu,

glabāšanu, reģistrēšanu un propagandu. Šads dalī-

jums izveidojies valodas praksē; liekas, ka vārda grā-

matniecība dažāda izpratne daļēji izskaidrojama ar to,

ka laikiem šo vārdu attiecina uz vienu, laikiem uz otru

citvalodas terminu. Ar grāmatām saistītas zinātnes nu

ražošanas nozares Latvija nav izolētas, tas ir visa pa-

domju grāmatniecības darba sastāvdaļas, tapec arī ter-i

minoloģijā mums butu jāorientējas uz padomju grāmatu
darba nozarēs vispār pieņemto dalījumu, kas raksturīgi

atspoguļojas krievu valoda.

Liekas, ka termins grāmatniecība latviešu valoda v«i

rētu but kopīgs, apvienojošs apzīmējums, attiecinot uz

grāmatniecību gan darbu, ko veic izdevniecības, grā-
matu tirdzniecībā un citās ar grāmatu saistītas prak-
tiska darba nozarēs, gan arī pētniecību par grāmatas
vēsturi, par grāmatu veidošanas perspektīvam v. c.

Līdzīgi, piemēram, lieto terminu medicīna: medicīnas
darbinieki ir gan zinātnieki, gan arī praktiska darba

veicēji — ārsti, māsas un sanitāri.

Gadījumos, kad nepieciešams precīzi norobežot ter-

mina saturu, attiecinot to uz teorētisko vai praktisko

jomu, termins papildināms ar attiecīgu apzīmētāju: teo-

rētiskā grāmatniecība vai praktiskā grāmatniecība.

Teorētiskajā grāmatniecībā (kas atbilst krievu valodas

apzīmējumam «KHHroßeneHHe») ietilpst ne tikai noza-

res, kam ir noteikts zinātniskas disciplīnas raksturs,
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piemēram, grāmatas vēsture, bet arī dažādu atziņu un

datu sakopojumi. Ja būtu nepieciešams izdalīt šīs no-

zares savrup, varētu ieviest īpašu apzīmējumu grāmatu
zinātne jeb grāmatzinātne (HayKa o KHiire).

17

Kāds ir termina grāmatniecība saturs, kādas konkrē-

tas nozares un pasākumi ietilpst attiecīgajā novada?

Pēc mūsu domām, visas nozares, kas attiecas uz grā-
matu — no grāmatas manuskripta apdares līdz gatavās

grāmatas apstrādei (izņemot speciālo nozaru, piemē-

ram, iespiešanas un iesiešanas tehnisko bāzi un tehno-

loģiju). Te tātad ietilpst: 1) manuskripta izveidošana,

apdare (ne darba sacerēšana); 2) izdevniecības darbs

(rediģēšana, korektūra, plānošana, finansēšana v. c);
3) poligrāfiskais darbs (izņemot tehnoloģiju); 4) grā-
matu izplatīšana, glabāšana un propaganda (tirdznie-
cība, bibliotēkas, bibliofilija, restaurācija); 5) bibliogrā-
fija un grāmatu statistika; 6) grāmatu māksla; 7) grā-
matu zinātne (ar 3 aspektiem — aktuālo, vēsturisko,

perspektīvo).
Bibliotēku darbu un bibliogrāfiju praksē dažkārt

medz uzlūkot par patstāvīgām nozarēm, kas aplūkoja-
mas ārpus grāmatniecības; tādā gadījumā jārunā par

grāmatniecību šaurā nozīmē.18

17 Termins grāmatu zinātne minēts arī J. Peiles Bibliotekāro

terminu vārdnīcā (Rīga 1957, 81. lpp.) kā latviskais apzīmējums,
kas atbilst krievu valodas terminam «KHHroßeAenHe». Liekas, ka šis

tulkojums nav precīzs, jo jēdziens «KHHroBeAeHHe» ir plašāks: tas

aptver visu teorētisko grāmatniecību (arī zināšanas par grāmatu
ražošanu v. c, kam ir zinību, ne zinātnes raksturs).

18 Krievu padomju grāmatniecības darbinieki parasti terminu

«Kiiiiroßcaeiine» izprot plašā nozīmē. Sal.: E. H. LUaMypuH, Cro-

Bapb KHHroBe/mecKHX TepMHHOB. M., 1958, c. 120 h 124.
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-grafs vai -graf ists?

Literatūrā sastopamas divas paralēlas vārdu formas:

stenogrāfs un stenogrāfists resp. slenogrāfe un steno-

grāfiste; retākas ir citu vārdu paralēlformas ar vārdis-

kajām izskaņām -grāfs un -grāfists. Kura no šīm for-

mām ir pareizāka? Liekas, ka šim jautājumam ir prin-

cipiāla nozīme, jo vārdiskā izskaņa -grāfs ir produktīva
un ar to atvasina arvien jaunus vārdus.

Latviešu stenogrāfijas literatūrā lietots vienīgi vārds

stenogrāfs 19
,

periodikā un daiļliteratūrā sastopamas
abas formas 20

,
turpretim pēdēja gadu desmita vārdnī-

cās gandrīz tikai forma stenogrāfists 21
. lespējams, ka

forma ar izskaņu -ists ir ieviesusies no citām valodām,

kur tā bieži lietota (piemēram, no krievu vai vācu va-

lodas), bet iespējama arī citu latviešu valodas vārdu

ietekme (piemēram, telegrāfists)
.

Krievu un vācu va-

lodā tagad vērojama tendence izskaust paralēlformas;

19 Piemēram, grāmatās: /. Roze, Latviešu stenogrāfija, 1. d.

(Rīgā 1931, 8. lpp. un tālāk); /. Roze, Latviešu stenogrāfija, 3. d.

(Rīgā 1931, 5. lpp. un tālāk); V. Tiltiņš (red.), Stenogrāfija, 1. d.

Pilnraksts (Rīgā 1955, 7. lpp. un tālāk); V. Alksne (red.), Steno-

grāfija, 2. d. Saīsinātais raksts (Rīgā 1955. g. 4. lpp. un tālāk);
A. Karulis, īsais un ātrais raksts (Rīgā 1959, 25. lpp. un tālāk).

20 Forma stcnogrāfists lietota, piemēram, laikraksta «Rfgas
Balss» 1965. g. 20. septembra numurā ievietotajā rakstā «Kur

var iemācīties stenogrāfiju?» un J. Niedres grāmatā «33 stāsti»

(Rīgā 1959, 185. lpp.).
21 Forma stenogrāfists dota vārdnīcās: /. Celmrauga v. c, Vācu-

latviešu vārdnīca (Rīgā 1960); E. Turkina, Latviešu-angļu vārdnīca

(Rīgā 1962); Latviešu-krievu vārdnīca (Rīgā 1963). Abas formas

dotas Latviešu-vācu vārdnīcā (red. V. Bisenieks un /. Niselovičs.

Rīgā 1963), bet vārds stenogrāfs te ievietots ar norādi «sk. steno-

grāfists», tātad garākā forma atzīta par pareizāko.
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jaunākajā literatūrā tur dominē šo vārdu īsākās for-

mas.
22

Vārdi ar izskaņu -grāfs galvenokārt lietojami divās

nozīmēs: 1) cilvēks, kas nodarbojas attiecīgajā nozarē,
šās nozares speciālists (fotogrāfs, ģeogrāfs), 2) apa-

rāts vai ierīce, kas grafiski fiksē kādus datus (baro-
grāfs, kardiogrāfs). (Pārējās nozīmes, ko dod izskaņa
■grāfs, šinī gadījumā nav svarīgas.)

Kā vienā, tā otrā gadījumā ar vārdisko izskaņu -grāfs

apzīmē to (cilvēku vai aparātu), kas pieraksta, aprak-

sta, fiksē. Ja aparāta nosaukumā ir izskaņa -grāfs, tad

cilvēku, kas apkalpo šo aparātu, kas rīkojas ar to, ap-

zīmē ar vārdu, kam pievienots piedēklis -ist-: telegrā-
fists (tāpat kā ar telefona aparātu rīkojas ielefonists).
Pēc šāda parauga viegli saprotams arī apzīmējums
barogrāfists: tas ir cilvēks, kas rīkojas ar automātisko

gaisa spiediena atzīmētāju — barogrāfu.

Tāpat atrisināms arī jautājums par paralēlformu ste-

nogrāfs un stenogrāfists nozīmi. Cilvēks, kas raksta

ar stenogrāfiskām zīmēm, ir stenogrāfs. Ja lietosim

aparātus, kas automātiski pierakstīs runas, arī tic

būs (automātiskie) stenogrāfi. Turpretim cilvēks, kas

22 Piemēram, akadēmiskajā 17 sējumu krievu valodas skaidrojošā
vārdnīcā kā galvenais dots vārds «deHorpacp», bet forma «ereHo-

rpadpHCT» ievietota ar norādi: «to >Ke( hto CTenorpacp». (Cnoßapb

coßpeivieHHoro pvccKoro JiHTepaTvpHoro H3biKa. T. 14, M—JL, 1963,
c 839.)

Vācu valodas vārdnīcas kā Vācijas Demokrātiskajā Republika,
tā Vācijas Federatīvajā Republikā pēdējā laikā dota tikai īsākā
forma — Stenograf (Stenograph). (Piemēram, vārdnīcās: Der

große Duden, 15. Aufl., Leipzig, 1957; Fremdworterbuch, Leipzig,
1961; Der Sprach-Brockhaus, Wiesbaden, 1958; Deutsches W6rter-

buch, bearbeitet und herausgegeben von Lutz Mackensen, Laup-
heim, 1955.)
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apkalpos šādu aparātu, kas rīkosies ar to, būs steno-

grāfists. Pagaidām šāda aparāta un tātad arī profesi-

jas vēl nav, un valodā ir lieks arī šāds termins.

Liekas, ka šāds kritērijs ir derīgs, atvasinot arī citus

vārdus ar izskaņām -grāfs un -grāfists.

Vai ģērbt ir lituānisms?

(Piezīme pie M. Brences raksta «Lituānismi latviešu literārajā
valodā». — Latviešu valodas kultūras jautājumi, 1965, 56. lpp.)

Jāšaubās, vai autores apgalvojums ir pareizs, ka

ģērbt ir veidojies no liei. gerbti. (Tāpat arī ME I, 698.)
Šaubas rada vairāki apsvērumi. Pirmkārt, semantiska

neatbilstība literārajā valodā: lietuviešu literārajā va-

lodā 'gerbti' nozīmē 'cienīt, godāt', bet latviešu valodā

vārdam šādas nozīmes nav; grūti arī izsecināt nozīmes

attīstību no 'cienīt, godāt' līdz latviešu vārda ģērbt
mūsdienu nozīmei. Otrkārt, nozīmes atbilstība izlok-

snēs: žemaišu izloksnēs vārdam gerbti un dažās Zem-

gales izloksnēs ģērbt ir vienāda nozīme 'kopt' (kas lat-

viešu rakstos sastopama arī pirmajā bībeles tulkojumā).
Te ir pierādījums tiešam vārda aizguvumam; ja vārds

kā aizguvums no lietuviešu valodas būtu ieviesies visā

latviešu valodā, tad nebūtu saprotama vārda tiešās se-

mantiskās atbilstības saglabāšanās tikai robežjoslā.

Lietuviešu valodā gan ir sastopams vārds apģērbās
'tīras drēbes' blakus verbiem apģērbti 'aptīrīt, apkopt,
apvilkt, appušķot' un apsigerbti 'apkopties, apģērbties'
(Lietuviiļ kalbos žodvnas, 3. t. Vilnius, 1956, 249. p.),
bet literārajā valodā tos maz lieto, tie pazīstami gal-
venokārt kā žemaišu izlokšņu vārdi. Turklāt zīmīgi, ka
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nozīmes 'ģērbt' (vai 'ģērbs') nav vārda pamatformai
resp. saknei, — kā tas ir latviešu valodā, bet tikai at-

vasinātajām formām, tātad šī nozīme ir sekundāra un

veidojusies vai nu pārnesuma ceļā, vai citu valodu

ietekme. lespējams, ka izpaudušies abi faktori un ka

nozīmīga bijusi tieši latviešu valodas ietekme.

Treškārt, šaubas par to, vai ģērbt ir veidojies no

liet. gerbti, rada arī salīdzinājums ar attiecīgiem vācu

valodas vārdiem. Vācu Gārkammer, Gerbekammer 'sa-

kristeja; sakristejas nodalījums, kur uzglabā dievkal-

pojuma tērpus' (J. v. W. Grimm, Deutsches W6rterbuch.

B. 4, Abt. 1,1. Hālfte. Leipzig, 1878, §. 1358), sal. latv.

ģēr(b)kambaris, veidojies no viduslejasvācu gerweka-
mere, vēlāk gerbekamer; šo vārdu pamatā ir verbs

gārben 'ģērbt, rotāt' (Grimm, min. darbs, 1338. lpp.),
arī attiecīgais lietvārds ar nozīmi 'apģērbs' (turpat,
1359. lpp.). Ļoti iespējams, ka te meklējama arī latviešu

vārdu ģērbt, (ap)ģērbs cilme. lespējams arī, ka vācu

valodas ietekmē veidojušās lietuviešu vārda gerbti se-

kundārās nozīmes 'kopt; pušķot'; šo domu pastiprina
homonīmā lietuviešu vārda gerbti 'izstrādāt ādu' aizgu-
vums no vācu valodas (latv. ģērēt).

Lietuviešu gerbti pamatā atbilst senprūšu vārdam

ģērbt 'runāt', kas pēc Būgas cēlies no baltu *gef:pii.
(K. Būga, Rinktiniai raštai. 2. t. Vilnius, 1959, 441. p.)
So pašu sakni varētu saskatīt latviešu vietvārda Dzēr-

bene. 23

23
Par vārda ģērbt etimoloģiju rakstījis jau V. Kjparskis (Ceļi.

9. sēj. Rīga 1939, 367. lpp.).
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V. STRAZDIŅA

CELTNIEKS UN CELTNIECĪBA

Latviešu valodā daļa no atvasinātajiem lietvārdiem,
kas beidzas ar izskaņu -nieks, apzīmē personas pēc to

profesijas, piemēram, atslēdznieks, kurpnieks, jūrnieks,

strādnieks, rakstnieks, celtnieks. Profesiju nosaukumi ir

arī daudzi darītājvārdi, kas atvasināti no darbības vār-

diem un beidzas ar izskaņu -ējs, piemēram, kalējs, pār-
devējs, kā arī ar izskaņu -tājs, piemēram, skolotājs,

lidotājs, virpotājs. Darītājvārdi ar izskaņām -tājs un

-ējs apzīmē arī personas, kas patlaban vai zi -

nā m v laiku veic darbības vārdā izsacīto darbību,

piemēram, sēņotājs, klausītājs, runātājs, lasītājs, gājējs,

vedējs. Šos darītājvārdus var papildināt lietvārds ģeni-
tīvā — darītājvārdā ietvertās darbības objekts, piemē-

ram, grāmatas lasītājs, ceļa gājējs. No darbības

vārdiem atvasinātie lietvārdi ar izskaņu -ājs apzīmē da-

rītāju, kas pastāvīgi, bieži, atkārtoti veic da-

rītājvārdā ietverto darbību, piemēram, svērājs, ķērājs.
Arī šiem darītājvārdiem var pievienoties lietvārda ģeni-
tīvs — darbības objekts, piemēram, putnu ķērājs.

No mūsu dienās ļoti bieži lietotā darbības vārda celt

atvasina trejādus darītāja apzīmējumus: profesijas no-

saukumu celtnieks, darītājvārdu cēlājs, ko lieto pārnestā
nozīmē ar cildinājuma nokrāsu, piemēram, jaunas dzī-

ves cēlājs, un darītājvārdu cēlējs. Ar vārdu cēlējs

apzīmē personu, kas zināmu laiku veic darbību,

kuras rezultātā kaut kas būs uzcelts. Tā, piemēram, cil-

vēku, kas ceļ māju vai nu pats savām rokām, vai arī

tikai par saviem līdzekļiem, pats būvdarbos nepiedalīda-
mies, sauksim par mājas cēlēju jeb būvētāju.
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Presē un radioraidījumos bieži vien šo vārdu nozīmes

nešķir, profesijas apzīmējumu celtnieks lieto tur, kur jā-
lieto darītājvārdi cēlājs, cēlējs, būvētājs. Vārds celt-

nieks, piemēram, aplam lietots teikumā

Padomju ļaudis bija šis mājas celtnieki,

saimnieki un viesmīlīgi ciemiņu saaicinātāji.
Raksta autors stāsta par Kremļa Kongresu pili, ko

uzcēluši padomju ļaudis ar savu darbu, katrs strādā-

dams savā nozarē. Tātad padomju cilvēki bijuši šīs

pils cēlēji.

Profesijas apzīmējumam nemēdz pievienoties liet-

vārda ģenitīvs — darbības objekts. Kā jau šā raksta

sākumā minēts, darbības objekts ģenitīva formā papil-
dina darītājvārdus. Mēs taču nesakām ši uzvalka drēb-

nieks, bet gan drēbnieks, kas šuj (šuvis) šo uzvalku.

Ja profesijas apzīmējuma drēbnieks vietā lietosim darī-

tājvārdu šuvējs, tad vārdu saistījums ši uzvalka šuvējs
būs pareizs. Frāzē

Pļaviņu hidroelektrostacijas celtnieki,..
vārds celtnieki nav vietā, ja kontekstā domāti visi, kas

piedalās šīs elektrostacijas celšanā, nevis tikai tie, kas

strādā šai objektā, būdami celtnieki pēc profesijas. Te

lietojams darītājvārds cēlēji. Pareizi būs, ja sacīs, pie-
mēram, 12. celtniecības pārvaldes celtnieki, jo
12. celtniecības pārvalde ir pastāvīga šo celtnieku darba

vieta, tāpat kā sakām Rigas elektromašinu rūpnīcas
strādnieki vai pilsētas 3. vidusskolas skolotāji.

Minētajā piemērā vārda celtnieki un vārdkopas 12. celt-

niecības pārvalde attieksmes ir citādas, proti, tās

ir piederības attieksmes. Turpretim starp vārdkopu Pļa-
viņu hidroelektrostacija un vārdu cēlēji ir objekta at-

tieksmes. Tāpat nebūs pareizi, ja sacīs

Padomju ļaudis ir komunisma celtnieki.
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Te ir vieta darītajvards ar cildinājuma nokrāsu —

komunisma cēlāji.

*

Ļoti daudzus abstraktu jēdzienu nosaukumus latviešu

valodā atvasina ar izskaņu -iba. Starp tiem ir lietvārdi

ar mazāku abstrakcijas pakāpi, kas atvasināti no per-

sonu nosaukumiem un apzīmē saimnieciskās darbības

nozares, piemēram, lopkopis—lopkopība, lauksaim-

nieks—lauksaimniecība, zvejnieks —zvejniecība. Vairāk

vai mazāk abstraktā nozīmē mūsu dienās plaši tiek lie-

tots vārds celtniecība. Mēs runājam par komunisma

celtniecību, dzīvokļu celtniecību, celtniecības industriali-

zāciju utt. Taču loti bieži šis vārds atrodams tur, kur

jālieto cits vārds vairāk konkrētā nozīmē. Tā, piemēram,
teikumā

Kādas tad ir tās gāzbetona īpašības, kas būvinže-

nieriem un arhitektiem lika izšķirties par liela ceha

celmi c c i b v

ir jāsaka: .. lika izšķirties par liela ceha celšanu

(būvēšanu, būvi). Šķiet, ka šāds nepareizs vārda

celtniecība lietojums radies krievu valodas vārda «CTpo-

HTCJībCTBo» ietekmē, proti, šī vārda nozīmju nezināšanas

dēļ. Vārds «CTpoHTejibCTßo» tulkojams ne tikai ar ab-

straktā jēdziena apzīmējumu celtniecība jeb būvniecība,

bet arī ar daudz mazāk abstraktajiem celšana, būvē-

šana, būve, būvdarbi, kā arī ar pilnīgi konkrētajiem
celtne, būve, būvvieta, būvlaukums. Teikumu

Viņu uzņēma partijas kandidātos, piešķīra die-

nesta pakāpi, iecēla par brigadieri kārtējās 55 dzī-

vokļu mājas celtniecībā

varētu izsacīt šādi:
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.. iecēla par vadītāju brigādei, kas strādāja
55 dzīvokļu mājas būvdarbos.

Teikuma

Gandrīz vai ik pārdienas Ogres celtniecības pār-
valdē notiek sanāksmes un apspriedes, kurās runā

arī par to, kā uzlabot celtniecības apgādi

ar dzelzsbetona konstrukcijām
kontekstā redzams, ka Ogres celtniecības pārvalde būvē

katla māju, taču būvvietā netiek nogādāts vajadzīgais
daudzums būvkonstrukciju. Minētajā teikumā vārda

celtniecības vietā liekams konkrētā nozīmē lietojams
vārds, piemēram,

.. kā uzlabot jaunceltnes apgādi ar

dzelzsbetona konstrukcijām.
Teikumu

Toreiz runāja par to, ka pie Ķeguma celtnie-

cības esot ļoti daudz nelaimes gadījumu
varētu pārveidot šādi:

Toreiz runāja, ka Ķeguma elektrostacijas būv-

vietā esot {oti daudz nelaimes gadījumu.
Tajos gadījumos, kad tiek runāts par celšanas, būvē-

šanas procesu, izdevīgāk ir lietot darbības vārdu. Tā,

piemēram, teikuma

Talasas ielejā rit lielas ūdenskrātuves celt-

niecība

rakstījums varētu būt šāds:

Talasas ielejā patlaban būvē (izbūvē) lielu

ūdenskrātuvi.

Teikumā

Mītiņu atklāja Lielā Asuānas aizsprosta celt-

niecības ministrs Sidki Solimans

amata apzīmējums celtniecības ministrs nav vietā, jo
šis ministrs pārzina tikai Asuānas aizsprosta celšanu,
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aizsprosta būvdarbus, nevis visu celtniecību valstī.

Vārdu celtniecība te nevar saistīt ar vārdu aizsprosts,

jāizvēlas tāds vārds, kas tiek lietots vairāk konkrētā

nozīmē, kas apzīmētu darbības norisi — aizsprosta cel-

šanu, aizsprosta būvēšanu. Varētu, piemēram, sacīt

..

Asuānas aizsprosta būves ministrs

vai arī

.. Asuānas aizsprosta būvdarbu mi-

nistrs.

Vārdkopas, kurās par vienu komponentu tiek lietots

abstraktais vārds celtniecība, bet kuras nebūt neapzīmē
abstraktu jēdzienu, var aizstāt ar salikteņiem, kuros

ietilpst vairāk konkrētais vārds būve. Tā, piemēram,

vārdkopas celtniecības iecirknis vietā būtu lietojams
saliktenis būviecirknis, vārdkopas celtniecības materiāli

vietā —
būvmateriāli. Biežāk varētu izmantot vārdko-

pas inženieris celtnieks sinonīmu būvinženieris, jo, vienā

vārdā rakstīts, tas ir parocīgāks lietošanai.

S. BIKOVA

CĒLONIS UN IEMESLS

Vārdi cēlonis un iemesls nozīmes ziņā ir tuvi, tomēr

tie nenosauc vienu un to pašu īstenības parādību.
Vārds cēlonis ir gan parasts valodā lietojams vārds,

gan arī filozofijas termins. Ar šo vārdu jāsaprot parā-
dība, apstāklis, kas izraisa kādu citu parādību. Cēlonis

bieži vien ir kādas parādības dziļākā, likumsakarīgā

būtība, kas nosaka kādas citas parādības rašanos (šo
otru parādību sauc par sekām).

Vārds iemesls nav filozofisks termins, tas ir parasts
valodā lietojams vārds. lemesls ir kaut kas mazsvarī-
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gāks par cēloni. Tas ir ārējs, bieži vien nejaušs noli-

kums, apstāklis, kas var būt par pamatu, ieganstu, aiz-

bildinājumu kaut kam. lemesls dažkārt var gan izraisīt

kādu būtisku parādību, sekmēt tās rašanos, bet šīs pa-

rādības īstais cēlonis bus meklējams dziļāk, likumsaka-

rīgā iepriekšējās attīstības gaitā.
Tādā kārtā vārdi cēlonis un iemesls nenosauc vienu

un to pašu īstenības parādību.
Vārdu cēlonis un iemesls nozīmes atšķirību labi var

redzēt no šādiem piemēriem.
Pirmais pasaules karš izcēlās tādēļ, ka līdz galējībai

bija saasinājušās pretrunas imperiālistisko valstu starpā

par koloniju monopolistisku pārvaldīšanu (tātad šīs

pretrunas bija kara cēlonis). Par kara ieme sl v

noderēja Austroungārijas troņmantnieka Franča Ferdi-

nanda nogalināšana 1914. gada 15. jūnijā Sarajevā.
Vārdu iemesls var atrast jau pirmajā latviešu valo-

das vārdnīcā, proti, G. Manceļa vārdnīcā «Lettus»

(1638), bet preses izdevumos tas parādās samērā

vēlu — 19. gs. 70. gados.
Vārds cēlonis ir Kronvaldu Ata jaunvārds. 1872. g.

«Baltijas Vēstneša» 3. nr. iespiests neliels Kronvaldu

Ata rakstiņš «Kādi jauni vārdi». Līdzās citiem jauniem
vārdiem šeit minēts arī vārds cēlonis.

Lai spriestu par vārdu cēlonis un iemesls nozīmi un

lietošanu, ekscerpēti populārzinātniski un sabiedriski

politiska satura raksti, sākot ar pagājušā gs. vidu līdz

mūsu dienām."Savākts 170 vārda cēlonis lietojuma ga-
dījumu un 130 vārda iemesls lietojuma gadījumu.

Valodas materiāla ekscerpējums sākts ar «Latviešu

Avīzēm», jo tas bija pirmais laikraksts, kas iznāca

latviešu valodā. Nevienā no 1842., 1843. un 1852. gada
«Latviešu Avīžu» numuriem vārdu iemesls neizdevās
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atrast. Kā zināms, «Latviešu Avīzes» izdeva un gal-
venokārt arī pierakstīja vācieši. Par zinātnes sasniegu-
miem šis preses izdevums rakstīja maz. Rakstot lat-

viski, vācieši daudzus jēdzienus izteica aprakstoši. Tā,

piemēram, slimību cēloni «Latviešu Avīzes» izskaidro

šādi:

No kam ceļas slimības diena? Zirāks pa-

reizi atbild, sacīdams: Kas pret savu radītāju grēko,
tam jākrīt ārstu rokā. Tad nu slimība no tam

ceļas, ka pret savu radītāju grēko. 1

(«Latviešu Avīzes», 1843.)

Tajos «Latviešu Avīžu» rakstos, kur autori centušies no-

skaidrot kādas parādības cēloņus, viņi lietojuši vārdu

celties ar nozīmi izcelties, rasties:

No gudrības ceļas visa svētība, visi prieki.
(«Latviešu Avīzes», 1842.)

Arī no vācu baroniem un mācītājiem neatkarīgā lat-

viešu laikraksta «Pēterburgas Avīzes» populārzinātnis-

kajos un sabiedriski politiskajos rakstos neizdevās

konstatēt vārdu iemesls. Samērā bieži kādas parādības
pamats, dziļākā būtība te apzīmēta aprakstoši, izman-

tojot verbu celties:

Visiem augiem dzīvība un augšana ceļas caur

saules sildīšanu. («Pēterburgas Avīzes», 1864.)

Raksturīgi ir tas, ka «Pēterburgas Avīzēs» vārda

cēlonis vietā lietots vārds vaina:

Mūsu dienās gandrīz visi māņus par niekiem

atzīst, bet rets būs, kas no māņu ticības it visai

svabads. Tā vaina ir meklējama mūsu pirmās
bērnu dienās, kur vecas un jaunas mātes mums

1 Visi citāti doti mūsdienu rakstībā.
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galvu pieteic pillu ar spoku un burvju, un citiem

brīnuma stāstiem. («Pēterburgas Avīzes», 1862.)
Jādomā, ka šāda izteiksme latviešu valodā ir pastā-

vējusi jau sen. Jau Manceļa vārdnīcā vārds Ursache,

kas nozīmē cēlonis, ir tulkots latviski ar vārdu vaina.

Ari G. Stenders savā vārdnīcā (1761. g.) vārdu vaina

tulko vāciski ar vārdu Ursache.

Pirmo reizi vārdu iemesls izdevās konstatēt 19. gs.

70. gados, piemēram:

Sapņiem ticēt nav it ne kāda iemesla, jo. .
sapņi ceļas iz caur nerviem uzņemtiem iespaidiem.
(«Baltijas Vēstnesis», 1872.)

A. Kronvalda ieteikto vārdu cēlonis 19. gs. 70. gadu
presē lieto reti. Ekscerpetajos 19. gs. 70. gadu preses
izdevumos izdevās konstatēt tikai divus vārda cēlonis

lietojuma gadījumus («Baltijas Vēstnesis», 1872. g.
20. nr. 157. un «Sēta, daba, pasaule», 1873. g. 4. nr.

53. lpp.).
Kr. Valdemāra 1879. gada vārdnīcā jau atrodami abi

vārdi — cēlonis un iemesls. Kr. Valdemārs aiz vārda

cēlonis iekavās rakstījis vārdu iemesls kā vairāk pazīs-
tamu un abus šos vārdus tulkojis krieviski ar vārdu

npununa un vāciski ar vārdu Ursache. Šis tulkojums
liek domāt, ka Kr. Valdemārs vārdus cēlonis un iemesls

uzskatījis par absolūtiem sinonīmiem.

19. gs. beigās un 20. gs. sakumā vārdi cēlonis un

iemesls ir pilnīgi iegājuši latviešu literārajā valodā.

Vārds cēlonis tiek lietots pareizi, t. i., ar nozīmi «kādas

parādības būtisks, likumsakarīgs izraisītājs, noteicējs».
Piemēri:

Jūras ūdens garšas cēlonis ir šālis, kuras

tajā izkusušas. («Austrums», 1889.)

Spēki ir kustības cēloņi. («Pūrs», 1894.)
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Musu tautiska kustība savā pirmajā laikmeta bij
viscaur progresīva kustība, kas saskanēja ar sa-

biedriskās attīstības interesēm. Sis ir tas cē lo-

ti is, kas noteica tautisko centienu progresīvo lomu

60. gados. («Kopums», 1907.)
Vārdu iemesls lieto biežāk nekā cēlonis, parasti ar

aizbildinājuma, iegansta nozīmi:

Tagad tie laiki [agrākie] pagalam, mums nav ne-

kāda iemesla viņus saukt atpakaļ. («Pūrs»,

1892.)
Visā latviešu lauta krāj līdzekļus visai derīgas

iestādes dibināšanai, no kuras sagaidāma tagadējo
kritisko lauksaimniecības apstākļu uzlabošana. Par

šās krāšanas «spožajiem» panākumiem gan ļoti
maz mums iemesla lepniem būt. («Austrums»;
1900.)

Vārda iemesls nozīme ir plaša, attiecināma uz dau-

dziem gadījumiem, tai ir daudzas nianses, tāpēc arī tās

robežas ir grūti nosakāmas. Varbūt tādēļ 19. gs.

70. gadu beigās un 80. gados vārdu iemesls sāk lietot

arī ar vārda cēlonis nozīmi:

Pa lielākai daļai vecāki nesaprot iemesla,

kāpēc bērns palicis prātīgs. Viņi redz tikai sekas,

iznākumu un pēc tā spriež. («Austrums», 1900.)

Šajā piemērā vārds iemesls ir lietots kā absolūts si-

nonīms vārdam cēlonis. Par to liecina arī vārds sekas,

kas minēts otrajā teikumā.

Pa lielākai daļai locekļi tikai apsalst, paliek sar-

kani un sāp. lemesls tas, ka aukstums izmaitā

nervus, kas asins traukus palielina un sarauj.

(«Pūrs», 1892.)
Bet jau citādi izturas augi pret arējiem iespai-

diem. Dažādās pārmaiņas izskatā un stāvoklī, ku-
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rām par iemeslu gada-laikmeti, visiem pazīs-
tamas. Katrs zin, ka pavasaris izvilina koku pum-

puriem lapas. («Pūrs», 1892.)
Dažkārt viens un tas pats rakstītājs lieto abus vār-

dus bez nozīmes atšķirības:
Katrai lietai savi cēloņi, kamdēļ ari aplūko-

sim iemeslus, kas latviešus attura no savu

meitu tālāk izglītošanas. lemesli ir divēji: pie-

mērlgo skolu trūkums un tas apstāklis, ka meitu

skološana neatmaksājas tik acīm redzami kā dēlu

skološana. («Pūrs», 1892.)
19. gs. 70. gadu beigās un 80. gados vārda cēlonība

vietā lietoja vārdu iemesliba:

.. vēlāki cilvēks sāk ievērot priekšstādljumu se-

košanas kārtību. No šejienes rodas laika un ie-

mesli ba s priekšsiādījumi, kurus cilvēks ari pie-
vieno ārējiem priekšmetiem, lai gan īstenībā laiks

un iemesliba ir mūsu pašu domu formas.

(«Pūrs», 1892.)
Arī 20. gs. sakuma preses izdevumos — rakstu krā-

jumā «Kopums», mēnešrakstos «Izglītība» un «Druva»,
žurnālā «Domas» un laikrakstā «Dzimtenes Vēstnesis»

ir vērojama tā pati vārdu cēlonis un iemesls lietojuma
īpatnība, kas mēnešrakstā «Austrums» un rakstu krā-

jumā «Pūrs». Gadījumu vairumā šie vārdi lietoti bez

nozīmes atšķirības.
Izsekojot vārdu cēlonis un iemesls lietošanu 20. gs.

20. un 30. gados Padomju Savienībā iznākušajos žur-

nālos «Sākums» un «Celtne», redzam, ka vārds cēlonis

lietots pareizi. Piemēram:

Kapitālisma bojā iešana un komunisma uzvara

ir neizbēgamas, pie tā ved kapitālisma iekšējā at-

tīstība. To redz arī Spenglers. bet viņš negrib
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atsegt šis attīstības būtību — šķiru cīņu un tās cē-

loņus. («Celtne», 1932.)
Vārds iemesls pareizi lietots atsevišķos gadījumos — ar

aizbildinājuma, iegansta nozīmi.

Par strādnieku šķiras uzdevumiem runāt šeit ne-

nākas, jo tas jautājums tiek pietiekoši plaši ik die-

nas apgaismots presē un literatūrā. Aiz tiem

pašiem iemesliem nenākas arī daudz runāt par

tiem vēsturiskiem apstākļiem, kuros strādnieku šķi-
rai nākas savus uzdevumus realizēt. («Sākums»,

1928.)

Mums nav nekāda iemesla runāt par dzi-

ļām preteškībām starp plākisma, berģisma, sku-

jeniecisma un sociāldemokrātijas rakstniekiem.

(«Celtne», 1932.)

Lielākajā daļā piemēru, kas izrakstīti no žurnāliem

«Sākums» un «Celtne», vārds iemesls tomēr lietots ne-

pareizi — ar vārda cēlonis nozīmi:

Nākamās sabiedrības cilvēka veidošanās ie -

mesls ir jaunie ekonomiskie un politiskie ap-

stākli. («Sākums», 1927.)
Ķā galveno mūsu kritikas atpalicības iemeslu

referents uzskata to, ka mēs neesam pienācīgi
vēl apbruņojušies ar ļeniniskās teorijas ieroci.

(«Celtne»,'l932.)
Arī mūsdienu latviešu literārajā valodā vārds cēlonis,

saglabā savu vielu ar to nozīmi, uz kuru bez sevišķas
vajadzības pretendē vārds iemesls, proti, ar nozīmi —

«kādas parādības būtisks, likumsakarīgs izraisītājs, no-

teicējs».

Tolstojs bija viens no lielākajiem sava laika reā-

listiem vērotājiem, taču viņš neprata saskatīt so-
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ciala ļaunuma cēloņus, bet redzēja tikai ta

sekas. («Darba Sieviete», 1940.)

Reliģija lidz pat mūsu dienām par slimības cē -

toni uzskata grēkā krišanu. («Veselība», 1965.)

Sakiet, — kāpēc lietuvieši tepat mums līdzās citu

pēc cita spēj uzņemt labus, pat pasaules klases

mākslas darbus, bet mums neveiksme seko neveik-

smei? Kaut kādiem cēloņiem taču jābūt. («Pa-

domju Jaunatne», 1966.)

Citādi ir ar vārdu iemesls. Šo vārdu arī mūsdienu lat-

viešu literārajā valodā dažkārt lieto nepareizi, t. i., kā

sinonīmu vārdam cēlonis. Sādu piemēru daudz (piemēri

ņemti no preses izdevumiem).

Visa Āfrikas teritorija uz dienvidiem no Sahāras

ir malārijas zona. Ar malāriju šajos rajonos katru

gadu nomirst no 200 līdz 500 tūkstošu iedzīvotāju.

Protams, nevar neņemt vērā Centrālās Āfrikas ģeo-

grāfiskos apstākļus, kas ir ļoti pateicīgi šās slimī-

bas izplatīšanai. Un tomēr galvenais iemesls

ir smagais koloniālisma mantojams.

Sīs slimības rašanās iemesls vēl līdz šim

laikam nav pilnīgi skaidrs. Daži uzskata, ka izkai-

sītā skleroze ir infekcijas slimība, ko izraisa dažāda

veida vīrusi. . Citi domā, ka izkaisītās sklerozes

cēloņi ir vielu maiņas traucējumi.

Vārda iemesls lietojums ar vārda cēlonis nozīmi var

tikai mazināt izteiksmes precizitāti, traucēt lasītājam
uztvert un izprast raksta vai runas saturu. Tāpēc vē-

lams būtu ievērot vārdu cēlonis un iemesls nozīmju at-

šķirību. Tad mēs šo vārdu pareizo lietojumu padarītu

vispārēju.
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L. SMAGARE

PRIEKŠKARS UN AIZKARS

Ar priekšmetiem, ko apzīmē vārdi priekškars un aiz-

kars, sastopamies vai katru dienu. Tos redzam gan sa-

biedriskajās telpās, gan dzīvokļos, par tiem lasām

dažāda satura tekstos gan tiešajā, gan pārnestajā no-

zīmē. Abus vārdus to ļoti tuvās semantikas dēļ reizēm

lieto vienu otra vietā. Gadās lasīt ne vien par skatuves

priekškaru un logu aizkariem, bet arī otrādi: par logu

priekškariem un skatuves aizkaru. Liekas, ka tas nav

īsti pareizi, tāpēc gribētos pārrunāt par šo vārdu cilmi,

attīstību un izlietojumu.
Vispirms par priekškaru. G. F. Stendera Vācu-

latviešu vārdnīcā 1789. gadā der Vorhang tulkots

priekškarams auts, gardine. Jelgavā 1804. gadā izdotajā
K. Elverfelda «Līgsmības grāmatā» ievietotajā ludziņā
«Tā dzimšanas diena» par priekškaramu autu paskaid-
rots: «.. kad kādā jaunā rādīšanā citai vietai būs re-

dzamai tapt, to, skatītājiem ne redzot, it labi var padarīt,
kad vienas rādīšanas galā priekškaramu autu nolaiž.»

(143. lpp.)
G. Bražes vārdnīca 1875. g. vācu vārdam der Vor-

hang atbilst priekšauts. Ulmaņa un Bražes vārdnīcā

1880. g. tam pašam vārdam doti vairāki tulkojumi:

priekškaramais auts, priekšauts, priekškaramais, gar-
dine. J. Dravnieka Vācu-latviešu vārdnīcā 1910. g. jau
redzam vārda der Vorhang tulkojumā mūsdienu vārdu

priekškars. Te dotas arī vārdkopas: uzvilkt (pacelt),
nolaist priekškaru; priekškars paceļas, nolaižas. 1912. g.

Jelgavā izdotajai tulkotajai lugai «2ūpu Bērtulis» pēc
cēlieniem rakstīts: «Priekškars.» K. Mīlenbaha un J. En-

dzelīna Latviešu valodas vārdnīcā vēl abi vārdi lietoti
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ar vienādām nozīmēm — runāts par skatuves aizkaru

un logu aizkariem, par skatuves priekškaru un logu

priekškariem.
Vārdu priekškars arvien vairāk sāk lietot ar šā gad-

simta sākumu, runājot par teātri, skatuvi. Priekškars

norobežo it kā divas pasaules: zāli ar skatītājiem un

skatuvi ar aktieriem.

Tēlainā izteiksmē ar pārnestu nozīmi priekškars lie-

tots ļoti dažādi. Piemēram: Līdz ar vēstuli pēkšņi it kā

nozuda stikla priekškars, kas.. norobežoja pagātni no

tagadnes. (V. Klīvers, Bīstamie sēkļi.) Es eju gar pašu
krasta stāvumu, un zaļais egļu priekškars reizēm pa-

šķiras, atsedzot rīta dūmakas aizsegtos tālumus..
(L. Vāczemnieks — «Bērnība», 1959, 11. nr.) . . aiz-

bīdijās visam priekšā biezs, mīksts priekškars. (A. Bri-

gadere, Stāsti un noveles.) Drīz Maskavā, Lužņiku
sporta pilī, tiks pacelts priekškars lielākajam sporta sa-

rīkojumam pasaulē — sāksies cīņa par zelta medaļām.
(Presē.) Priekškaram veroties, atklājas kas jauns, ne-

pazīts. Gan caurspīdīgais stikla priekškars, gan blīvais,
zaļais egļu priekškars, gan biezais, mīkstais priekškars,
kas tēlaini stāsta par smagi slima cilvēka apziņu, gan

priekškars pirms sarīkojuma sākuma sasaucas ar

priekškara pamatnozīmi un tātad lietots pareizi.
Ir ari dzelzs priekškars. Tas ir metāla priekškars, ar

ko teātrī izrādes beigās norobežo skatuvi no skatītāju
telpas. Pārnestā nozīmē ar dzelzs priekškaru apzīmējam
tendenci slēpt citiem savu iekšējo dzīvi. Politikā par
dzelzs priekškaru uzlūkojam kādas valsts pilnīgu noro-

bežošanos no citas valsts idejām un ietekmēm, mākslīgu
ideoloģisku, politisku un ekonomisku barjeru. Piemē-

ram, J. Sudrabkalns saka, ka amerikāņu rakstniekiem

ceļu uz kongresu Maskavā «dārdot aizkrustoja Volstrīta
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dzelzs priekškars». («Literatūra un Māksla», 1955,
2. nr.) Tā kā ari dzelzs priekškars saistās ar skatuvi,

nevajadzētu teikt dzelzs aizkars.

Jaunāks par vārdu priekškars ir aizkars. Ulmaņa
vārdnīcā 1872. g. ir aizkārtnes (Vorhānge, Schranken,

Schlagbaum), aizkārtņot, aizkārtnes likt. J. Dravnieka

Vācu-latviešu vārdnīcā 1910. g. vārds Gardine tulkots

gardine, aizkārtne. J. Dravnieka Pareizrakstības vārd-

nīcā 1915. g. ir aizkars. Pēc tam šo vārdu sāka arvien

vairāk lietot gardines vieta. Divdesmitajos gados vēl

runa par logu priekškariem, sākot ar trīsdesmitajiem

gadiem — biežāk par logu aizkariem. Nosaukums aiz-

kars tagad ir nostiprinājies gardines vietā. Par aizka-

riem saucam izstrādājumu, ar ko kādu priekšmetu aiz-

sedz vai dekoratīvi atdala. Visbiežāk ar aizkariem vai

nu aizklāj logu, vai arī to norobežo no sienām. Var būt

arī durvju aizkari. Ar tiem aizsedz durvis vai durvju
aili.

Mēs sakām aizkaru audums, nevis priekškaru audums.

Runājam par platajiem aizkariem, ko agrāk sauca par
storām, par aizkaru kārti, kur aizkarus piestiprina.
(Skat. Mūsu ģimenei, 1966, 442. lpp.) Šais gadījumos
nebūtu pareizi teikt priekškars. Turpretī nevajadzētu
runāt par skatuves aizkaru: «Skatuvi aizklāj lāsmojošs
zila plīša aizkars.» (Presē.) Pareizu abu vārdu izlieto-

jumu rāda šāds piemērs: Bet visos [jaunās mājas] logos
ir aizkari. Dažam tikai līdz pusei, no vienkāršas, baltas

marles, citam —
biezi un smagi kā skatuves priekškars.

(E. Preilis, Divu krastu ļaudis.)
Arī aizkara vārdu rakstnieki daudz izmanto tēlainā

izteiksmē. Šī vārda izlietojums ir pareizs, ja tas sais-

tās ar vārda pamatnozīmi. Pārnestā, poētiskā nozīmē

aizkara vārds, pareizi izmantots, runājot par miglu,
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lietu, krēslu: Ejas spraugu [ierakumā] sedza smalka lie-

tus ausis, sudrabpelēks aizkars. (A. Grigulis, Dzejoļi,

stāsti, lugas.) Un tad, gluži negaidot, pārplīst miglai-
nais mākoņu aizkars un parādās saule. (Presē.)

Salīdzinot aizkaru un priekškaru, redzam, ka atšķiras
arī audums, materiāls, no kā tas gatavots. Aizkars vis-

biežāk ir viegls, caurspīdīgs, tāpēc piemērots logiem,
turpretī priekškars masīvāks, blīvāks, tas domāts ska-

tuvei un atdalījumam. Valodas attīstības tendences

rāda, ka vārdu aizkars un priekškars nozīmes būtu vē-

lams precizēt. Runājot par teātra skatuvi, tātad vaja-
dzētu teikt tikai priekškars, vienalga, vai tas gatavots
no samta, vilnas vai cita bieza materiāla un aizsedz

skatuvi tuvāk skatītājiem, vai arī atrodas tālāk no tiem

un ir no tilla, zīda vai tml. (Šis vārds nebūtu jāsajauc
ar drapērijām, kas atrodas skatuves dziļumā.) Runājot

par logiem, katrā ziņā vajadzētu teikt aizkari, aizkars,

kaut arī tie būtu no gaismas necaurlaidīga auduma.

Visos pārējos gadījumos šo vārdu nošķiršana ir samērā

grūta, te varētu ieteikt iepriekš minēto principu. Domā-

jams, ka valodas attīstības gaitā šo vārdu nozīmes vēl

vairāk diferencēsies.

A. LAUA

PAR DAŽIEM NEVĒLAMIEM APVIDVĀRDIEM

Apvidvārdi ir neizsmeļama valodas rezerve. Labi iz-

raudzīti apvidvārdi ar laiku var kļūt par literārās va-

lodas piederumu. Tā tas ir noticis, piemēram, ar

A. Upīša lietoto slāt, kas nozīmē «smagi un lēnām iet»,
ar Raiņa lietoto apvidvārdu tāle v. c. Šādi vārdi papil-
dina literārās valodas leksiku, jo apzīmē jēdzienus, kam



58

literārajā valodā nav bijis apzīmējuma. Apvidvārdi var

kļūt par literāro vārdu ekspresīvi stilistiskiem sinonī-

miem, piemēram: dābols 'āboliņš', dardedze 'varavīk-

sne', sābrs 'labs kaimiņš, draugs', kas ir mūsdienu

dzejas valodā plaši pazīstami poētismi. Daiļdarbos ap-

vidvārdi var labi noderēt tēlojamās vides kolorīta radī-

šanai.

Apvidvārds cellte pazīstams galvenokārt no I. Indrā-

nes darbiem. Autore to lieto literāro ekvivalentu celiņš,
taka, taciņa vietā, piemēram:

Signe nostājas pašā celites malā. («Cepure ar

kastaņiem».)
Līdzīgi tiek lietots arī saliktenis kājceliie, piemēram:

Austrums .. pagriežas uz parka kājcelites, kur

stāv viņa motocikls. (Turpat.)

Acīmredzot autorei vārds ir mīļš, bet tas ne ar ko

neatšķiras no literārā ekvivalenta — tam ir visas tās

pašas nozīmes, kas literārajam vārdam celiņš, nav arī

stilistisku atšķirību —■ abi ir stila ziņā neitrāli. Vienam

šādam vārdam nav arī nozīmes kolorīta veidošanā.

Šī vārda lietošanai literārajā valodā trūkst objektīva
pamatojuma. īpaši nevēlams tas ir sava neregu-
lārā pamazinājuma piedēkļa dēļ (pamatvārds taču

ir ceļš). I. Indrānes darbi nekā nezaudētu, ja viņa
no izloksnes vārda celite atteiktos, tāpat arī citiem

rakstniekiem nevajadzētu to kultivēt savos darbos,

piemēram:
Atri atradis šauru celiti, zēns, līkumodams starp

kopiņām, iet uz kapsētas viņu galu .. (R. Ezera,

Mežābele.)

I. Indrānes darbos gadās arī citi nevēlami apvid-
vārdi, piemēram, klučkas, džorga (kartupeļu klučkas,
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dubļu džorga). Tie ir nedaiļskanīgi, arī maz pazīstami.
Kāpēc tādus popularizēt?

Veiksmīgi autore lietojusi vārdu rice:

Parastie vārdi tā vien velk kā iebrauktas rices

sliktā ceļā. Laipo, kā gribi, tomēr atkal un atkal

atrodies pierastajā sliedē. («Cepure ar kastaņiem».)
Nedaiļskanīgu, nepazīstamu apvidvārdu lietošana

rakstnieku darbos piesārņo valodu.

I. EDELMANE

VIRSA UN VIRSMA

Presē un literatūrā bieži sastopam vārdus virsa (vir-

sus) un virsma, tāpēc būtu lietderīgi iztirzāt šo vārdu

lietošanu latviešu valodā.

Vecākajās latviešu valodas vārdnīcās sastopami tikai

vārdi virsus un virsa. Par vārdu virsus un virsa senis-

kumu liecina arī tas, ka tie apauguši ar frazeoloģis-

miem, piemēram: noslaucīt no zemes virsas (virsus),
peldēt pa virsu, braukt pa virsu (sarunu valodā), bet

vārdam virsma frazeoloģismi nav konstatēti. Kad lat-

viešu valodā ienācis vārds virsma, pagaidām nav pre-

cīzi nosakāms.

Kā rāda valodas materiāls, mūsdienu latviešu valodā

ar vārdu virsa apzīmē kādas lietas, priekšmeta v. tml.

augšējo, virsējo daļu. Piemēram, ..
zārdā ir labi žūša-

nas apstākļi, jo siena krāvuma virsa ir vertikāla, tāpēc
arī zārdā sakrautā sienā lietus ūdens var iesūkties ļoti
maz. (V. Tērauds, Pļavas un ganības.) .. ārējie para-
zīti.. dzīvo uz (zivs) ķermeņa virsas.. (Z. Spuris,
Mūsu ezeru bioloģija.) Šī minētā nozīme ietver visas
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K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārd-

nīcā 1 uzrādītās vārda virsus, virsa nozīmes un atbilst

tām.

Jau labi sen runātāji izjutuši vajadzību šķirt kāda

priekšmeta augšējo daļu, augšu, augšpusi no tā, kas šo

priekšmetu apņem no visām pusēm. Šim nolūkam

ieteikts vārdu virsus lietot ar nozīmi augšējā daļa. Pro-

fesora J. Endzelīna rediģētajā un V. Rūķes sastādītajā

krājumā «Valodas un rakstības jautājumi» par vārdu

virsma ir teikts: «Vācu «die Oberflāche» un «der obere

Teil» nozīmē latviešiem ir jau savi labi vārdi: «virsa»

un «virsus». Nozīmes precīzuma dēļ katram no tiem

var piešķirt vienu noteiktu nozīmi: virsus — der obere

Teil, piem., galda virsus; virsa — die Oberflāche, piem.,

ģeometrijā var aplēst kādas lodes virsas laukumu. Pē-

dējā nozīmē darināt jaunu vardu «virsma» nav vaja-
dzīgs.» 2 Pēc vārda virsma patiesi nevarēja būt nekā-

das vajadzības, kamēr valodā vēl bija dzīvs un tika

lietots tagad vairs reti sastopamais virsus ar nozīmi

augša, augšējā daļa (der obere Teil vai der Oberteil)

un jaunāku laiku darinājums virsa funkcionēja termiric*

loģiskā nozīmē — «die Oberflāche».

Atšķirība starp jēdzieniem, ko tagad apzīmē ar vār-

diem virsa un virsma, ir, tos šķir arī daudzas citas va-

lodas. Tā, piemēram, angļu, krievu un spāņu valodā ir

atšķirīgi vardi nojēgumiem, ko latviski apzīmējam ar

virsa un virsma. E. Turkinas Latviešu-angļu vārdnīcā

1962. gadā (721. lpp.) vārdiem virsa, augšdaļa atbilst

angļu vārdi top un head, bet vārdam virsma — angļu

IK. Mūlenbachs, Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papil-
dinājis, turpinājis /. Endzelīns. 1929—1932, IV sēj., 615. lpp.

2
Valodas un rakstības jautājumi. Rediģ. J. Endzelīns, sakār-

tojusi V. Ruķe. Rīgā, 1940, 44. lpp., § 158.
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vārds surface. Latviešu-krievu vārdnīcā 1963. gadā
(797. lpp.) vārds virsma tulkots ar krievu vārdu «no-

BepxHOCTb», bet vārds virsa dots gan nozīmē virsma ar

tulkojumu «noßepxHOCTb», gan arī nozīmē virsdaļa,

augšdaļa ar tulkojumu «Bepx». Spāņu valodā krievu

vārds «noßepxnocTb» tulkots ar spāņu vardu superfi-

cial, bet krievu «Bepx» — ar parte superior, parte alta;

platīta alta (o 3danuu) 3.
Latviešu valodā vārda vecākā forma virsus no lite-

rārās valodas gandrīz pilnīgi zudusi un patlaban zi-

nāma vienīgi nedalāmos vārdu savienojumos, piemē-

ram, 1963. gadā izdotajā Latviešu-vacu vārdnīcā

(842. lpp.) šķirklis «virsus» dots ar noradi, ka to lieto

vienīgi vardu savienojumos «noslaucīt no zemes virsus»

un «zemes virsū». To pašu liecina arī 1962. gadā iz-

dotā E. Turkinas Latviešu-angļu vārdnīca (722. lpp.)
un 1963. gadā izdotā Latviešu-krievu vārdnīca (797.
lpp.).

Jau minētajos «Valodas un rakstības jautājumos»
nozīmes precīzuma dēļ ieteikts lietot divus vārdus —

virsus un virsa. Mūsdienu valodā šada precizitāte ne-

pieciešama vel jo vairāk. Tā kā forma virsus valodā

zūd un tās vietā stājas virsa, tad virsmas vārds nepie-
ciešams jau aplūkotajā nozīmē («die Oberflāche» — tas,

kas priekšmetu apņem no visām pusēm), īpaši tur, kur

tas lietojams kā termins. Par nepieciešamību nozīmes

ziņā šķirt vārdus virsa un virsma, t. i., par abu šo vārdu

nepieciešamību, ir izteikušies vairāku nozaru — fizikas,
matemātikas, astronomijas v. c. speciālisti. Fizikā un

matemātikā virsmas vārds jau pilnīgi ieviesies. Tā,

3

KpaTKHH HCnaHCKO-pVCCKHH H pVCCKO-HCnaHCKHH CflOßapb. M.,

1964, ctp. 333 h 235.
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piemēram, A. Kiseļeva Ģeometrijā, kas izdota 1962. gadā
un domāta vidusskolu 10. un 11. klasēm, runā par

prizmas un piramīdas sānu virsmu, par rotācijas vir-

smu, cilindrisku virsmu, lodes virsmu, segmenta virsmu

v. c. Sādu terminu lieto un iesaka ari Pētera Stučkas

Latvijas Valsts universitātes docētāji.
V. Rūķes un J. Endzelīna «Valodas un rakstības jau-

tājumos» norādīts, ka virsmas vārds ienācis ar termi-

noloģisku raksturu. Ir gadījumi, kad vārdi virsa un

virsma zināmā izlietojumā var būt sinonīmi. Nekonsek-

vences reizēm balsta tas, ka ne visas zinātnes nozares

nojēgumu virsma saprot pilnīgi vienādā nozīmē. Tā,

piemēram, matemātikā ar virsmu saprot ķermeņa,
priekšmeta, lietas virspusi, to kas aptver ķermeni no

visām pusēm. Šie ir tādi ķermeņi, priekšmeti, kam

ir dziļuma dimensija. Virsmas vārdam te ir ļoti liela

abstrakcijas pakāpe. (Nojēgumi, ko matemātikā apzīmē
ar vārdiem virsma un virsa, ir līdzīgi nojēgumiem, ko

apzīmē ar vārdiem plakne un plāksne.) Ģeogrāfi, astro-

nomi v. c. virsmu saprot konkrētāk, kā virsējo slāni,
kārtu. Ja virsa ir tikai kāda priekšmeta augšējā daļa,
tad virsma ir tas, kas ko aptver no visām pusēm. Par

to liecina piemēri no dažādām nozarēm: Atmosfēras
ietekmē alumīnija virsma kļūst patīkami matēta.

(Presē.) Ar visām alveolām .. plaušu virsma ir pāri par
150 kvadrātmetru liela. (Presē.) Ēkas ārpuse veidota

atturīgi, ar labām proporcijām. Pārsvarā lietotas stik-
lotas virsmas. (Presē.)

Vēl pagaidām nav konsekvences virsas un virsmas

vārda lietošanā_ astronomijā. Pareizs lietojums ir, pie-
mēram, teikumā Marsa [. ..] virsmā ir ļoti maz mit-

ruma. (Presē). Vēlamāks būtu virsmas vārds arī šādā

piemērā: Automātiskā stacija «Luna 9» mērīja sta-
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rojumu devu starpplanētu telpā un uz Mēness virsas.

(Presē.) Lielāku precizitāti vārdu virsa un virsma lie-

tošanā reizēm varētu vēlēties arī no ģeogrāfiem. Vārds

virsma būtu jālieto, runājot par reljefu un parādībām,
kas saistītas ar to. Piemēram, Čukču pussalas virsma ir

kalnaina. (Presē.)
Izteiktās domas par vārdu virsa un virsma nozīmju

šķiršanu saskan ar Latviešu valodas terminoloģijas ko-

misijas norādījumiem, kas atrodami komisijas izdotajos

biļetenos. Piemēram, apavu virsa, drēbes virsa,

hromādas virs a, viengabala virsa (Apavrūpnic-
cības terminu projekti, 12. biļetens), bet plūsmas vir-

sma, šķēluma virs ma, ūdens iespaida centru v it -

sm a, vienāda potenciāla virs ma, vienāda spiediena
virsma (Hidromebānikas terminu projekti, 29. biļe-
tens). Mēness virsmas veidojumi (Astronomijas
terminu projekti, 23. biļetens), virsma — noßepxnocTb

(elementārajā matemātikā), divpusīga virsma, vien-

pusīga virsma (matemātiskā analīzē), virsmas

izliekšana (augstākā ģeometrijā), virsmas izklā-

jums (tēlotājā ģeometrijā) (Matemātikas terminu pro-

jekti, 22. biļetens).

Sarežģītāki ir gadījumi, kad vārdam virsma nav ter-

minoloģiskas nozīmes, kad to nelieto zinātniskā vai

populāri zinātniskā valodā, bet parastajā ikdienas runā,
daiļliteratūrā v. tml. Mūsdienu latviešu valodas mate-

riāls rāda, ka šādos gadījumos vārdus virsa un virsma

bieži lieto ar vienādu nozīmi, taču ir gadījumi, kad

katram no tiem var būt sava semantiska nokrāsa, sava

nianse.

Lietojot vārdkopas galda virsa vai galda virsma,

būtu vēlams nopietnāk padomāt, par ko runā tekstā.

Ja stāsta par priekšmetiem, kas atrodas uz galda, tad
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jāsaka, ka tie atrodas uz galda virsas (Barons . . tuvo-

jās lēniem soļiem galdiņam, uz kura melnās marmora

virsas stāvēja plata sudraba bļoda. . R. Blaumanis,

Izlase, 1958. g.). Būtu jāšķir, vai, piemēram, runā par

galda virsu, t. i., tā augšējo daļu, plāksni, kas atdalāma

no kājām vai skapīšiem (rakstāmgaldam), vai arī par

to, vai galda virsma ir gluda vai nelīdzena, pulēta, la-

kota, spoža v. tml. (ietverot tā virsas, kāju, skapīšu
vai citu sastāvdaļu virsmu).

Vārdkopa ūdens virsa būtu lietojama tad, ja runā par

ūdens augšējo slāni, piemēram, varētu noskaidrot tem-

peratūras atšķirības starp ūdens virsu un dzelmi, dzi-

ļumu. Vērojot spožo ūdens spoguli un stāstot par to,

liekas, precīzāks un biežāk lietots ir virsmas vārds,

piemēram, Pa tā [ezera] spoguļgludo virsmu lēnāfU

slīd daudzas laivas. (Presē.) Lūk, viena kaija noliec

galvu, tad sasveras līdzīgi lidmašīnai, kas grasās no-

laisties, pikē un lidojumā, pat neskardama ūdens vir-

smu, satver peldošo [maizes] riecienu. (G. Cīrulis, Un

viļņojas jūra tāltālu
. . .) Taču ir gadījumi, kad ar šādu

pašu nozīmes niansi lieto virsas vārdu un šis lietojums
nav nepareizs, piemēram, Otrpus upes auga biezi,

šmaugi kārkli, kuru lunkanie zari garajām lapām slau-

cīja ūdens virsu. (L. Laicens, Raksti I.) .. slimnieks

sapņo, ka.. dodas ezerā, bet kājas viņam neiegrimst
ūdenī. Viņš staigā pa ūdens virsu. (Ķ. Rudzītis, lek-

šķīgo slimību un vispārējā diagnostika.)
Tikko aplūkotās nozīmes starpība ir samērā nenozī-

mīga, konsekventi šķirt virsas un virsmas vārdus va-

rētu prasīt vienīgi terminoloģiskā nozīmē, taču būtu vē-

lams, lietojot vārdus virsa vai virsma, meklēt katram

atsevišķajam gadījumam precīzo lietojumu, lai teikuma

saturs neradītu šaubas, liekas pārdomas vai pat pār-
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pratumus. Valoda savā attīstības gaitā aizvien bagāti-

nās, ne vienmēr ir iespējams iepriekš droši paredzēt un

noteikt attiecīgas parādības veidošanos, taču domā-

jams, ka nākotnē vārdu virsa un virsma nozīmes vēl

noteiktāk diferencēsies.

L. BIRZIŅA

IZKOPSIM JURIDISKOS IZTEICIENUS UN TERMINUS!

Dažkārt gadās dzirdēt: «Nu tā jau juristu valoda. Ko

tur var saprast!» Un runātājs atmet ar roku — sak,

nav mana darīšana.

Šāda vienaldzība un nevērība pret juridiskiem iztei-

cieniem un terminiem ir viens no cēloņiem, ka gan sa-

runu valodā, gan dokumentos un presē nereti sastopa-
mas no juridiskā un arī tīri valodnieciskā viedokļa

nepatīkamas aplamības.
Tiesa, jurisprudencei ir sava terminoloģija. Terminu

ir daudz. Atsevišķu tiesisko institūtu, jēdzienu un pa-

rādību izskaidrojumi ar juridisko terminu palīdzību pie-
šķir valodai specifiskas iezīmes, kas kopumā veido to,

ko mēdz dēvēt par juridisko valodu. Patiesībā šādas

valodas nav, tāpat kā nav vēstures, filoloģijas, medicī-

nas v. tml. valodas.

Juridiskā doma izsakāma pēc vispārīgiem valodas

likumiem, parastajos vārdos un teikumos, vajadzības
gadījumos lietojot speciālos juridiskos terminus.

Visvairāk ar dažādu juridisko institūtu un parādību
iztirzājumiem un izskaidrojumiem sastopamies likumdo-

šanas aktos, dokumentos, it sevišķi tiesu, prokuratūras,

milicijas rakstos, speciālajā juridiskajā literatūrā.
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Bet juridisko institūtu apraksti un atsevišķi juridiski
termini atrodami arī citu nozaru, it īpaši vēstures lite-

ratūrā. Tieši šo nozaru literatūrā sastopamas parādības,
«ko nevar saprast». Nejuristi, nevarēdami iedziļināties
lietas būtībā, juridiskos izteicienus tulko burtiski, daž-

reiz pat pārprotot. Burtisko tulkojumu ietekmē nereti

rodas neveiklas, tautas dzīvajai valodai neatbilstošas

konstrukcijas, ačgārni formulējumi.
Juristi paši gan arī nav bez vainas. Cenšoties pēc

precizitātes, kas stingri jāievēro juridiskajos aktos un

dokumentos, dažs jurists nemēdz daudz domāt par iz-

teiksmi, valodu un stilu. Šāda vienpusība nereti dod

gluži pretēju rezultātu: uzrakstītais dokuments tiešām

grūti saprotams, sevišķi nespeciālistam. Gadās arī

smagi un sarežģīti teikumi likumu tekstos.

Prasme labi uzrakstīt likumu, saka M. Kaļiņins, «ir

liela māksla, reti sastopama un ļoti grūta» ~ Tomēr pēc
šādas mākslas jācenšas. Valoda un valodas likumi

ikvienam juristam jāapgūst tā, lai vissarežģītāko parā-
dību varētu formulēt maksimāli skaidri un nepārpro-
tami.

Minēsim dažas ikdienā biežāk sastopamās aplamības
un neprecizitātes, lai tās izskaustu un tādējādi uzlabotu

mūsu rakstu un sarunu valodu, kurā atrodami kādi

jurisprudences elementi.

Pēdējos gados pārāk plaši izplatītais vārds izmaiņas,
izmainīt sāk ieviesties arī juridiskajā sfērā.

Kategoriski jāprotestē pret izmaiņām Konstitūcijā,

pret likumu izmainīšanu vai pat atmainīšanu. Tauta

pazina galvenokārt izteicienu «izmainīt naudu». Tur-

1 «O COUUa.IHCTHVeCKOH 3DKOHHOCTH». M., 1959, 69. lpp.
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pretim Konstitūcija tiek grozīta (skat. Latvijas PSR

Konstitūcijas XI nodaļu: «Konstitūcijas grozīšanas kār-

tība», Konstitūcijas 118. pantu, kurā teikts, ka Konsti-

tūciju var grozīt).
Sarunu valodā sāk ieviesties teiciens spriedums at-

mainīts.

Spriedumu atceļ. Tāpat atceļ likumu, lēmumu.

Nereti gadās dzirdēt, ka runā par spriedumu un lē-

mumu iznešanu.

Spriedumus un lēmumus pieņem. Varētu teikt

arī nolemj, nospriež. Mēdz teikt arī taisīt

spriedumu.
Presē paretam pavīd izteiciens, ka kāds pilsonis no-

tiesāts ar tiesas lēmumu.

Ja kāds notiesāts, tad tikai ar tiesas sprie-
dumu.

Turpretim nevienu nevar nošaut ar tiesas spriedumu
(skat. «Caur restēm», LVI, 1960: «Nošāva ar tiesas

spriedumu»). Šauj ar ieroci pēc tiesas sprie-
duma.

Dokumentos un literatūrā atrodamas formas: pie tā-

diem apstākļiem, pie lietas izlemšanas svarīgi noskaid-

rot.., pie nosacījuma, pie labas veselības, pie pilnas
saprašanas v. tml.

Nevienā no minētajiem piemēriem «pie» nav vaja-
dzīgs. Būs labāk un pareizāk, ja teiks tādos ap-

stākļos; lietu izlemjot, svarīgi noskaid-

rot..; ar nosacījumu; būdams vesels;
visu saprazdams vai arī būdams labā

veselībā un pilnā saprašanā (kas tuvāka pa-

rastajai testamenta formulai). Protams, var teikt arī

citādi, tikai bez «pie».
Jāpiebilst arī pret aizraušanos ar izvest. «Izved»
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reformas, «izved» darbu, «izved» tiesas sēdi, «izved»

pārrunas.
Reformas izdara, darbu veic, tiesas sēdi un

pārrunas notur. Būs vēl arī citi piemēroti vārdi,
tikai jāatsakās no izvešanas tur, kur nekas nav jāved,
bet gan jādara.

Visai iemīļota ir ievešana un vešana. Saka: pilsoņu
ievešana sarakstos, protokolu vešana.

Pilsoņus sarakstos ieraksta un protokolus vien-

kārši raksta.

levešanu pēdējā laikā dažos gadījumos veiksmīgi

aizstāj ar ieviešanu. levieš, piemēram, jaunas

tradīcijas. Grūtāk ir ar likumiem. Par likumiem nevar

teikt, ka tos ieviestu. Te katrā konkrētā gadījumā jāpa-
meklē vispiemērotākais vārds. Vienā gadījumā būs pa-

reizi, ja teiks attiecināt (piemēram, attiecināt

likumu uz kādu teritoriju), citā — piemērot. Ja pa-

domāsim, atradīsies vēl arī citi derīgi vārdi.

Šai pašā sakarā jānorāda, ka arī vārdu veikt ne vien-

mēr lieto īstajā vietā. Veikt var tikai kaut ko derīgu,
atzīstamu, pozitīvu, nevis nosodāmu, negatīvu. Nekādā

ziņā nedrīkst veikt noziegumu. Jaiebilst arī pret šādu

tulkojumu: «..Vācijas valdošās aprindas veica., pār-
prūšošanu» («Jauno laiku vēsture», 111 sēj., LVI, 1964,
59. lpp.), «Anglija veica kārtējo intervenci Ķīnā» (tur-

pat, 100. lpp.).
Sarunu valodā nereti dzirdam, ka tiek pieņemti mēri,

lai kaut ko izdarītu, novērstu vai tml.

«Mēru pieņemšana» ir vulgārisms, kas pilnīgi norai-

dāms. Var g ādā t, rūpēties, lietot līdzekļus,
veikt pasākumus, izņēmuma gadījumā var pat

spert soļus, lai kaut ko novērstu vai uzlabotu,

tikai jāiztiek bez mēriem, kur nekas nav jāmērī.
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Nav vajadzības runāt arī par augstāko soda mēru vai

vispār soda mēru. To pašu izsaka augstākais
sods vai sods.

Mēdz teikt: «Tiesa, nodibinājusi visus apstākļus, no-

lēma ..» vai «nodibinājusi motīvus», «nodibinājusi
dzimšanas laiku» v. tml.

Šādos un tamlīdzīgos gadījumos vārdu nodibināt no-

raidīsim. Nodibina valsti, organizāciju, iestādi, bet

apstākļus, faktus, motīvus noskaidro, konstatē.

No valsts un tiesību vēstures viedokļa jāiebilst pret

atkāpēm terminoloģijā vēstures mācību grāmatās. Tā,

piemēram, «Jauno laiku vēstures» 111 sējumā (sk.

iepriekš) nodaļā par Vāciju atrodam terminus «kņazi»,

«imperators», «augšēja palāta», «bankas biļete» (58.,
59., 65. lpp.). Vācijas augstākos feodāļus pieņemts
saukt par firstiem (kņazi parasti ir slāvu valstīs),
Vācijas impērijas valdnieku — par ķeizaru (der Kai-

ser — ķeizars, skat. Vācu-latviešu vārdnīca, LVI, 1960,
343. lpp.), nevis imperatoru. Tāpat runā un raksta

augšpalāta, nevis augšējā palāta. Pareizais eko-

nomikas termins ir banknote, nevis bankas biļete.
Der ievērot, ka ir starpība starp pavalstniecību un

pilsonību. Padomju valstī termins pavalstniecība tika

atmests tūlīt pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas uzvaras. Tāpēc ir nepareizi padomju un arī citu

republiku pilsoņus saukt par pavalstniekiem, kā tas

dažreiz medz gadīties presē. Par pavalstniecību var

runāt monarhijas, turpretim republikās ir pilsonība.
Nobeigumā jāpiebilst, ka latviešu padomju juridiskajā

literatūrā terminoloģija ir samērā stabila. Tās izkop-
šanā un pilnveidošanā vairāk nekā 20 gadus strādā-

juši republikā pazīstami tiesībzinātnieki un praktiķi.
Trūkums tikai tas, ka šie termini vēl līdz šim nav
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izdoti atsevišķā vārdnīcā *
un tāpēc plašākām aprin-

dām nav tik ērti pieejami. Pa daļai ar to var izskaidrot

ari valodas defektus gan rakstos, gan sarunās.

V. SKUJIŅA

BEZPRIEDĒKĻA VĀRDA UN PRIEDĒKĻVĀRDA
IZVĒLE TERMINOS

Rakstā aplūkoti divi gadījumi: 1) kad priekšroka do-

dama bezpriedēkļa formai un 2) kad pareizs priedēkļa
atvasinājums tiek dublēts ar nepareizu atvasinājumu.

Katrs priedēklis atvasinājumam var piešķirt vai nu

vienu noteiktu nozīmi (piem., aiziet, aprimt, nočauk-

stēt), vai vairākas nozīmes (piem., aizrunāt — 1) aiz-

bildināt, 2) rezervēt, 3) pārspēt runāšanā; apmesties —

1) apsviesties otrādi, 2) palikt uz dzīvi). 1 Daudzos

gadījumos parastāki ir priedēkļverbi nekā tās pašas
saknes bezpriedēkļa verbi, piem., paātrināt (tempus),
palielināt (produkciju), samazināt (pašizmaksu), papla-
šināt (zināšanu loku), sašaurināt (apjomu), pagarināt

(ceļu), sašķidrināt (vielu) v. tml. ir parastāki nekā

ātrināt, lielināt, mazināt utt. Daži verbi bez priedēkļa
nemaz netiek lietoti, piem., novietot, atsavināt, saslimt.

Izrādās tomēr, ka valodā vispār ir tendence dot

priekšroku īsākajām formām, piem., savā laikā bija
pazīstams apzīmējums redzes aploks, tāpat apvilkt ap-

* Redakcijas piezīme. Izdevniecības «Liesma» Vārdnīcu

redakcija patlaban gatavo izdošanai samērā plašu juridisko ter-

minu vārdnīcu (ar latviski-krievisko un krieviski-latvisko daļu).
1 Priedēklvārdu nozīmes raksturotas Mūsdienu latviešu literā-

rās valodas gramatikā I, 1959, 184.—190. un 345.-367. lpp.
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loku, arī priedēkļa formas aizgādigs, aizsainis, aizsaite.

Mūsdienās to vietā lieto redzes loks, apvilkt loku, gā-
dīgs, sainis, saite.

Šādi gadījumi sastopami arī terminoloģijā, kur viena

no pareiza termina pamatprasībām ir termina īsums

un precizitāte, piem., plaši lietotais termins tinums

kādreiz bija sastopams priedēkļa formā uztinums.2 Bez-

priedēkļa forma neapšaubāmi ir īsāka par priedēkļa
formu. Bet, lai bezpriedēkļa forma ne tikai īsi, bet arī

precīzi izteiktu vajadzīgo nozīmi, ir svarīgi noskaidrot,
kādos gadījumos tā attaisnojama, kādos ne. Tā kā pre-

cīza izteiksme jo sevišķi svarīga terminoloģijā, turpmāk
analizēšu tieši terminu materiālu.

Starp vārdiem, kur gaidāmās priedēkļa formas vietā

sastopama bezpriedēkļa forma, sevišķi daudz ir tādu,
kas atvasināti ar izskaņu -ums

3
, piem., blīvējums —

unAomeHue (29 b, 146) — nevis sablīvējums!, grie-
zums — pa3pe3 (28 b, 151) — nevis pārgriezums!,
krustojums — CKpeuļenue (26 b, 177), latojums —

odpeuiēTKa (25 b, 12), maisījums — cMceb (5 tv, 129),

mērījums — saMep (25 b, 14), rukums — ijcadna (19
b, 8), tuvinājums — npudAumenue (5 tv, 223), vienādo-

jums — upaenenue (26 b, 183), zemējums •— 3a3eM-

Jienue (15 b, 154). Kā zināms, verbālie atvasinājumi ar

izskaņu -ums parasti nosauc pabeigtu darbību vai dar-

bības rezultātu. Arī katrs priedēklis piešķir atvasināju-

2 Sk. Zinātņu terminu krājums, 1937, 67. lpp.
3 Labākai nozīmes izpratnei latviešu nosaukumam blakus dots

arī atbilstošais nosaukums krievu valodā. Aiz piemēra iekavās

minēts LPSR ZA Terminoloģijas komisijas biļetena (b) vai ter-

minu vārdnīcas (tv) numurs un lappuse, kurā attiecīgais termins
publicēts.
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mam pabeigtības nozīmi. 4 Tieši šis apstāklis varēja
būt par pamatu tam, ka atvasinājumos ar izskaņu -ums

priedēklis parasti netiek lietots. Taču tā vien vēl ir par

maz. Seit vērā ņemams vēl viens svarīgs noteikums:

attiecīgajam pamatvārdam var nepievienot tikai tādu

priedēkli, kura nozīme saskan ar šī pamatvārda leksisko

nozīmi, piem., sablīvējums — blīvējums; priedēklim sa-

minētajā atvasinājumā ir nozīme «kopā», vārda blīvē-

jums leksiskā nozīme arī ietver jēdzienu «kopā» (blī-
vēt — «padarīt ciešāku»). Šai gadījumā var iztikt ar

bezpriedēkļa formu. Turpretī, piem., vārdā pārblīvējams

priedēklim pār- ir cita (pārmēra) nozīme, tāpēc nepie-
ciešama priedēkļa forma.

Šai sakara interesanti aplūkot arī terminus lējums
un atlējums. Terminoloģijas komisijas 19. biļetenā sa-

stopamas abas formas: atlējums, lējums (atsevišķs ga-

bals) — oTAueKa (19 b, 7), lējumi (kopuma apzīmē-
jums) — AUTbē (19 b, 8), lējuma garoza — AUTeūnan

KopKa (19 b, 7), atlējumu apgriešana — o6pe3Ka Aumn,

o6pe3Ka oTAueoK (19 b, 5), atlējuma tīrīšana — ohuctkū

AUTbn (19 b, 7), atlējumu tīrītava — o6py6ouHan (19 b,

7), izplūduši ailējumi (bezformas) — čecabopMeHHan
OTAuetca (19 b, 8). Kā rāda minētie piemēri, starp at-

lējumu un lējumu nekādas nozīmes atšķirības nav. Pir-

majos divos piemēros gan ir atzīmēta nozīmes starpība

starp vienskaitļa formām atlējums, lējums (abas for-

mas dotas kā sinonīmi) un daudzskaitļa formu lējumi,
bet turpmāk šī nozīmes atšķirība ne vienmēr konsek-

4 Jāpiebilst, ka loti bieži bez pabeigtības nozīmes priedēkli pie-

šķir atvasinājumam vēl kādu citu nozīmi, par ko sk. Mūsdienu

latviešu literāras valodas gramatikā raksta sākumā norādītajās
lappusēs.
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venti ievērota, ko apstiprina ari krievu valodas atbil-

stošie apzīmējumi, piem., ceturtajā piemērā atlējumi
tulkoti gan ar AUTbē, gan ar otauskū (sk. arī trešo un

piekto piemēru). Tātad ar terminu atlējumi apzīmēti

gan atsevišķi gabali, gan to kopums, tāpat kā ar ter-

minu lējumi.
Vārds atlējums būtu lietojams, apzīmējot to, kas at-

liets no kaut kā nost. Bet šādas nozīmes minētajiem ter-

miniem nav. Šeit ir runa par to, ka attiecīgais priekš-

mets, detaļa tiek izgatavota lejot, tāpēc abos gadījumos

pilnīgi pietiktu ar bezpriedēkļa formu lējums, ko vaja-
dzības gadījuma varētu lietot arī daudzskaitlī: lējumi.
Varētu būt, ka ar priedēkli ai- domāts uzsvērt darbības

pabeigtību, taču, ievērojot iepriekš teikto, ari šai ziņa
priedēklis nav nepieciešams, jo pabeigtības nozīme

ietverta izskaņā -ums. Minētā nekonsekvence pārvarēta

nākošajā šo terminu publicējumā, kur viscaur sastopam

bezpriedēkļa formu lējums 5.
Dažkārt priedēkļa nav arī atvasinājumos ar izskaņu

-šana, piem., rūdīšana — 3aKaAKa (19 b, 24) — nevis

norādīšana!, skaldīšana — pacKaAbieanue (19 b, 21) —

nevis saskaldīšana!, šķelšanās — nepecenenue (22 b, 5).
Šais gadījumos gaidāmā priedēkļa trūkums izskaidro-

jams ar to, ka 1) attiecīgā priedēkļa nozīme saskan ar

pamatvārda leksiskajā nozīmē ietverto jēdzienu, 2) nav

bijis vajadzības īpaši uzsvērt šajos terminos ietvertās

darbības pabeigtību. Līdzīga parādība vērojama arī ter-

minos slēgs (caurulēm) — 3areop (25 b, 20), vadītājs —

npoeodnuK (26 b, 183) v. c.

Tā kā mūsdienu praksē bieži nākas tulkot latviešu

valodā dažādus darbus no krievu valodas, tad būtu

5 Sk. Terminoloģiskā vārdnīca Nr. 1. R, 1958, 27. un 32. lpp.



74

svarīgi paturēt prātā, ka ne vienmēr krievu valodas

priedēkļa formai atbildīs priedēkļa forma arī latviešu

valodā: krievu valodā bieži vien priedēklis lietots tādos

vārdos, kur latviešu valodā tas nav parasts. To rāda

arī minētie piemēri. Atbilstošais nosaukums krievu va-

lodā nevar būt par kritēriju latviešu nosaukuma dari-

nāšanai arī tāpēc, ka krievu valodas terminu publicē-
jumos dažkārt nav konsekvences priedēkļa un bezprie-

dēkļa formu lietošanā, piem., cinkošana — iiuHKoeanue,

ouuHKoeaHiie (19 b, 25), locīšana — eučiia (19 b, 19),
locīšana — U3eu6anue (19 b, 20).

Teiktais nenozīmē, ka visur, kur vien iespējams,
būtu jāiztiek ar bezpriedēkļa formām. Ja vajadzīgo
nozīmi precīzāk izsaka vārds ar kādu priedēkli, šo

priedēkli var un vajag lietot. īsumā minēšu galvenos

priedēkļa lietošanas gadījumus (verbālos atvasinā-

jumos).
1. Priedēklis lietojams, ja darbības pabeigtība īpaši

uzsverama, piem., pārgriezums (12 b, 16) atšķirībā no

iepriekšminētā termina griezums īpaši uzsver darbības

pabeigtību, noteikta rezultāta sasniegšanu. Tāpat ter-

mini izirumi (12 b, 16), aptumsums (23 b, 1), savieno-

jums (22 b, 5) v. c.

2. Priedēklis lietojams, ja, priedēkļa un pamatvārda
leksiskajai nozīmei sakrītot, uzsverama kāda īpaša
nozīmes nianse, ko atvasinājumam var piešķirt tikai

priedēklis. Tā, piemēram, vārdā pārsegums (25 b, 17)
priedēkļa pār- nozīme visumā saskan ar pamatvārda
segums leksisko nozīmi: abi ietver jēdzienu «pāri», taču

ar priedēkļa formu tiek uzsvērts, ka attiecīgā darbība

aptver visu objektu pilnīgi, pamatīgi. Tāpat, salīdzinot

terminu izlīdzināšanas baseins (25 b, 10) ar attiecīgo
bezpriedēkļa darinājumu līdzināšanas baseins (nav ter-
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mins!) jāsecina, ka priedēkļa forma tiek īpaši uzsvērta

darbības pamatīguma, pilnīguma nianse.

3. Priedēklis neapšaubāmi lietojams visos tais ga-

dījumos, kad tas piešķir atvasinājumam kādu īpašu no-

zīmi. Seit jāņem vērā, ka katram priedēklim ir savs

nozīmju loks. Tā priedēklim iz- ir 1) vietas nozīme

(iziet, izvilkt v. tml.), 2) pilnīguma, pamatīguma no-

zīme (izpētīt, izstrādāt v. tml.), 3) iznīcināšanas no-

zīme (iznīkt, izsalt v. tml.), 4) darbības sākuma, pēk-

šņuma nozīme (izbīties, izdzirdēt v. tml.), 5) darbības

pabeigtības nozīme (izaugt, izbeigt v. tml.) v. c.
6 Prie-

dēklim at- ir 1) attālināšanas, šķiršanas nozīme (at-

raut, atvērt v. tml.), 2) pirmajai nozīmei pretēja no-

zīme — virziens šurp (atnākt, atrakstīt U. tml.),
3) atgriešanās agrākajā stāvoklī (atjaunot, atspirgi,
atzelt v. tml.), 4) atkārtojuma nozīme (atskaņot, at-

stāstīt v. tml.), 5) darbības pabeigtības nozīme (atdur-
ties, atsisties v. tml.).

7 Taču reizēm, īpaši profesionālajā
leksikā, vērojama tendence šķirt šo profesionālo lek-

siku no vispārlietojamās, speciālo leksiku no nespeciā-
lās, radot jaunus atvasinājumus (parasti kādas citas

valodas ietekmē), kas nozīmes ziņā dublē valodā jau
lietojamās formas.

Minēšu piemēru. Latviešu valodā ir atvasinājums iz-

remontēt, kur priedēklis iz- atvasinājumam piešķir dar-

bības pilnīguma, pamatīguma nozīmi, piem., izremontēt

dzīvokli, izremontēt kolhoza inventāru. Taču pēdējā
laikā speciālistu runā (arī pa radio) vārds izremontēt

tiek aizstāts ar atremontēt. Priedēklim at- nav darbības

6 Priedēkļa iz- nozīmes sk. Mūsdienu latviešu literāras valodas

gramatikā I, 1959, 353.-355. lpp.
7 Priedēkļa at- nozīmes sk. turpat, 349.—351. lpp.
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pilnīguma, pamatīguma nozīmes (sk. minētās priedēkļu
iz- un at- nozīmes), tāpēc izremontēt un atremontēt

nevar būt sinonīmi un atvasinājumi ar at- nemaz neder

vajadzīgās nozīmes izteikšanai. Ja vārdā atremontēt

ietverta cita nozīme, kas nav sinonīma vārda izremontēt

nozīmei, tad tā var būt vai nu atgriešanās agrākajā
stāvoklī (līdzīgi vārdiem atjaunot, atspirgt, atzelt

v. tml.), vai atkārtojuma nozīme (līdzīgi vārdiem atska-

ņot, atstāstīt v. tml.). Atgriešanās agrākajā stāvoklī

izsaka, ka attiecīgās darbības rezultātā kāds objekts

kļūst atkal tāds, kas atbilst pamatvārdā ietvertajai no-

zīmei: atjaunošanas rezultātā attiecīgais objekts atkal

ir «jauns», atspirgšanas rezultātā — atkal «spirgts»,
atzelšanas rezultātā — atkal «zeļ». Bet kāds ir kļuvis
objekts atremontēšanas rezultātā? Tas varētu būt vai

nu atkal «remontējams», vai atkal «remontēts». Pirmā

iespēja noraidāma kā pilnīgi aplama. Bet arī otra

iespēja diezin vai ir pieņemama, jo pirms remontēša-

nas priekšmets var arī nebūt bijis remontā. Atkārto-

juma nozīme, kas zināmā mērā robežojas ar iepriekš-
minēto, izsaka, ka attiecīgā darbība kādreiz ir jau
notikusi un tagad notiek vēlreiz. Bet ar atremontēt

laikam taču nav domāts «vēlreiz remontēt»?

Tātad atvasinājums atremontēt neiekļaujas pašreizējā
latviešu valodas priedēkļa at- nozīmju lokā, tāpēc ir

pamats domāt, ka tas ir krievu valodas atbilstošā dar-

bības vārda orpeMOHTupoeaTb kalka, turklāt bez dzi-

ļāka pamatojuma latviešu valodā.

Uz tāda paša pamata no valodas prakses būtu skau-

žami arī atvasinājumi atregulēt, atstrādāt 8
v. tml. ar

nozīmi «pamatīgi, pilnīgi veikt» attiecīgo darbību.

8 Seit nav domāta verba atstrādāt nozīme «strādāt par iepriekš
piešķirtu brīvdienu» vai tml.
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Minētā tendence lietot īpašus darinājumus profesio-
nālajā leksikā raksturīga ne tikai latviešu valodai. Arī

krievu valodā sastopami līdzīgi gadījumi, pret ko arī

vēršas krievu valodnieciskajos rakstos. Piemēram, va-

lodnieks L. Kapanadze min vairākus vispārlietojamo un

«speciālo profesionālo darinājumu» vārdu pārus (u3Me-
pilTb — 3dMepUTbt

eblZĀūdllTb — OTčAadūTb, CHRTb — OT-

mRTb v. c.),
9 kas rāda, ka arī krievu valodā tiek dari-

nāti «modes» vārdi profesionālajā leksikā, kas rada

tikai jucekli, nesaprašanos, jo nav skaidrs, vai ar tiem

ir domāta kāda jauna parādība vai arī jau pazīstamā.
Turklāt, ieviešot valodā šādus nevajadzīgus sinonīmus,
tiek nabadzinātas jaunu vārdu darināšanas iespējas,
jo valodas attīstību veicina tieši dažādu valodas ele-

mentu (šai gadījumā — dažādu priedēkļu) nozīmes

diferencēšana, nevis to sinonīmija.

D. KRISTOVSKA

VĒROJUMI PAR LEKSISKAJIEM VARIANTIEM ZINĀTNISKI

TEHNISKAJĀ LITERATŪRĀ

Pirms gada Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras

institūtā sākts sastādīt latviešu valodas biežuma vārd-

nīcu. Tā būs pirmā šāda tipa vārdnīca latviešu valodā.

Kā zināms, par valodas biežuma vārdnīcu sauc vārdu

sarakstu kopā ar norādījumu par vārdu lietošanas bie-

žumu. Drīz vien valodas lietotāji saņems šīs vārdnīcas

pirmo daļu — zinātniski tehniskās literatūras biežuma

9
Jī. A. KanaHaČ3e, B3anMo;ieHCTßne TepMHHOJionmecKoft h ofiiue-

ynoTpe6nTe.TbHOH jipkcukm. — B ku. Pa.tßiiTiie .t6kchkh coßpeiueH-

Horo pycci<oro Albina. M., 1965, 103. lpp.
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vārdnīcu. Vārdnīca dos precīzus datus par zinātniski

tehniskajā literatūrā lietojamo leksiku. Statistiskie dati

par katra vārda lietošanas biežumu un izplatību dažā-

dās zinātņu nozarēs palīdzēs valodniekiem un attiecīgo
zinātnes vai tehnikas nozaru speciālistiem izvēlēties un

normēt termina nozīmē lietojamos vārdus tajos gadī-

jumos, kad ar termina nozīmi lietojamā vārda izvēlē

ir domstarpības.
Pievērsīsimies dažām atkāpēm no literārās valodas

normām un dažiem leksiskajiem variantiem, kas kon-

statēti pētījamos tekstos.

1. Vārdnīcas materiāls rāda, ka dažkārt tehnisko rak-

stu autori vienas un tās pašas reālijas apzīmēšanai lie-

tojuši atšķirīgus vārdus vai vārdu formas arī tajos

gadījumos, kad latviešu valodas pareizrakstības vārd-

nīcās vai ZA Terminoloģijas komisijas izdotajās vārd-

nīcās un biļetenos vārds jau normēts, piem., vainags

(21)
1

un vaiņags (3). Varianti biežāk ir atvasinātiem

vārdiem, salikteņiem un citvalodu cilmes vārdiem: ne-

rūsošs (10) — nerūsējošs (4), piegulošs (3) — piegu-
ļošs (3), pieguloši adv. (1) — pieguļoši adv. (1),
darbgalds (90) — darbagalds (15), miecviela (2) —

miecētājviela (1), dīsele (3) — dīstele (3), treilēt

(15) — trelēt (11), treilēšana (62) — trelēšana (42).
Nereti sastopamas formas, kas nav lietojamas literārajā
valodā, piem., IV deklinācijas vārds lenta (63) paralēli
V deklinācijas vārdam lente (82). Sastopami arī gadī-
jumi, kad nevietā lietots fonētiskās rakstības princips —

vārds resgalis (no resnais gals) (11) rakstīts pēc izru-

nas — rezgalis (4).

1 Skaitlis iekavas aiz vārda (šeit un turpmāk) rāda, cik reizes

vārds vai vārda forma konstatēta analizētajos tekstos, t. i., starp
292000 teksta vārdu.
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Zinātniski tehnisko rakstu autori blakus valodnieku

un tehnisko'zinātņu speciālistu komisijas ieteiktajiem

un par valodas normu pieņemtajiem terminiem reizēm

lietojuši ari nevēlamas svešvārdu formas, piem., para-

lēli V deklinācijas vārdiem matrice (151), koordināte

lietotas arī IV deklinācijas formas matrica (35), koordi-

nāta, termina grafiks («plāns, tabula») vieta sastopams

arī grafika, ko literārajā valodā lieto cita termina no-

zīmē. Piemēri rāda, ka to formu biežums, kas kvalificē-

jamas par valodas kļūdām, salīdzinājumā ar literāro

formu biežumu nav liels.

2. Zinātniski tehniskajos tekstos samērā bieži lietots

saliktais īpašības ģenitīvs
2

un ar prie-

dēkļiem atvasināts īpašības ģenitīvs
(lietvārdu ģenitivi īpašības vārdu nozīmē). Bieži lietoti

salikteņi ar īpašības vārdu vai skaitļa vārdu pirmajā

daļā un lietvārdu ģenitīvā otrajā daļā, piem., platjoslas,

platjoslu, mazjaudas, lieljaudas, viencilindra, vien-

gabala, trīslīmeņu, daudzrezonatoru. Tehniskajā litera-

tūrā ievērojami biežāk nekā daiļliteratūrā sastopami
īpašības ģenitīvi, kas darināti no lietvārda ģenitīva un

priedēkļa, piem., bezkolektora, bezkvēles, starpelektrodu,

prettanku, bezsliežu un tml. Salikto un ar priedēkļiem
atvasināto īpašības ģenitīvu biežais lietojums izskaid-

rojams ar to, ka šādas formas īsai un precīzai jēdziena
izteikšanai bieži vien ļoti ērtas. Tā, piemēram, vārdkopu
dzīvoklis ar vienu istabu ērti aizstāt ar vārdkopu vien-

istabas dzīvoklis, vārdkopas nams ar vienu stāvu (vai:
nams, kuram viens stāvs) vietā daudz ērtāk un precīzāk

lietojama īsa vārdkopa vienstāva nams.

2 Par saliktajiem īpašības ģenitiviem sauc saliktos lietvārdus,
ko lieto tikai vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīva formā.
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Taču valodas praksē salikto vai ar priedēkļiem atva-

sināto īpašības ģenitīvu lietošanā dažkārt ir neprecizi-
tātes un kļūdas, kas rada pārpratumus vai apgrūtina
satura uztveršanu. īpašības ģenitīvi lietojami gan vien-

skaitļa, gan daudzskaitļa formā. īpašības ģenitīvu lie-

tojumu vienskaitļa vai daudzskaitļa formā nosaka divi

faktori: 1) apzīmētāja leksiskā nozīme un 2) apzīmē-

jamā vārda skaitlis. Šie faktori īpašības ģenitīva lieto-

šanā stingri ievērojami.
Tikai vienskaitļa ģenitīvā lietojami, pirm-

kārt, tie saliktie vai ar priedēkļiem atvasinātie īpašības

ģenitīvi, kam otrajā daļa ir lietvārds, ko daudzskaitli

parasti nelieto, piem., bczinerces, bezkvēles, pretgaisa,
mazjaudas, lieljaudas un tml. Otrkārt, tikai vienskaitlī

lietojami arī tadi saliktie īpašības ģenitīvi, kam pir-
mais komponents ir skaitļa vārds viens, 3

proti, saliktie

īpašības ģenitīvi vienskaitlī lietojami tad, ja tiek ru-

nāts par priekšmetu vai parādību, kas konkrētajā gadī-
jumā ir tikai viena. Piemēram, vārdkopās vienstāva ēka,

viengabala detaļa un tml. nav pieļaujama daudzskaitļa

ģenitīva forma (vienstāvu, viengabala), jo tādā gadī-
jumā vārda gramatiskais skaitlis ir pretrunā ar saliktā

vārda pirmā komponenta leksisko nozīmi. Tā, piemē-

ram, ir pareizi, ja sakām: Ražošanas process ir div-

s tad iju. (O. Kukurs, P. Paukšs. Stikls, šķiedra,
plastikas.) Turpretī, ja ir runa tikai par vienu stadiju,

lietojama vienskaitļa ģenitīva forma: Šķiedras izgatavo-

1 Izņēmums šeit ir vārdkopas viensliežu dzelzceļš un viensliedes

dzelzceļš, kas lietojamas paralēli atkarība no vārdkopas satura:

viensliežu dzelzceļš ir sliežu ceļš, kur vagoni ripo pa divām slie-

dēm, bet ir tikai viens sliežu pāris resp. vienas sliedes; viensliedes

dzelzceļš ir kalnu dzelzceļš, kur iekārti vagoni ripo tikai pa vienu

sliedi.
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tas pēc vienst adi ja s tehnoloģiskās shēmas.

(Turpat.)

Nepareizs daudzskaitļa ģenitīva lietojums vienskaitļa

ģenitīva vietā bieži rodas, uz analoģijas pamata vienā-

dojot līdzīgu sakņu vārdu galotnes. It īpaši šādas kļū-
das sastopamas tekstos, kur vārdi vienstadijas un div-

sladiju lietoti blakus vienā teikumā:

.. stikla šķiedru vienstadiju un divsiadiju
ražošanas procesā. (O. Kukurs, P. Paukšs. Stikls,

šķiedra, plastikas.) Cita autora raksta blakus vārd-

kopām divf āz v metināšana un trisfāzu metinā-

šana rakstīts: vienfāžu automātiskā metināšana (pa-
reizi: vienfāzes automātiskā metināšana). (P. Mit-

ris, Elektriskas enerģijas taupīšana elektrometināšanā.)
Ir ari pretējas kļūdas, proti, daudzskaitļa ģenitīva

vietā lietots īpašības ģenitīvs vienskaitlī, piem., daudz-

skaitļa ģenitīva formas siksēriju vietā lietota vienskaitļa
ģenitīva forma siksērijas:

Palīgierīču izgatavošana siksērijas ražošanas

apstākļos ir ekonomiski neizdevīga. (A. Zusmans,
Urbumu apstrāde ar urbjmašīnām.)

Taja paša rakstā tālāk — pareizs lietojums:
Ar rokām griežamos statņus lieto individuālā

sik s c riju ražošanā.

Tikai davd zs ka iI j a ģelli Ii v a lietojami, pirm-
kārt, tie īpašības ģenitīvi, kuru otrajā daļa ir liet-

vārds, ko parasti nelieto vienskaitlī, piem., hezbēniņu;
otrkārt, tie saliktie īpašības ģenitīvi, kuru pirmajā

daļā ir skaitļa vārds, kas nosauc daudzumu vai skaitu,
kas ir lielāks par vienu, piem., trijšarniru, trisfāzu, div-

rezonatoru, divpolu, daudzpakāpju, daudzstāvu, četr-

istabu utt.;

treškārt, īpašības ģenitīvi, kas darināti ar puspriedēkli
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starp-, jo puspriedēkļa starp- leksiskā nozīme rāda,

ka var but runa tikai par divām vai vairākām

lietām vai parādībām, starp kurām kas atrodas vai

norisinās. Ta, piemēram, nepareizi ir darināt formu

starpelektroda, jo domāta vieta starp elektrodiem (pa-
reizi: starpelektrodu).

Kā vienskaitlī, tā daudzskaitlī atkarā no vārdkopā
ietvertā satura lietojams īpašības ģenitīvs, kas atvasi-

nāts ar priedēkļiem bez-, pret-, zem-, piemēram, pret-
tanku grāvis, prettanku vadāmie šāviņi, zemgridas se-

gums, bezpagraba ēka v. c.

Šai rakstā aplūkotās valodas (lietvārdu formu un

salikto īpašības ģenitīvu) neprecizitātes un kļūdas rāda,

ka dažādu zinātņu speciālistiem vēl vairāk jāpievērš
uzmanība savu grāmatu un rakstu valodai, jāizmanto
un jārespektē ZA Terminoloģijas komisijas izdotās ter-

minu vārdnīcas un biļeteni, svešvārdu pareizrakstības
v. c. vārdnīcas, lai daudzveidīgajā literāro un izlokšņu
vārdu un formu krājumā prastu attiecīgā jēdziena iz-

teikšanai izraudzīt tādu vārdu vai vārda formu, kas

atbilstu latviešu literārās valodas normām un iespē-

jami precīzi, nepārprotami izteiktu autora domu.

A. BAUGA

BURTISKUMA RECIDĪVI

Pēdējos gadu desmitos, tulkošanas teorijai aizvien

vairāk attīstoties, bieži vien runāts par to, ka tulkotāju
uzdevumi jāsaprot funkcionāli, tas ir, nav jāatveido
tikai oriģināla vārdiskā forma, bet nopietni jāraugās,
lai būtu atveidots tajā ietvertais jēdzieniskais un estē-



83

tiskais saturs. Nav jācenšas oriģināla īpatnības naivi

pārcelt tulkojumā, jo katrai tautai ir savas tradīcijas,
savi estētiskie uzskati, kas atspoguļojas tautu valodā.

Burtisks tulkojums bieži vien padara daiļdarbu grūti
uztveramu, pat nesaprotamu un nebaudāmu. Tulkotāju
simpozijā, kas notika Maskavā no š. g. 26. februāra

līdz 3. martam, demonstrēja šādus burtiskus pārcēlu-
mus no mūsu austrumu republiku valodām, piemēram,
«moh MHJian c rjia33MH Bep6jifo>KOHKa», kas austrumnie-

kiem esot lielākais kompliments sievietes skaistumam,
vai «oHa H3BHBajiacb KaK Hjioßan 3Men», kas sevišķi
spilgti raksturojot sievietes grāciju. Pirmo teikumu,

manuprāt, varētu atveidot burtiski, jo mūsu tautas

tradīcijām nav svešs cilvēka acu salīdzinājums ar kāda

dzīvnieka acīm. Lai raksturotu biklu, maigu, paļāvīgu
skatienu, mēs sakām, piemēram, «stirnas acis». Sādā

pašā nozīmē varētu saprast jau minētās «kamielēna

acis». Turpretī otro piemēru burtiski tulkot nav iespē-
jams, jo, kaut arī mums pazīstams izteiciens «čūskas

lokanība», kam ir pozitīva nozīme, taču oriģinālā mi-

nētais lietvārda apzīmētājs laupa ainai visu jaukumu,
vismaz pēc mūsu izpratnes.

Visumā tulkojumi uzlabojas, pat iesācēji vairs nemē-

ģina ietilpināt atveidojumā arī oriģināla vārdu secību,
un «grēki smagie mūsu» gadās dzirdēt vienīgi no ska-

tuves, kad uzstājas pašdarbnieku ansambļi, kuriem lugu
pārtulkojis kāds diletants. Tomēr ir tādi piedaudzības
akmeņi, pret kuriem dažkārt klūp pal viens otrs pie-
redzējis tulkotājs, un tie ir frazeoloģismi un idiomas.

Taisni sirds sāp, citādi labā tulkojumā lasot izteicienu

«viņš saņēma sevi rokās». Latviešu literatūra līdzīgās
situācijās gluži labi iztiek ar vārdiem «saņemties, sa-

valdīties», liet tulkotāji no krievu valodas acīmredzot
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aiz kūtrības nevelēdamies pārcilāt savus leksikas krā-

jumus, vieglu sirdi lieto burtiskumus.

Minēšu vēl dažas pēdējos gados atzīmētās kļūmes.
Ja kustīgu meiteni apzīmē ar vārdiem «īsts pulveris»
(micTbiu nopox), tad ar to mērķi nesasniedz, jo nepa-

rāda cilvēku īstā gaismā. Mūsu literatūrā pulvera jē-
dziens saistās ar nesavaldīgu karstas dabas personu,
kas ātri iekaist, iedegas dusmās; draisku, pārgalvīgu
cilvēku apzīmē ar vārdiem «velna pulveris», bet šau-

dīgu, nemierīgu radījumu, kas nevar nekur rimties, ar

vārdu «dzīvsudrabs».

Ja par kādu sievieti izsakās, ka viņai «trūkst rozīnī-

tes» (He xßaiaeT h3iomhhkh), tad latvietim šāds vīndara

frazeoloģisms neko neizteic. Kāda tad šai «rozīnītei»

jēga? Krievu valodā ar to izsaka pievilcīgu rakstura

īpašību, dzirkstīgumu, šarmu, un latviski šo īpašību
jāmēģina izteikt ar tādiem vārdiem, kādus prasa attie-

cīgā situācija. Ar šīm pašām rozīnēm jāsaduras arī iz-

teicienā «Nāve — tā tev nav vis mārciņa rozīņu»
(cMepTb — 3to Te6e ne dpyHT u.3iomv). Teikuma jēga
tāda, ka nāve nav nekāds,nieks, par to nedrīkst runāt

nenopietni. Krājumā «Latviešu sakāmvārdi un paru-
nas» (ZA izdevn. 1957) var atrast pietiekami daudz iz-

teicienu, kas noderētu aizstāšanai, tiem vēl var pievie-
not arī tādus kā «uz nāvi netaisās kā uz balli», «ar

nāvi nevar jokus dzīt» v. tml., bet skaidrs, ka mūsu

tautas tradīcijās nāvi ne ar kādām rozīnēm nesaista.

Lasīts arī šāds dialogs: «Ko tu mels?» — «Kucīte

melš» (Mto Tbi 6peuieuib? — CyHKa āpeme-r). Mūsu

uztverei šī kucīte ar savu melšanu ir sveša parādība.

Dialoga saturs tāds: viena persona apvaino otru, ka

tā runā aplamības, muļķības, kaut ko tādu, kas izzīsts

no pirksta. Dialoga forma rupja, te nav jāmeklē vārdam
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«cym\a» atbilstošs deminutīvs, jo oriģinālā tas nav do-

māts kā mīlināmais vārds, tam ir nievājoša nozīme.

Suņi dažkārt rej pa tukšu, bez kāda nopietna iemesla,

un šo darbību apzīmē ar nopeļošiem vārdiem — ķilk-
stēt, vankšķēt. Vajadzētu atveidot dialogu apmēram tā:

«Ko tu vankšķi?» Atbilde: «Suns tikai vankšķ» vai «Es

neesmu nekāds suns.»

Latviski tulkotajā Aldana-Semjonova stāstā «Barel-

jefs klintī» viens nometnes iemītnieks stāsta otram, ka

viņiem atvests daudz griķu biezputras: «ēd — ne-

gribu!». Rodas iespaids, ka šis labdaris piedāvā biez-

putru otram tāpēc, ka pašam negaršo, taču izteiciena

«euib —■ ne xo liy» jēga ir cita: biezputras ir tik daudz,

ka var ēst, kamēr atēdas, ēst, cik tīk, cik gribas, cik

lien. Šai pašā tulkojumā ir arī tāds teikums: «Viņš kā

likums smagos darbos negāja.» Lasītājs neizpratne:
kādos darbos tad likums iet? Šeit tiklab tulkotājs kā

redaktors paklupuši pret krievu «KaK npaßHJio», kura

nozīme ir «kā parasts» vai «parasti».
Dažreiz veiksmīgs tulkotājs rada aforismus, kurus tik

bieži citē, ka tie kļūst par tā dēvētajiem «spārnotajiem
izteicieniem» (piemēram, Šekspīra «Divpadsmitās nakts»

latviskajā tulkojuma «labi rūkts, lauva!» vai Milna

pasakas «Lācītis Pu» latviskojumā «nekad neko nevar

zināt»). Ja šādi daudz citēti un par «spārnotiem iztei-

cieniem» pārvērtušies aforismi ir oriģinālā, tad tulko-

tājam jādara viss iespējamais, lai tulkojumā tie ne-

zaudētu savu raksturu. Ļoti nepatīkami, piemēram,
Mamina-Sibirjaka «Kalnu ligzdas» tulkojumā lasīt tādu

krustvārdu mīklu: «Kas tā par komisiju, dievs kungs,
kad esi lielas meitas tēvs!» Grūti pat saprast, ka tas ir

daudzinātais Gribojedova teksts: «Mto 3a komhcchh,

CO3/raTejn>, 6i>iTb napoc/ion otuom.» Lasītājam
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patiešām jābrīnās, kāda komisija te domāta. Saturs

pārāk vienkāršs: tiem tēviem, kuru meitas sasniegušas

precību gadus, grūts stāvoklis. Tulkotājam tikai vaja-
dzēja prast pateikt to latviski tikpat kodolīgi.

Šinī gadījumā, protams, nepieciešama meistarība, bet

visos iepriekš minētajos tulkotājiem tikai vajadzēja vai-

rāk pameklēties atmiņā vai «meklēt rakstos». Šie pie-
mēri liecina, cik nepieciešama ir krievu-latviešu frazeo-

loģiskā vārdnīca *, bet, kamēr tā vēl nav iznākusi, tul-

kotāji var zināmā mērā izmantot arī latviešu-krievu

frazeoloģisko vārdnīcu, lai izvairītos no burtiskuma

recidīviem.

I. GRASE

VAI RUNA VAR IET?

Vārdu nozīmes dažādās valodās reti kad sakrīt pil-
nīgi. Katrā valodā savdabīgā ceļā ir veidojušās vārdu

pārnestās nozīmes un frazeoloģismi. Ir gan daži fra-

zeoloģismi, kas līdzīgi vai pat gluži vienādi vairākās

valodās, taču lielum lielā frazeoloģismu daļa ir tikai

vienas valodas piederums, tikai tās īpatnība. Tādēļ,

tulkojot tekstus, kuros ir frazeoloģismi, nav iespējams
tulkot tieši vārdu pa vārdam, bet katrā gadījumā ir

uzmanīgi jāizrauga, jāsameklē jēdzieniski un

stilistiski atbilstošais otras valodas izteiciens.

Ja šo prasību neievēro, ja cenšas tulkot tieši, oriģināJ-

* Redakcijas piezīme. Krievu-latviešu frazeoloģisko
Vārdnīcu izdevniecības «Liesma» Vārdnīcu redakcija patlaban ga-
tavo izdošanai.
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teksta saturu tulkojuma atklāt nevar un rodas ne tikai

stila negludumi, bet arī satura kļūdas.

Latviešu valodas praksē, īpaši runā, ir ne mazums

gadījumu, kad kādas citas valodas frazeoloģismus un

izteicienus, kuros sastopami vārdi ar pārnestām nozī-

mēm, tulko burtiski; šādi burtiski atveidoti frazeolo-

ģismi un izteicieni neiekļaujas latviešu valodas seman-

tiskajā un sintaktiskajā struktūrā. Pret šādu parādību
izplatīšanos literārajā valodā arvien ir vērsušies valo-

das kopēji.
Tā, piemēram, pēc plaši lietotā krievu valodas frazeo-

loģiskā izteiciena «peqb HflēT o ..» parauga nereti dzird

latviski sakām runa iet par.. .

Par to jau 1932. gada

iznākušajā grāmatiņa «Dažādas valodas kļūdas» pro-
fesors Endzelīns rakstīja: «Krievu valodā var «hath

peqb» par kaut ko, un tāpēc nu arī mums runa dažkārt

«iet» par šo un to, bet pareizā latviešu valodā runa var

gan «būt» par ko, bet ne «iet».» 1

Taču tagad bieži vien šo frāzi pareizā teiciena runa

ir par.. vietā dzirdam dažādu republikas iestāžu dar-

binieku, dažādu nozaru pārstāvju runās gan sanāksmēs,

gan radiofonā. Sevišķi tas sakāms par radio kinolek-

torija pārraidēm. Tā, piemēram, raidījumā, kurā runāja
par filmu «Uz redzēšanos, zēni!», kāda no pārrunu da-

lībniecēm teica: «Filmā runa iet par 30. gadu jau-
natni.» Un tālāk: «Runa iet par mīlestību.» Pro-

tams, runā cilvēkam nereti sevi kontrolēt ir grūti, var

gadīties kļūmes, taču uzrakstītos un iespiestos darbos

gan tās nedrīkstētu parādīties. Tomēr gadās arī tā.

Piemēram, Žaņa Grīvas darba «Džungļu upe Mellakore»

1 /. Endzelīns, Dažādas valodas k]ūdas. R., 1932, 17. lpp.
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pirmiespiedumā žurnālā «Karogs» lasām: «Arī mums

jāsteidzas. Mūs gaida Āfrika. [. ..] Bet runa iet

taču par cilvēku dzīvībām.» Jāpiezīmē, ka šī darba iz-

devumā atsevišķā grāmatā šī nepareizā konstrukcija

aizstāta ar pareizo.
Tāds pats gadījums ir V. Bērces rakstā «Cīņas pozī-

cijās»: «.. agrākajās recenzijās, kad gāja runa par

toreiz publicēto romāna pirmo pusi, A. Saksei viens otf|
pārmeta, ka Agnese Vīksna pārāk gausi pāraugot.»
(«Karogs», 1958. g. 9. nr.)

Par to, ka latviešu valodā konstrukcija runa iet par..
nav pieļaujama, var pārliecināties, salīdzinot vārda iet

nozīmes un frazeoloģismus ar vārda nozīmēm

un frazeoloģismiem latviešu un krievu valodas vārd-

nīcās.

Konstrukcijas runa ir . . pareizumu pierāda arī nolie-

guma formas: par to nevar būt (arī nav) ne ru-

nas, runa nav par to v. tml. Diezin vai kādam naktu

prātā šajās nolieguma formas lietot verbu iet resp.
neiet.

Turklāt prievārds par verbam iet parasti nepievieno
nomena akuzatīvu netiešajā pārvaldījumā, kā tas ir ar

citiem verbiem, piemēram, vārdkopās strādāt par sko-

lotāju, cīnīties par dzimteni. Vienīgi vārdkopās iet par

kalpu, iet par ganu ir šāda konstrukcija, bet tā savu-

kārt semantiski pilnīgi neatbilst aplūkotajam gadīju-
mam, un varētu būt, ka šajās vārdkopās ir elidēts 2

verbs strādāt vai ari verbam iet te ir nozīme strādāt

vai līgt, kas gan pagaidām latviešu valodas vārdnīcās

nav uzrādīta.

2
Elidēts — tads, kas ir izlaists vai nav minets.
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Pēc savas semantikas verbs iet latviešu valodā sais-

tās ar virzību, ne ar procesu. Tādēļ tikpat nevēlami ir

arī aplūkotajam teicienam līdzīgie tiešie krievu frazeo-

loģisko izteicienu tulkojumi kā iet pārrunas resp. sa-

runas (no krievu «havt neperoßopbi»), darbs iet labi

(no krievu «pa6oTa hačt xopouio») v. tml. Latviski sa-

runas (pārrunas) notiek un darbs sokas, veicas, arī rit

pilnā sparā, bet ne iet.

R. AUGSTKALNE

VĒROJUMI UN IEROSINĀJUMI

Ilma, pih t a, samš i t s v. c.

Vārdi «ilma», «pihta», «samšits» reizēm sastopami
aprakstos par Tālajiem Austrumiem, Sibīriju, Kaukāzu

un citām vietām. Rakstītāji acīmredzot uzskatījuši šos

vārdus par internacionālismiem, kas latviešu valodā

skan tāpat kā krievu valodā. Taču, ja autors būtu ielū-

kojies krievu-latviešu vārdnīcā, tad būtu atradis, ka

«ilmas» latviskais nosaukums ir goba, «pihtas» — balt-

egle jeb dižegle, bet «samšita» — buksuss. Pareizo

vārdu lietošana būtu padarījusi teikto lasītājiem tuvāku,

saprotamāku.
Bez tam jāatceras, kā arī internacionālismu izruna

un rakstība dažādās valodās ir atšķirīga. Tas reizēm

aizmirsts tulkojumos, kur sastopams, piemēram, «kani-

folijs» vārda kolofonijs vietā, «locmanis» vārda locis

vietā, «mečete» vārda mošeja vietā, «pleksiglass» vārda

pteksistikls vietā. Lai no šādām kļūdām izvairītos, der

biežāk ielūkoties vārdnīcās.



90

Var arī t a

Žurnāla «Karogs» 1965. gada 4. numura 134. lappusē
lasām: «Vēl vienmēr Z. Skujiņš jauc vārdu «līdz» un

«līdzi» rakstību..» Runa ir par vārda «līdz» lietojumu
tādos kontekstos kā: «Brauc līdz!» Kādēļ tāda neiecie-

tība pret pilnīgi pareizu vārda lietojumu? Vārds līdz

apstākļa vārda nozīmē ir sinonīmisks vārdam Ildzi,

piemēram, «nākt līdzi» jeb «nākt līdz».

Tāpat atzīstams un nav apkarojams vārda tik lieto-

jums ar nozīmi «tikai», piemēram, «kas tik tur nebija!»,

«pamēģini tik!». Šāds tik raksturīgs sarunvalodai.

Lietojot vārdu ar ar nozīmi «arī», piemēram, «iešu

ar!», aiz r burta apostrofs nav liekams. Bez apostrofa
vārds rakstīts X- Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu

valodas vārdnīcā, kā arī jaunākā laika vārdnīcās —

Latviešu-krievu vārdnīcā (1963) un Latviešu-vācu vārd-

nīcā (1963). Vārds ar šādā nozīmē tiek lietots arī

lietuviešu valodā.

Pala ika m

Vārdu palaikam mūsdienu latviešu valodā lieto ar

divām nozīmēm: 1) dažreiz; 2) parasti. Šīs divas no-

zīmes apliecina gan jaunākā laika vārdnīcas, piemē-

ram, Latviešu-krievu vārdnīca (1953 un 1963), Lat-

viešu-vācu vārdnīca (1963), Latviešu-angļu vārdnīca

(1962), gan arī mūsdienu daiļliteratūra.
Vārdu palaikam diezgan bieži sastopam arī valodnie-

ciskajā literatūrā, piemēram, 1965. gadā izdotā krā-

juma «Latviešu valodas kultūras jautājumi» 55., 56., 58.,

130. un 137. lappusē. Valodnieciskos rakstos vārdu pa-
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laikam mēdz lietot ar nozīmi «parasti», taču reizēm

konteksts pieļauj arī nozīmi «dažreiz», piemēram: «.. no

Latvijas dienvidiem daļa to [= lituānismu] ir izplatīju-
sies arī tālāk, palaikam mainot savu nozīmi» (minēta

krājuma 55. lappusē).
Vai nebūtu pareizāk zinātniskos un citos darbos tādos

gadījumos, kad var rasties pārpratums, lietot nepārpro-

tamus, viennozīmīgus vārdus — vai nu parasti, vai arī

dažreiz, dažkārt, reizēm?

Itālietis vai itālis?

Līdzšinējā literārās valodas norma prasa Itālijas

iedzīvotājus apzīmēt ar vārdu itālieši, bet vārdu itāļi
lietot tad, ja runa ir, piemēram, par senajām itāļu va-

lodām. Taču sarunās, kā arī periodikā un grāmatās
vārda itālieši vietā bieži lieto vārdu itāļi, piemēram,
«itāļu filma», «itāļu valoda» (runājot par mūsdienām).
Vārds itāļi ar šādu nozīmi sastopams, piemēram,
A. Upīša, A. Austriņa, L. Laicena, Ē. Vilka, V. Eglona
un citu rakstnieku darbos.

Šāds lietojums balstās uz iekšēju latviešu valodas

likumību: tāpat kā vecās formas anglieši. japānieši,

portugālieši, serbieši v. c. mūsdienās izzudušas, dodot

vietu īsākām formām angļi, japāņi, portugāļi, serbi v. c,

arī vārdu itālieši tiecas nomainīt vārds itāļi.
Senos itāļus varētu apzīmēt ar vārdu senitāļi, tāpat

kā runājam par sengrieķiem, senprūšiem, senlatviešiem

un citiem. 1959. gadā izdotajā Roterdamas Erasma

«Muļķības slavinājumā» šis vārds jau lietots: «Sa-

turns
..

— senitāļu dievība.»
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A. LAUA

PAR VIETNIEKVĀRDU MANĒJS, TAVĒJS U. C.

LIETOŠANU

No piederības vietniekvārdiem mans, (avs, savs,

tnūsu, jūsu atvasinātie vietniekvārdi manējs, tavējs, sa-

vējs, mūsējs, jūsējs satura ziņā izsaka to pašu, ko pa-

matvārdi mans, tavs, savs, mūsu, jūsu kopā ar apzīmē-

jamo lietvārdu. Ar izskaņu -ējs, -eja atvasinātos viet-

niekvārdus lieto, ja lietvārds, uz kuru tie attiecas, ir

jau iepriekš minēts un netiek vairs atkārtots,1 pie-
mēram: Katrs dabūja pa ābola m, es no savējā
atteicos.

Jaunākajā laikā, īpaši dzejā, šo likumību bieži ne-

ievēro, piemēram:

Tas ir manējais vējš, Kam visur nemieru sēt ir

(auts. (I. Ziedonis.) Viņš paliks kā mūsējā karoga
kvēle Karsts. (O. Vācietis.) Bet, ja Tu atkal sacisi

man smaidot, Ka nav nekas, ja ari kavējos, Tad

saproti, cik mūžu gājis, gaidot šos vieglos so(us —

so[us Tavējos! (H. Heislers.)

Nevietā būtu aizbildināties, ka atvasinājumi pamat-
vārdu vietā lietoti ritma vai atskaņu dēj. Kļūdas ar

izskaņu -ējs, -ēja atvasināto vietniekvārdu lietošanā

sastopamas arī prozas tekstos, kur tās ļoti vienkārši

varēja novērst redaktori vai korektori. Šī kļūda bieži

dzirdama arī mutvārdu runā. Minēto vietniekvārdu

lietošanas likumība latviešu valodā ir loti stabila,

un atvasinājumi šai ziņā nav pielīdzināmi pamat-
vārdiem.

1 Sk. Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, I, 622. §
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A. VANAGS

DAŽAS NEPRECIZITĀTES LAIKA APZĪMĒJUMOS

Runājot par laiku, cilvēki dažkārt mēdz izteikties ne-

precīzi. Ta, piemēram, saka:

— Es šorīt ātrāk piecēlos.
Skaidrs

— runātājs gribējis pateikt, ka viņš nevis

ātrāk, bet gan agrāk piecelies.
Agrāk un atrak jaukšana vēl labāk pamanāma citos

gadījumos. Jums, piemēram, jauta: — Vai tad ātrāk tu

to nezināji? — Protams, jus to nevarējāt zināt ne ātrāk,
ne lenak.

Kļūdas gadās arī tad, kad cilvēki rakstos vai runā

mēģina precizēt laiku pēc pulksteņa.
— Tieši pulkstens piecos es būšu briva.

Jāsaka būtu pulksten. Ir divi vienas saknes vārdi, kas

bieži lietojami, — pulkstenis (lietvārds, kas apzīmē
laika mērīšanas ierīci) un pulksten (apstākļa vārds,
kas kopā ar cipara apzīmējumu norāda uz kādu no-

teiktu dienas stundu, tāpat ka apstākļa vārds šogad
uz noteiktu gadu mūsu gadu skaitīšanas sistēmā). Ja

par apstākļa vārdu tiek lietots «pulkstens», tad tas ir

tikpat aplam kā, piemēram, «s» piekabināšana apstākļa
vārdam «šodien».

Diezgan neizprotama ir vairākos republikas nostūros

novērojamā cenšanās pagarināt kādu vārdu, kas nemaz

nav par īsu, lai jau tāpat precīzi izsacītu to, kas tam

jāizsaka.
— Tad es tūlitās iešu tev preti.
Latviešu literārajā valodā pieļaujamas tikai formas

tūlīt un tūliņ, turklāt otrajā variantā «i» vietā nedrīkst

būt «ī», kā reizēm tomēr gadās dzirdēt.

Kļūda ir šādā paziņojumā:
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Trešdien, 12. aprīli pulksten 19.00 LPI sporta zālē

Tirgus ielā 10 Liepājas badmintona meistarsacīkšu tur-

pinājums.
Ja lasām, kā rakstīts, t. i., ja aiz «12. aprīlī» komata

nav, tad varētu domāt, ka šeit ir vienlīdzīgi teikuma lo-

cekļi un runa ir par diviem dažādiem laikiem. Patiesība

«12. aprīlī» ir savrupinājums, kas precizē laika apstākli
«trešdien», tāpēc tas atdalāms ar komatu no abām

pusēm.
Varbūt tomēr varētu komatu nelikt? Kādēļ tad nelie-

kam komatos «Tirgus ielā 10», kas arī precizē iepriekš
izteikto jēdzienu «LPI sporta zālē»? Pavirši aplūkojot
paziņojumu, tāds jautājums varbūt varētu rasties. Taču,

pavērojot rūpīgāk, kļūst skaidrs, kāpēc par savrupinā-
jumu var runāt tikai pirmajā gadījumā. «12. aprīli»
izsaka to pašu ko «trešdien», tikai precīzāk, turpretī vie-

tas apstāklis «Tirgus ielā 10» gan precizē vārdu «zālē»,

bet neizsaka to pašu un tāpēc nav uzlūkojams par sav-

rupinājumu.
Kā redzams, nekas īpaši jauns šajās piezīmēs nav at-

klāts. Taču pieminētās kļūdas gadās novērot pietiekami
bieži, tāpēc nevarētu sacīt, ka lieki par tām runāt.

T. PORĪTE

LIELIE SĀKUMBURTI IESTĀŽU, FABRIKU U. C.

NOSAUKUMOS

Lielo sākumburtu rakstība dažādos nosaukumos paš-
reiz ir viena no nestabilākajām latviešu literārās valo-

das pareizrakstības likumībām. īpaši dažādu organizā-
ciju, iestāžu, fabriku v. c. nosaukumos lielo sākumburtu
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lietošana bieži vien vairs nepakļaujas mūsdienu grama-

tikās un pareizrakstības vārdnīcās izvirzītajiem rakstī-

bas noteikumiem resp. normām. Tāpēc rakstītājiem lielo

sākumburtu lietošana nereti sagādā grūtības, it sevišķi

garākos, ar vairākiem vārdiem vai vārdu savienojumiem
izteiktos nosaukumos, t. i., paplašinātajos no-

saukumos, vai arī tādos nosaukumos, kas ietver galve-
nās un tai pakļautās iestādes nosaukumu, t. i., sa-

liktajos nosaukumos. Lielo sākumburtu lietošanas

nekonsekvenču rezultātā iestāžu un organizāciju nosau-

kumu rakstībā rodas vairāki varianti, kas bieži vien

rada pat neskaidrības un pārpratumus. Piemēram, mūsu

operas un baleta teātra nosaukumam ir vismaz četri

rakstības varianti:

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais
Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Operas un ba-

leta teātris, Latvijas PSR Valsts akadēmiskais Ope-
ras un baleta teātris, Latvijas PSR Valsts akadē-

miskais operas un baleta teātris, Latvijas PSR

Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris.

Tāpat vairāki rakstības varianti ir arī citu iestāžu no-

saukumiem:

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures

(arī vēstures) institūts, Jūrmalas pilsētas iz-

pildu komitejas veselības (arī Veselības)
aizsardzības nodala v. tml.

Šķiet, ka viens no lielo sākumburtu lietošanas svār-

stību iemesliem ir valodas praksē vērojamā divu lielo

sākumburtu lietojumu tendenču sadure, kas sevišķi spē-

cīga kļūst pašreizējā valodas attīstības posmā.
Viena no šīm tendencēm prasa paplašinātajos vai

saliktajos nosaukumos ar lielo sākumburtu rakstīt

tikai nosaukuma pirmo vārdu (ja nosaukumā neietilpst
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īpašvārdi, kas, kā zināms, vienmēr rakstāmi ar lielo

sākumburtu). Izņēmums ir atsevišķi augstāko iestāžu

nosaukumi: Ministru Padome, Augstākā Padome v. c.

Otra tendence, kas valodā, liekas, stingrāk nostabi-

lizējusies un respektēta, izpaužas vairāk detalizētā lielo

sākumburtu lietošanā, t. i., ar lielo sākumburtu nosau-

kuma rakstāms ne tikai pirmais vārds, bet arī citi vardi,

ja tiem nosacīti var būt īpašvārda nozīme vai arī kādu

citu iemeslu dēļ. Tomēr jāatzīst, ka pirmā tendence —

rakstīt ar lielo sākumburtu tikai nosaukuma pirmo
vārdu, kas aizsākusies jau agrākajos literārās valodas

attīstības posmos,
1 dažu nosaukumu grupu rakstībā ir

jau ieguvusi mūsdienu literārās valodas normas tiesī-

bas. Piemēram, skolu nosaukumos, kā arī fabriku, kom-

binātu un citu rūpniecības uzņēmumu nosaukumos ga-

dījumu vairumā ar lielo sākumburtu raksta tikai pirmo
vārdu, kas parasti ir kāds vietvārds:

Saldus zooveterinārais tehnikums, Jēkabpils
lauksaimniecības tehnikums, Malnavas sovhozteh-

nikums, Rīgas vagonu rūpnīca, Rīgas instrumentu

rūpnīca, Daugavpils sintētiskās šķiedras rūpnīca
v. c.

Šādam nosaukumu rakstījumam ir arī savs pamats.
Tā, piemēram, vagonu rūpnīca, instrumentu ruptucu
v. tml. ir ne tikai Rīgā, bet arī citās mūsu zemes pilsē-
tās, tātad vietas nosaukums konkretizē attiecīgo rūpnīcu
un tikai kopā ar atbilstošu vietvārdu rūpnīcas nosau-

kums iegūst īpašvārda dabu. Kaut gan šāda nosaukumu

rakstība ir vienkāršāka un liekas, ka tādējādi varētu

panākt lielāku vienveidību lielo sākumburtu lietošanā,

1 Sk. Prof. E. Blcsc, Norādījumi latviešu pareizrakstība. Ripā

1941, 94.—110. lpp.
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tomēr, ka rada valodas materiāls, to, vismaz pašreiz,

nevar vispārināt un lietot visos paplašinātajos un sa-

liktajos nosaukumos.

Ciņa starp abām lielo sākumburtu lietošanas tenden-

cēm daļēji parādās tieši svārstībās un nekonsekvencēs.

Paplašinātajos vai saliktajos iestāžu nosaukumos bez

šā vispārīgā konstatējuma lielo sākumburtu lietošanas

svārstībām ir vēl citi cēloņi.
1. Viens no cēloņiem var būt tas, ka laika gaitā

pašu iestāžu nosaukumos notiek zināmas pārmaiņas:
vienas vai otras iestādes nosaukums var tikt papildi-
nāts, piemēram, ja iestādei piešķir kādu goda nosau-

kumu vai apbalvojumu vai nosauc to kāda ievērojama
cilvēka vārdā v. tml. Mainoties iestādes nosaukumam,

tā rakstījumā var mainīties arī lielo sākumburtu rak-

stība. Piemēram, mūsu Operas un baleta teātrim savā

laikā tika piešķirts gan goda apbalvojums — Darba

Sarkanā Karoga ordenis, gan goda nosaukums — aka-

dēmiskais. Valodas lietotājam papildinātajā nosaukumā

vajadzēja noteikt, kuri vārdi ir ar īpašvārda nozīmi,
tātad rakstāmi ar lielo sākumburtu, kuri — ar sugas

vārda nozīmi un tātad rakstāmi ar mazo burtu. Par

to, ka tas ne katrreiz ir bijis pa spēkam, ka pareizrak-
stības noteikumi par lielo sākumburtu lietošanu ne katr-

reiz devuši tiešu un precīzu atbildi, liecina daudzie šā

raksta sākumā minētie iestāžu nosaukumu rakstības

varianti.

2. Svārstības un nekonsekvences lielo burtu lieto-

šanā paplašinātajos vai saliktajos iestāžu nosaukumos

daļēji izskaidrojamas ar to, ka šos nosaukumus praksē

parasti lieto nevis pilnā, bet gan saīsinātā veidā:

Ar šo iestudējumu A kade mi s kais drāma s

teātris deva iespēju priecāties par sava ansambļa
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saliedētību. Latvijas akadēmiskā drāmas

teātra iestudējums ir lielisks. (Pilnais nosau-

kums: Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas

teātris.)

.. Valsts (ari valsts) Liepājas drā-

mas teātris. Valsts Liepājas teātri va-

kar pirmo reizi vērās priekškars muzikālajai komē-

dijai «Zilo ezeru zeme». (Pilnais nosaukums: Lat-

vijas PSR Valsts Liepājas drāmas teātris.)
..valsts Rīgas krievu drāmas teāt-

ri s iestudējis .. .. viesizrādes sāka Rigas
Krievu drāmas teātris. (Pilnais nosau-

kums: Latvijas PSR Valsts Rīgas krievu drāmas

teātris.)
Noteikt, kāds sākumburts lietojams saīsinātajā

iestāžu nosaukumā, bieži vien ir grūti arī tāpēc, ka

rakstītājiem ne vienmēr ir iespējams uzzināt pilnu

un precīzu iestādes nosaukumu.

Saīsinātajos nosaukumos lielo sākumburtu lietošanā,

cik iespējams, tomēr jāpanāk saskaņa ar to lietojumu,
kāds ir pilnajā nosaukumā. Tas varētu būt diezgan

nozīmīgs faktors lielo sākumburtu rakstības vienveido-

šanai. Tātad, ja tādā pilnajā nosaukumā kā, piemēram,

Latvijas PSR Valsts Rīgas krievu drāmas teātris

vārds Valsts rakstīts ar lielo sākumburtu, tad tas tā

rakstāms arī saīsinātajā nosaukumā Valsts Rīgas
krievu drāmas teātris, nevis: valsts Rīgas krievu drā-

mas teātris.

3. Vislielākās lielo sākumburtu rakstības svārstī-

bas ir vērojamas saliktos iestāžu nosaukumos, kas

pakļautības kārtā ietver atsevišķu iestāžu nosaukumus,

piemēram:
.. tomātu sēklas var pieprasīt PSRS Zinātņu aka-
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dēmijas Galvenajā botāniskajā dārzā. PSRS

Zinātņu akadēmijas galvenā botāniskā dārza

zinātniskie līdzstrādnieki. - Latvijas PSR ZA bo-

tāniskais dārzs
..

-
..

ZA Botāniskajam
dārzam Salaspilī.. - Latvijas PSR Zinību biedrī-

bas valde organizē skati, kas būs veltīta Lielā

Oktobra 50. gadadienai un Vissavienības Zinību

biedrības 20 gadu pastāvēšanai. - Plēnums pieņēma

aicinājumu visiem Vissavienības zinību bied-

rības biedriem.. - Lietuvas Lauksaimniecības

ministrijas zinātnisko pētījumu un izmēģinā-

jumu dravas darbinieku dzīvojamā ēka.. - Arod-

biedrību kūrortu pārvaldes Latvijas republikā-
niskās padomes remonta un celtniecības pārvalde.

Dažādie lielo sākumburtu lietošanas varianti salikta-

jos iestāžu nosaukumos izriet gan no iepriekš minēta-

jām divām tendencēm valodā vispār, gan arī no tā,

ka rakstītājiem ne vienmēr ir skaidrs priekšstats par

pakļauto iestāžu, ja tā var teikt, zināmu patstā-

vīguma pakāpi, par šo iestāžu nosaukumu lietošanas

biežumu vai pazīstamību ārpus galvenās iestādes no-

saukuma.

4. Lielo sākumburtu lietošanas svārstības, pat nepa-

reizības paplašinātajos vai saliktajos iestāžu nosauku-

mos var būt radušās kādas citas valodas ietekmē. Tas

it īpaši vērojams tādos nosaukumu tulkojumos, kur tul-

kotājs burtiski ir pārņēmis lielo sākumburtu lietojumu
no oriģinālvalodas:

Viņa ir Rīgas pilsētas darbaļaužu depu-
tātu Padomes deputāte (Ona dentjTar Puok-

ckobo eopodcKoeo Coe er a denutūt o c tp y
-

d R Uļ v x c r).

Tāpat kā citām valodas parādībām, arī lielo sākum-



100

burtu rakstībai katrā valodā ir savas tradīcijas un at-

šķirības.

Rakstītājam jāzina gan oriģinālvalodas, gan pārņē-

mējas valodas lielo sākumburtu lietošanas noteikumi

un to atšķirības. Tāpat jāzina arī, kādas īpatnības ir

valodai, no kuras nosaukumu tulko, it īpaši vārdu secī-

bai v. c. Tādējādi minētajā piemērā Viņa ir Rīgas pilsē-
tas Darbaļaužu deputātu padomes deputāte ar lielo

sākumburtu jāraksta nevis vārds padome, bet gan

Darbaļaužu.

Gan jau iepriekš izteiktie, gan talak apskatītie teorē-

tiskie un praktiskie apsvērumi par lielo sākumburtu

lietošanu paplašinātajos un saliktajos iestāžu nosau-

kumos varbūt varēs noderēt lielo sākumbuilu lietoša-

nas noteikumu vienveidošana. Paplašinātajos un salik-

tajos iestāžu nosaukumos var būt gan tiešie īpaš-
vārdi (personvārdi, vietvārdi v. c), gan netiešie

īpašvārdi —■ vārdi, kas lietoti ar īpašvārda nozīmi,

piem., pilnajā vai saīsinātajā saliktajā iestādes nosau-

kuma netieši ipašvarda nozīmi var iegūt vārds, kas

ievada relatīvi patstāvīgu pakļautās iestādes nosau-

kumu. Piemēram:

Vissavienības racionalizatoru un izgudro-
tāju biedrības Ventspils pilsētas organizācija,
Pionieru pils Tehnikas daļas elektroteh-

niskā laboratorija, LPSR Ministru Pado-

mes Galvenā sadzīves pakalpojumu pārvalde.
Lielo sākumburtu lietošana šādos netiešu īpašvārdu

nozīmē lietotajos vārdos ir pakļauta lielām svārstī-

bām. Kad un kāpēc paplašinātajos vai saliktajos iestāžu

nosaukumos atsevišķus vārdus būtu tomēr lietderīgi
rakstīt ar lielajiem sakumburtiem?

1. Saliktajos iestāžu nosaukumos, kur ir iekšējā pa-
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kļautība, gan īpašvārdiem, gan sugas vārdiem var būt

kopēja funkcija: sugas vārdi, piem., valsis, galvenais

v. c., var ievadīt pakļautās iestādes (institūta, pārval-
des, biedrības, nodaļas v. tml.) nosaukumu tāpat kā

īpašvārdi, piem., Maskava, Rīga v. c. Tādējādi sugas

vardi var tikt lietoti netiešu īpašvārdu nozīme, ko

rakstos ir iespējams atspoguļot ar lielajiem sākum-

burtiem. Piemēram:

PSRS Zinātņu akadēmijas Vissavienības

astronomijas un ģeodēzijas biedrības Maskavas

nodala, PSRS Zinātņu akadēmijas Sibīrija s no-

daļas Auslrumsib Īrijas un Tālo Aus-

trumu filiāles, Rīgas milicijas pārvaldes Valsts

autoinspekcijas nodala, Patērētāju biedrību centrā-

lās savienības Galvenās kultūrpreču koopera-
tīvās tirdzniecības pārvaldes Rīgas bāze, Latvi-

jas PSR Autotransporta un šoseju ministri-

jas Autotransporta ražošanas pārvaldes

Rīgas autotransporta ražošanas trests v. c.

Šādos saliktajos iestāžu nosaukumos netieši īpaš-
vārdi, kas rakstīti ar lielajiem sakumburtiem tāpat kā

tieši īpašvārdi, vēl arī grafiski nodala galvenās iestādes

nosaukuma daļu no tai administratīvi vairāk vai mazāk

pakļautu iestāžu nosaukumu daļām, tā zināmā mērā

atvieglinot visa veselā saliktā nosaukuma satura uz-

tveri.

Salikto iestāžu nosaukumu atsevišķu administratīvi

samēra patstāvīgu vienību rakstību ar lielajiem sākum-

burtiem balsta arī valodas prakses lielākā daļa, kas šo

lielo sākumburtu rakstības normu jau ir ievērojusi gadu
desmitiem. It īpaši tas attiecas uz tiem gadījumiem, kad

pakļautā iestāde republikā ir vienīgā un tās apzīmē-
jums, kas lietots bez augstākās instances nosaukuma,
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faktiski ir ar īpašvārda nozīmi (kā Zinātņu akadēmijas
institūtu, universitātes fakultāšu, ministrijas pārvalžu
v. tml. nosaukumi).

Valodas materiāls par vairāk ieteicamu, tātad arī

pareizāku liek atzīt šādu lielo sākumburtu rakstību

kādai galvenajai iestādei pakļauto iestāžu nosaukumos:

Izglītības ministrijas Skolu un bērnu iestāžu

pārvalde, LPSR Tirdzniecības ministrijas Sa -

biedriskās ēdināšanas pārvalde, PSRS Mi-

nistru Padomes Galvenā gāzes rūpniecības

pārvalde, Zinātņu akadēmijas Elektronikas un

skaitļošanas tehnikas institūts, Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūts,
PSRS Augstākās tautas saimniecības padomes
Valsts tirdzniecības komiteja, PSRS Veselības

aizsardzības ministrijas Farmakoloģijas ko-

miteja, Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas
fakultāte, Taganrogas pilsētas Tautas izglītī-
bas nodaļa, LPSR Ministru Padomes Valsts

preses komiteja, Enerģētikas un elektrifikā-

cijas ministrijas Speciālās hidroenergomon-
tāžas darbu trests v. tml.

Nevis:

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas valodas

un literatūras institūts, bet ..Valodas un lite-

ratūras institūts. Tāpat arī nevis Pētera Stučkas

Latvijas Valsis universitātes botāniskais

dārzs, bet ..Botāniskais dārzs v. tml.

Lielo sākumburtu lietošanas svārstības biežāk ir vē-

rojamas mazāk patstāvīgo iestāžu nosaukumos, piem.,

sektoru, katedru, laboratoriju, biroju v. tml. nosauku-

mos. Tā kā ne vienmēr ir tik viegli noteikt, kura no

pakļautajām iestādēm ir relatīvi vairāk patstāvīga, kura
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mazāk, tad arī tādu pakļauto iestāžu kā sektoru, ka-

tedru, laboratoriju nosaukumu rakstība dažkārt ir ļoti
dažāda.

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas insti-

tūta Pusvadītāju (arī pusvadītāju) fizi-
kas laboratorija, PSRS Zinātņu akadēmijas Filo-

zofijas (arī filozofijas) katedra, Rīgas
Politehniskā institūta skaitļošanas tehnikas

katedra, LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes
Latviešu valodas katedra, ZA Valodas un lite-

ratūras institūta Latviešu valodas sektors. Va-

lodas un literatūras institūta Zinātnisko vārd-

nīcu sektora fonētiskā laboratorija.
Šķiet, ka no vieglākas uztveramības viedokļa, arī pēc

tradīcijas, lielie sākumburti ir atzīstami arī sektoru, ka-

tedru, atsevišķos gadījumos arī lielāku vai nozīmīgāku
laboratoriju nosaukumu rakstībā. Taču, ievērojot to,

ka šās pakļautās iestādes ir tomēr relatīvi mazāk pat-

stāvīgas nekā, piem., institūts, fakultāte, par nepareizu
nevar uzlūkot šo pakļauto iestāžu nosaukumu rakstīju-
mus arī ar mazo burtu. Lielāku vienveidību lielo burtu

lietošanā šādos gadījumos var panākt galvenokārt
ar konvenciju.

2. Paplašinātajos vai saliktajos iestāžu nosaukumos

bieži vien sastopami vārdi valsts, centrālais, galvenais,

augstākais, kas parasti galvenās iestādes nosaukumā

neatrodas pirmajā vietā. Arī šo vārdu rakstībā
— ar

lielo sākumburtu vai ar mazo — bieži vien ir lielas

nekonsekvences. Piemēram:

Lomonosova Maskavas Valsts (arī valsts)
universitāte, Pētera Stučkas Latvijas Valsts (arī
valsts) universitāte, Latvijas PSR Valsts (arī
valsts) akadēmiskais drāmas teātris, Centrālais
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Valsts (arī valsis) vēstures arhīvs, Centrā-

lais Valsts (arī valsts) Oktobra revolūcijas

un sociālisma celtniecības arhivs, Rīgas pilsētas
Valsts (arī valsts) arhīvs, PSKP CX Aug-
stākā (arī augstākā) partijas skola un citi.

1) Vārdi, piem., valsts, centrālais, augstākais, gal-
venais rakstāmi ar lielo sākumburtu, ja tie iestādes no-

saukumā ir aiz īpašvārda resp. valsts vai pilsētas
nosaukuma: Latvijas Valsts universitāte, Maskavas

Valsts filharmonija, Latvijas PSR Centrālais

valsts vēstures arhivs, PSRS Civilās aviācijas mi-

nistrija.
Šādu rakstību balsta vispirms gan pareizrakstības

vārdnīcās, gan gramatikās fiksētā visiem zināmā, to-

mēr pašreiz ne vienmēr ievērotā norma, pēc kuras no-

saukumā, kas sākas ar valsts vai pilsētas nosaukumu,

nākamais vārds rakstāms ar lielo sākumburtu. Lielo

sākumburtu lietošana šādos gadījumos, īpaši vārda

valsts rakstībā, var novērst arī varbūtēju pārpratumu:
sai; Maskavas Valsts filharmonija un Mas-

kavas valsts filharmonija. Šeit lielais sākumburts

grafiski it kā nošķir abus vārdus, lai tie neveidotu jē-
dzieniski pārprotamu vārdu savienojumu.

2) Šie vārdi rakstāmi ar lielo sākumburtu arī tad,

ja tie ievada, parasti saīsinātu, kādas iestādes nosau-

kumu: Valsts elektrifikācijas projektēšanas un zi-

nātniskās pētniecības institūta Latvijas elektroenerģisko
sistēmu kompleksās projektēšanas nodaļa. Valsts

akadēmiskais drāmas teātris, Maskavas Centrālais

rakstnieku nams.

Daži šai rakstā minētie svārstīgie vai vēl pārrunā-
jamie gadījumi lielo sākumburtu lietošanā ir tikai daļa

no vēl tālāk pētījamā un kārtojamā lielo sākumburtu
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lietošanas jautājuma. Tā, piem., vel sīkāk analizējama
un sistematizējama lielo sākumburtu lietošana citos

paplašinātajos vai saliktajos nosaukumos, kā goda vai

apbalvojumu nosaukumos, dažādu svētku, laikrakstu,

grāmatu, vietu v. tml. nosaukumos.

M. ŠŪMANE

ARĀBU ĪPAŠVĀRDU RAKSTĪBA

(Tulkotajās piezīmes)

Esam pieraduši pie Eiropas tautu vārdiem un uzvār-

diem. Tie sevišķas grūtības nesagādā ne izrunā, ne rak-

stībā. Turklāt mums ir krietns instrukciju klāsts ar

īpašvārdu pareizrakstības un pareizrunas norādīju-
miem, kuros vienmēr var ieskatīties. Citādi tas ir ar

austrumu zemju personvārdiem un ģeogrāfiskajiem no-

saukumiem. Instrukciju nav, vārdi ir sveši un nesa-

protami.

Vārda sastāvdaļas

Ikviens būs pamanījis, ka arābu īpašvārdi dažbrīd ir

ļoti gari. Tas tāpēc, ka bieži vien kada cilvēka vārdā

izklāstīti viņa raduraksti.

N. Jušmanovs 1 arābu personvārdus dala četrās sa-

stāvdaļās:

1) galvenais jeb pamata vārds,

2) radniecības uzrādījums (tēvvārds, dēla vārds),

1 Sk. //. B. lOuiMaHoe, TpaMMaTHKa apačcKoro JiiiTepaTypnoro

«biKa. JL, 1928, 126. lpp.
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3) uzvārdam līdzīgs vārds,

4) iesauka (cildinoša, zobgalīga vai nicinoša).

Piemēram, Samsu(d)dins abu Abdullahs Muham-

meds 2 ibn Ahmeds Az-Zehebi. Tas nozīmē: Muhammeds

ir Abdullaha tēvs (abu Abdullah) un Ahmeda dēls (ibn
Ahmed) ar uzvārdu Zeltītais (Az-Zehebi) un goda
iesauku Ticības Saule (Samsuddin).

Tā ir shēma, kurai iespējami dažādi varianti. Salik-

tenis var izplesties garš jo garš — noteiktu robežu tam

nav, bet, lai ikdienā vārds būtu parocīgāk lietojams,
tas var saraukties gluži īss — līdz vienam vai diviem

vārdiem.

Saliktajos vārdos visbiežāk sastopami tādi vārdi kā

ibn (dēls), abu (tēvs), retāk — bint (meita), umm

(māte).

Tautas, kas runā arābu valodu, ibn liek pirms tēva

vārda. Piemēram, Ahmeds ibn Abdullahs nozīmē

Ahmeds Abdullaha dēls.

Tēvs savā vārdā var uzrādīt, kādi viņam ir dēli. Tā-

dos gadījumos pirms dēla vārda liek abu. Piemēram,

abu Omārs, abu Hanifa, t. i., Omāra tēvs, Hanifas tēvs.

Tēvam ir sevišķs gods saukties dēla vārdā.

Ar meitām un mātēm ir citādi. Lai gan austrumu

zemju dzejnieki tās apdziedājuši krāšņā mīlas lirikā,
taču korāna ietekmē vīrieši savos vārdos tās nedau-

dzina. Meitu vārdu konstrukcija šāda: pirms tēva vārda

liek bint — Leila bint Farida, t. i., Leila Farida meita.

Toties mātes ar dēliem var lepoties, tāpēc uzrāda savā

vārdā dēla vārdu. Tādos gadījumos pirms dēla vārda

2 Arābu īpašvārdu Muhammeds pareizāk atveidot ar dubultotu

«m», taču pieļaujams arī pēc tradīcijas lietotais rakstījums bez «m»

dubultojuma.
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liek umm: Zubeida umm Muhammeda, Gizide umm Ma-

džida. Latviski mēs teiktu: Zubeida Muhammeda māte,
Gizide Madžida māte. Sieviešu vārdi tāpat var būt gari.
Šeit parādīta tikai shēma.

Vēl var nākt klāt vārds, kas norāda dzimšanas vietu.

Ja tā bijusi Buhāra, pievienosies Al-Buharl, t. i., bu-

hārietis, ja Gandža, tad Gandževt, gandžietis. Piemē-

ram, Nizami Gandževt. Dažkārt pievieno arī cilts no-

saukumu. Ja tā bijusi Azdas cilts, tad Al-Azdi (azdie-
tis). Minētie vārdi arābu valodā ir adjektīvi, uz ko

norāda garais i izskaņā. Adjektīvs ir arī Nizami, proti:
nizam — likums, nizamī — likumīgais.

Minēsim kāda X gs. arābu dzejnieka vārdu: Al-Vava

Ad-Dimaški Abulfaradžs Muhammeds ibn Ahmeds Al-
Hasanl. Viņa daiļradi pētījis izcilais krievu arābists

akadēmiķis I. Kračkovskis. Par pašu dzejnieku zināms,
ka viņš dzīvojis Damaskā un bijis augļu tirgū iekšā-

saucējs. No tā cēlies vārds Ad-Dimaškī; Al-Vava ir

iesauka, kas, pēc Kračkovska domām, nozīmējot «ša-

kālis»; paša dzejnieka vārds ir Muhammeds; viņam ir

bijis dēls Faradžs, tāpēc Faradža tēvs; pats viņš bijis
Ahmeda Al-Hasanī dēls.

Akadēmiķis Kračkovskis savos rakstos saīsinātā

veidā viņu dēvē par Damaskas Al-Vavu vai arī par
Al-Vavu Abulfaradžu jeb Al-Vavu Faradža tēvu.

Vēl piemērs. Omeijādu laikmetā (VIII—IX gs.) dzī-

vojis literāts AI-Laijss ibn Rafi ibn Nasrs ibn Saijars.
Protams, Al-Laijsam nebija treju tēvu. Tēvs viņam
viens — Rafi, pats Al-Laijss bijis Omeijādu valstsvīra

Nasra ibn Saijara mazdēls. Laijsam pilnībā pievienots
vectēva yārds.

Bez speciāliem pētījumiem īsti droši nevar zināt, vai
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paliesi tādi tevi un deli bijuši, kādi uzradīti dažos

vēsturisku personu vārdos. Gadās arī, ka šie tēvi un

dēli ir vai nu vecāku doti vārdi, vai iesauka.

Vācu XIX gs. onomatologs (personvārdu speciālists)
Rūdolfs Kleinpauls pētījis daudzu tautu vārdus un iz-

sakās, ka tie viegli saprotami. Taču, pievēršoties arābu

īpašvārdiem, viņš mazliet pārspīlētā stilā raksta, ka te

sākoties «Tūkstoš un vienas nakts» teiksma. Proti:

«Es vispirms sastopu dažādus Abdallahus vai

Abdelkaderus, kas nozīmē «dieva kalps»; tiem pie-

vienojas bezgalīgi abu jeb tēvi un tikpat daudz ibn

jeb dēlu. Tēvi un dēli kā Turgeņeva romānā. Bet

vai jūs domājat, ka Hammedam un Ali patiesi tik

daudz dēlu bijis? Ak, cik daudz tur dīvainu tēvu:

Miera tēvs, Prieka tēvs, Uzvaras tēvs, Mušas tēvs,

Suņa tēvs un Blusas tēvs . .»
3

Tomēr tā gluži nav, ka arābiem būtu gari vārdi vien.

Daudz ir pavisam īsu, kas visvairāk biedrojas vai nu

ar ibn, vai abu. Minēsim dažus:

Ibn Ķuzmans — XI gs. arābu dzejnieks, Ibn Ku-

teiba — IX gs. rakstnieks un zinātnieks, Ibn Fadlans —

X gs. slavens arābu ceļotājs, kuram gan ir arī vārds

Ahmeds, taču tas netiek minēts. Tāpat Ibn Halduns -

izcils viduslaiku vēsturnieks.

Abu Bekrs — kalifs, dzīvojis VII gs., Muhammeda

līdzgaitnieks un sievastēvs. Abu Tammams — IX gs.

arābu dzejnieks. Abu Musiims — VIII gs. karavadonis,
kas vadījis sacelšanos pret Omeijādiem. Abu Nuvass

VIII gs. arābu dzejnieks. Abu Nuvass ir iesauka, kas

3R. Ķleinpatd, Menschen- und Volkernamen. Loipzig, 1885

33. lpp.
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nozīmē «Sprogu tēvs», jeb «Sprogainais». Un beidzot —

Abulhauli, Šausmu tēvs, kā arābi dēvē sfinksu.

Ja ibn un abu ir personas vārda sākuma, tad tos

raksta ar lielo burtu.

Substantīvs z v īpašvārdos

īpašvārdos sastopam arī substantīvu zu. Piemēram,

Maķedonijas Aleksandra pagodinošā iesauka, ko viņam
devuši arābi, ir Zulkarnains, t. i., Ragainais. V. Jana

romāna «Batijs» tulkojumā vārds rakstīts šādi: Zuls

Karnains 4
.

Tas nav pareizi. lespējamie varianti: Zu

Al-Ķarnains, ja pēc zu ietur pauzi, bet, ja izrunā vienā

balss intonācijā, tad Zulkarnains (Zu-l-Karnains), t. i.,
artikuls al iepriekšējā patskaņa v ietekmē zaudējis
savu a. Artikuls al pieder pie vārda Karnains un nevis

pie zu. Tas pats ir ar līdzīgu vārdu citā grāmatā

(«Arābu proza». LVI, 1961), kur redzam to Zu-an-Nuna

veidā. Pareizi būs Zunnuns. Piemēram, uzbeku rakst-

niece Saīda Zunnunova.

Substantīvs zu tulkojumā nozīmē «īpašnieks». Ar zu

arābiski var veidot dažādas vārdkopas, piemēram,
Zulmali — bagātības īpašnieks, t. i., bagātnieks.

Arābu īpašvārdi ir vienmēr noteikti

Personvārdi un ģeogrāfiskie nosaukumi var būt ar

noteikto artikulu al vai bez tā. N. Jušmanovs 5 norāda,

4 Sk. V. Jons, Batijs. LVI, 1962, 67. lpp.
5 H. lOutMunoe, TpaMMaTiiKa apa6cKoro .niTopaTvpnoro mhiKa.

Jl., 1928, 106. lpp.
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ka arābu īpašvārdi ir noteikti paši par sevi, pēc savas

nozīmes. Ir vārdi, kas biedrojas ar al, un vārdi bez al.

Dažreiz viens un tas pats vārds var būt dažādos vari-

antos. Piemēram, Al-Hasans vai Hasans. Daudzu pil-
sētu nosaukumi ir ar artikulu: Al-Malialla, Al-Ķubra,

Ar-Rijāda v. c. Medīnu arābi paši raksta ar noteikto

artikulu: Al-Madlnatu. Turpretī nosaukumus Ķerbela,

Bagdāde, Meka sastopam bez artikula, toties ar dze-

jiskiem apzīmējumiem. Visos gadījumos būtība ir viena

un tā pati.

Kā rakstīt artikulu a / ?

Vai artikulu rakstīt kopā ar vārdu vai šķirti? Kā

zināms, arābu valodā artikulu ar vārdu, uz kuru tas

attiecas, raksta vienmēr kopā. Transkripcijā, kuru šobrīd

lieto Padomju Savienībā un ko iesaka arī ārzemju arā-

bisti, artikulu al pie vārda pievieno ar defisi, tādējādi
parādot artikula un vārda tuvo saistību. Vai artikuls

jātranskribē ar lielo vai mazo burtu? lespējami abi va-

rianti. Taču vienā grāmatā vai vienā rakstā attiecībā

uz īpašvārdiem gan butu jāievēro kāds viens princips.
Pavērosim, kas notiek praksē, un ieskatīsimies rokas-

grāmatā «Tuvo un Vidējo Austrumu zemes» («Liesma»,

1965). Redzams, ka redaktoriem un tulkotājiem nav

bijis skaidrs, kā rakstīt artikulu. Grāmatā ir lappuses
(31., 35., 49. un citas), kur artikuls al rakstīts šķirti
no vārda un bez defises. Ir ari gadījumi, kad artikuls

rakstīts kopā ar vārdu, izmetot vienu dubultojuma līdz-

skani, kas radies artikula al līdzskaņa asimilācijas re-

zultātā. Tā darīts, piemēram, plakankalnes Etihas

(10. lpp.) nosaukumā. Pareizi jābūt Et-Tiha. Protams,
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ir arī artikula al un attiecīgā vārda savienojumi, kā

Elfirdana, Almasafi, Almuharaka, Albatina, pret ku-

riem no fonētikas viedokļa iebildumu nevar būt. Bet,
lūk, Omānas un Maskatas apgabalu nosaukumi rak-

stīti šādi: Alhudžar-aš-Šarki, Alhudžar-al-Garbi

(175. lpp.). Aš-Sarki un al-Garbi pievienot pie vārda

Alhudžara ar defisi nav pamata. Tie ir debess pušu no-

saukumi, kas jāraksta šķirti. Vislabāk tos tulkot, lai

vārds iznāktu īsāks un vieglāk uztverams. Ņemsim pa-

līgā arābu-krievu vārdnīcu. Sark nozīmē «austrumi»,

garb — «rietumi». Tātad Austrumu vai Rietumu Alhu-

džara (jeb Al-Hudžara).

Kad asimilējas artikula al līdzskanis?

Tātad kad jāraksta al un kad ad, an, ar, as, aš, at,
az? Arābu literārajā valodā artikula al līdzskanis asi-

milējas, ja vārds, uz kuru artikuls attiecas, sākas ar

d, n, r, s, š, t, z (t. i., al pārvēršas par ad, an, ar,

as, aš, at, az). Minētie līdzskaņi ir tā sauktie saules

burti. Citu līdzskaņu (mēness burtu) priekšā al līdzska-

nis vēl asimilējas dažos dialektos. Artikulam al ir vai-

rāki fonētiskie varianti: il, cl, ul, taču nozīme viena un

tā pati.

Burtus, pirms kuriem al līdzskanis asimilējas, der

iegaumēt, lai nerakstītu juku jukām. Piemēram, rakstā

«Kuveita un nafta» («Cīņa», 1965., 17. I.) rakstīts divē-

jādi — al Sabahs un as Sabahs. Abos gadījumos al

līdzskanis ir asimilējies un al pārvērties par as. Vai

arī «Tūkstoš un vienas nakts» personāžs abasīdu kalifs

Haruns Ar-Rašids (IX gs.), kuru tik bieži gan presē,
gan grāmatās redzam kļūdaini uzrakstītu ar al.
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Vai arābu īpašvārdus var tulkot?

Daiļliteratūrā un arī zinātniskajā literatūrā mēdz tul-

kot dažas vārda sastāvdaļas. It sevišķi jau iesaukas.

To vērojam I. Kračkovska rakstos, kā arī grāmatā «Aus-

trumu noveles» 6
.

Tur lasām: «Lielais šeihs Abu Air

Šinas dēls tā pavēstīja ..» Abu Ali Šinas dēls, kā zinām,

ir Avicenna, jeb abu Ali ibn Sina. «Tāpat kādam sa-

manidu dzimtas valdniekam emīram Mansuram Nuha

dēlam Nasra dēlam piesitās kaite.. Emīrs Mansurs

aizsūtīja pēc Muhammeda Zakarijas Ražas dēla.» Mi-

nētais emīrs ir samanīdu dinastijas (X gs.) valdnieks

Mansurs I. Tāpat Muhammeds ir vēsturiska persona,

to laiku slavens ārsts. Minētajos izrakstos tulkots vārds
ibn — dēls. Taču tāpat tekstā var tulkot abu — tēvs,

umm — māte, bint — meita. Austrumu kolorīts no tā

ne vien nezūd, bet lasītājam kļūst saprotamāks.

Kādas pārvērtības arābu personvārdos
radušas mūslaikos?

Pēc vērojumiem literatūrā, tie kļuvuši īsāki, retāk

manāmi ibn un abu. Piemēram, Džabrans Halils Džab-

rans — mūsdienu Libānas rakstnieks. Viņa vārdā pa-

zudis ibn. Viņš ir ibn Halils, t. i., Halila dēls. Vai arī

Meleka Hifni Nasifa. Te pazudis vārds bint. Viņa ir

bint Hifni, t. i., Hifni meita.

Taču pavisam izzuduši šie vārdiņi nav. Var minēt

mūsdienu ēģiptiešu rakstnieci Bint Aš-Saati, kas gan

6 «BocTOMuan HOBe.i/ia», M., 1963; 94., 95., 302., 303. lpp.
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ir pseidonīms un tulkojumā nozīmē «Krastmalas meita».

Daudziem rakstniekiem ir divi vārdi vien: Mahmuds

Teimurs, Muhammeds Sidki.

Kad defise nav vajadzīga?

īso vārdu rakstībā nav nekā sarežģīta. Citādi tas ir

ar garajiem, kurus bieži vien mēdz izraibināt ar defi-

sēm. Defise arābu īpašvārdos nepieciešama, tikai jāzina
gan, kur to likt un kur nelikt. Lūk, izraksts no latviski

tulkotā L. Solovjova romāna «Stāsts par Hodžu Nas-

redinu» (LVI, 1960): «Šo notikumu mums pavēstīja
Abu-Oinars-Ahmeds-ibn-Muhameds pēc Muhameda-ibn-

Ali-ibn-Rifa stāsta ..» Te vienā laidā saliktas defises,

lai gan neviena nav vajadzīga. To nav arī Ibn Hazma

grāmatā «Mīļotās kaklarota», no kuras L. Solovjovs

ņēmis citātu. Šo Ibn Hazma grāmatu krieviski tulkojis
respektējams arābu valodas pratējs M. Saljē; viņš defisi

lietojis vienīgi gadījumos, kad artikuls al jāpievieno
pie vārda.

Kad jāraksta defise?

Ar defisi latviski jāraksta tie arābu īpašvārdi, kuru

komponenti ir abu, al un vārdi, kas sākas ar saules

burtiem.

lepriekš šai rakstā jau minēti divi vārdi ar kompo-
nentiem abu un al. Tie ir Abulfaradžs (Abu-l-Faradžs)
un Abulhauli (Abu-l-Hauli). Izrunājot vārdus ar pauzi,
būs Abu Al-Faradžs, Abu Al-Hauli. Taču tāda trans-
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kripcija iederas vienīgi mācību grāmatā. Praksē vārdu

izrunā vienā balss intonācijā, un tad pazūd viens pat-
skanis. Šinī gadījumā artikuls al zaudē savu patskani a,

paliek vienīgi līdzskanis /. Neskarts palicis abu. Abas

minētās vārdkopas var sarakstīt kopā, jo šeit visas ska-

ņas iekļaujas latviešu valodas fonētiskajā sistēmā.

Taču, kā jau redzējām, artikula līdzskanis / arī pa-

kļauts pārvērtībām, kad aiz tā seko vārds, kas sākas

ar saules burtu. Nu rodas vārdkopas ar garajiem līdz-

skaņiem jeb dubultniekiem, kas vairs neiekļaujas lat-

viešu valodas fonētiskajā sistēmā. Lūk, šo vārdkopu
grafiskais atveidojums: Abu ad [<al) Dauds, Abu as

(<al) Sabahs, Abu aš (<al) Sams, Abu at (<al)
Tufeils, Abu az (<al) Zahirs. Izrunas un arī ieteicamā

pareizraksta atveidojums: Abu-d-Dauds, Abu-s-Sabahs,

Abu-š-Sams, Abu-t-Tufeils, Abu-z-Zahirs. Vēl var būt

vārdkopas, kur ietilpst vārds Rahmans. To var rakstīt

divējādi: Abu-r-Rahmans vai arī Aburrahmans. Tāpat
arī Nuhs: Abu-n-Nuhs vai arī Abunnuhs, jo latviešu va-

lodas fonētiskajā sistēmā ir garais r un n. Taču tīka-

māk acij un vieglāk mēlei, ja raksta ar defisi.

Daiļliteratūrā līdzīgas vārdkopas var tulkot šādi:

Dauda tēvs, Sabaha tēvs, Rahmana tēvs utt.

Personvārdi ar ab d un din

Liela dala arābu personvārdu sākas ar abd (kalps),
pēc kura seko visdažādākie allaha epiteti: gan «žēlsir-

dīgais», gan «cēlais», gan «taisnīgais». Cita vārdu

grupa beidzas ar din (ticība). Pirms vārda «ticība»

(din) stāv epiteti «saule», «zobens», «lauva» un citi.
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Proti: Abdarrahmans (Abd — kalps, ar (<al),
rahman — žēlsirdīgais) — Žēlsirdīgā kalps, Abdalme-

sihs (Abd — kalps, al, mesih — mesija) — Mesijas

kalps, Nasre(d) dins (Nasr — palīgs, cd (<el), din —

ticība) —Ticības palīgs, Nizametdins (Nizam — likums,
et (<el), din —■ ticība) — Ticības likums. Vārdi rak-

stāmi kopā, jo tie ir tādi paši salikteņi, kā, piemēram,

Sniegbaltīte, Saulcerīte, Lāčplēsis, Svjatoslavs, Vlad-

lens utt. Dažos tulkojumos vērojam (sk. jau citēto grā-
matu «Arābu proza»), ka vārda sastāvdaļas rakstītas

šķirti un pirmajam komponentam abd, nasr, nizam utt.

pievienota latviešu valodas nominatīva galotne «s».

Proti: Abds Ar-Rahmans, Nasrs Ed-Dins. Tā skaldīt

neder, personvārds rakstāms vienā vārdā ar latvisko

galotni beigās.

Komponenti umm'džebel, dahr v. tml.

ģeogrāfiskajos nosaukumos

Minēsim piemērus no rokasgrāmatas «Tuvo un Vi-

dējo Austrumu zemes», kur starp daudzajiem ģeogrāfis-
kajiem nosaukumiem ir tādi, kas sākas ar umm (māto).
Latviskajā tulkojumā tie atveidoti šādi: Umnasanas

sala (114. lpp.), Umsaīda (156. lpp.). Šajos nosauku-

mos izmests otrais m. Tas nav pareizi. leteicam umm

rakstīt šķirti: Umm Nasanas sala, Umm Saīda. Vēl

arābu ģeogrāfiskajos nosaukumos ir komponenti dzebel

(kalns), dahr (tuksnesis), nahr (upe), šatt (liela upe)
un daudzi citi. Skatoties pēc konteksta, tie jāraksta vai

nu šķirti, ja atstāj arābu vārdu, vai arī jātulko latviski.

Arābu cilmes personvārdi izplatīti arī starp padomju
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zemes Kaukāza un austrumu tautām: kazahiem, kir-

gīziem, turkmēņiem, uzbekiem, tatāriem, taclžikiem,
azerbaidžāņiem, t. i., starp visiem tiem, kuri pēc arābu

iekarojumiem VII—VIII gs. un vēlāk pievērsti isla-

mam.

Laika ritējumā nearābu tautas aizgūtos īpašvārdus
nav neko daudz pārveidojušas, kas izskaidrojams ar to,

ka islamam pievērstās tautas lietoja arābu alfabētu un

arī pati arābu valoda atsevišķos laika posmos ir bijusi

plaši izplatīta.

Tāpat arābu personvārdi plaši izplatīti Irānā, Indijā,

Turcijā un Indonēzijā.

Sai rakstā skarta tikai daļa jautājumu un problēmu,
kā transkribēt arābu literārās valodas īpašvārdus. Lie-

lākoties apskatīti tie vārdi, ar kuriem nācies sadurties

tulkojumos. Neiztirzāti palikuši arābu dialektu īpaš-

vārdi, kā arī tas savdabīgais, ko vērojam Padomju Sa-

vienības tautu, Turcijas, Irānas, Indijas un citu zemju
arābu cilmes īpašvārdos.

I. FREIMANE

ĢENITĪVS vai cits locījums?

Aplūkosim dažus vienpersonas verbus, kuri saskaņā
ar mūsdienu latviešu literārās valodas normu lietojami
ar ģenitīvu, proti, verbus gribēties, pietikt, trūkt, vaja-
dzēt. 1 Valodas praksē pie verbiem gribēties un vajadzēt
ģenitīva vietā sastopam arī akuzatīvu, pie verbiem pie-

1 Sk. Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika I, Fonē-

tika un morfoloģija. LPSR ZA izd. Rīgā 1959, 456. §. 395. lpp.
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tikt un trūkt — nominatīvu. It sevišķi tas sakāms par

vajadzēt lietošanu pēdējā laikā, tāpēc arī šā verba ap-

skatam pievērsīsimies vispirms.
Galvenie verba vajadzēt lietošanas modeļi mūs-

dienu latviešu literārajā valodā ir divi: 1) verbs kopā

ar ģenitīvu (vajag naudas; nevajag nekā) un 2) verbs

kopā ar infinitīvu (vajag strādāt).
Vispirms aplūkosim gadījumu, kad verbu vajadzēt

lieto ar ģenitīvu. Vajadzēt ar ģenitīvu (lietvārdu vai

vietniekvārdu) var būt saistīts tieši. Piemēram: Va-

jag lieta spēka, lai vētrā drāztos uz priekšu, bet

vajag divkārša spēka, lai vētrā paliktu uz vietas.

(A. Grigulis, Caur uguni un ūdeni.) Viņai taču nekā

šeit nevajadzēja.. (J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs.)
Ģenitīvu teikumā, kurā ir vajadzēt, var noteikt arī cits

vārds (nelokāmais skaitļa vārds, apstākļa vārds). Tādā

gadījumā visa šo vārdu kopa ir saistīta ar vajadzēt:
Kopīgi viņi vēl sarēķināja, ka par grāmatām, burtnī-

cām un dažādiem sīkumiem divdesmit rubļu par

gadu tomēr vajadzēšot. (A. Sakse, Darba cilts.)
Bet naudas vajadzēja arvien vairāk. (J. Kal-

niņš, Andrejs Pumpurs.) Slēpes par milimetra tiesu

paslīd garām, bet viņa pati iekrīt puisim rokās. Un

Vitoldam vajag krietni daudz spēka un veik-

lības, lai abi noturētos uz kājām. (I. Indrāne, Cepure
ar kastaņiem.) Cik naudas nevajadzēs, kad

sāks tās mājas būvēt. . (A. Upīts, Zaļā zeme.)
Teikumā, kurā ir verbs vajadzēt, iespējams arī aku-

zatīvs, taču tas ir atkarīgs nevis no vajadzēt, bet gan

no pārejoša verba infinitīva pie vajadzēt: Reizēm pūta
stiprs vējš un viļņi traucās tik augstu liedagā, ka lai-

vas vajadzēja uzvilkt kāpās. (V. Lācis, Vana-

dziņš.) Tomēr pudeli vajag paņemt. (L. Purs,
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Gaismas staru lokā.) Aku vajag izrakt kalnā.

Pumpi ielikt un vāku virsū, lai nepieputina un neaiz-

salst. (A. Upīts, Zaļā zeme.)
Tātad vajadzēt atbilstoši normai tieši ir saistīts vie-

nīgi ar ģenitīvu. Taču valodas praksē redzam gluži
citādu ainu. Ļoti bieži vajadzēt tiek lietots ar akuzatīvu.

Vienu un to pašu autoru vienu un to pašu sacerējumu
ietvaros sastopam vajadzēt gan ar ģenitīvu, gan ar

akuzatīvu. Piemēram: Katram bērnam vajag tēva,

kas to pašūpo uz ceļgala un lietus laikā paslēpj zem

milzīgās cepures. (I. Indrāne, Cepure ar kastaņiem.)
Mums tagad tur klānos vajadzēs fermu pārzi-

ņus, zootehnikus, daudz dažādu speciālistu.

(I. Indrāne, Cepure ar kastaņiem.) ..

tādam jaunam,

nepieredzējušam bērnam vispirms vajag nopietna
padoma viņa darba lietās. (D. Zigmonte, Ir jābūt

Hovalingai.) Margai nepārtraukti vajag apkārt
dzīvību, cilvēku balsis un mūzikas skaņas.
..Margai vajag darbu, lai pēc tam justu atpūtu.
(D. Zigmonte, Ir jābūt Hovalingai.) Laukos strādāja
cilvēki, kam šīs zinātnibas vajadzēja. Bet

Pumpurs saprata arī, ka te nevajag viņa, lai tās

nonāktu lasītājiem. (J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs.)
Vai šai pieticīgajai pelēcībai vajadzēja labāku nā-

kotni? Pelēcībai vajag pelēcīgu dzīvi, citas tā

baidās. (J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs.) Daļa cementa

ļoti drīz jānogādā Daugavas kreisajā krastā. Lai to iz-

darītu, vajag prāmja vai pagaidu pontona tilta.

(Presē.) Sauli vajag šai zemei. (Presē.)
No minētajiem piemēriem redzam, ka verbs vajadzēt

mūsdienu latviešu literārajā valodā samērā bieži lietots

ar akuzatīvu. Tāpēc būtu vēlams dažus akuzatīva lieto-

šanas gadījumus pie vajadzēt iztirzāt sīkāk.
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Praksē ir sastopami gadījumi, kad akuzatīvu pie va-

jadzēt varam izskaidrot ar elidētu 2
pārejoša verba infi-

nitīvu, it sevišķi spriegā runā, sarunu valodā, dialogos.

Piemēram, teikumā: Uguni vajadzētu klāt vi-

sam sitam raganu perēklim! (A. Upīts, Pirmā nakts)
varētu būt izlaists infinitīvs «likt», «pielikt» vai tam

līdzīgs; dialogā: — Ārstu taču vajadzēja. — Sorit

agri aizbrauca pakaļ.. (A. Upīts, Pirmā nakts) pie
vajadzēja varētu būt infinitīvs «atvest», «ataicināt»;
teikumā: Tikai pa galvu nesist, dzivu man viņu va-

jag! (A. Upīts, Pirmā nakts) pie vajag, iespējams, ir

elidēta infinitīva kopa «dabūt rokā».

Šāda infinitīva elipse būtu pieļaujama vienīgi runā,

spraigos dialogos. Tādos gadījumos, kad grūti pateikt,
kāds vārds elidēts, lietojams ģenitīvs. Par kļūdu tātad

uzlūkojams akuzatīva lietojums šādos teikumos: Istabā

atgriezies, ieslēdz radio. Jautra, nesaistoša mūzika. Šo-

vakar vajag troksni visapkārt. (D. Zigmonte,
Ir jābūt Hovalingai.) Atnāca Vanda Sondore par zīmē-

šanas skolotāju. Uzgleznoja dekorācijas. Vajadzēja
ari izrādi. Vajadzēja deju kolektīvu. Va-

jadzēja komjauniešu komiteju. Un komjauniešu
klubu. (I. Indrāne, Cepure ar kastaņiem.) Laime ir

kā brīnumputns, tikai vajag drosmi un godīgu

sirdi, lai to notvertu. (J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs.)
Man vajadzēja naudu, lai dzīvotu. (J. Kalniņš,
Andrejs Pumpurs.)

Mūsdienu latviešu literārās valodas normas prasība,

2 Elidēt nozīmē noklusēt, izlaist, elipse — noklusējums,

izlaidums; šos terminus lieto, apzīmējot tādu valodas konstrukciju,
kur doma paliek līdz galam neizteikta, bet lasītājs neizteikto var

iedomāties pats.
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lai vajadzēt lietotu ar ģenitīvu, stingri jāievēro. Ja pie

vajadzēt konsekventi lietosim ģenitīvu, tad neradīsies

tādi pārpratumi, kādi rodas patlaban, lasot literārus

darbus, kuru autori verbu vajadzēt lieto gan ar ģeni-

tīvu, gan akuzatīvu. Tā, piemēram, nav saprotams, vai

domāts vienskaitļa akuzatīvs vai ari daudzskaitļa ģeni-
tīvs šādos savienojumos: lielu spēku nevajag,

pļāvēju vajag, darbinieku vajadzēja. Arī

teikumā: Tur, Latvijā, [Andreja Pumpura laikā] visma-

zāk kādam vajag cilvēku, kas domā par visas

tautas labumu. (J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs.)
Tomēr ir vēl kāds gadījums, kad pie vajadzēt lieto

akuzatīvu, turklāt ļoti bieži. Tie ir jautājuma teikumi ar

vietniekvārdu akuzatīviem «ko», «to».

Šādā saistījumā vajadzēt parasti tiek lietots tad, ja
jautātajam nav skaidri zināms, kas ir tā reālija (per-
sona, priekšmets), tā darbība, tas jēdziens, par ko ir

runa, pēc kura viņš jautā. Piemēram: Ko tev vajag?

(A. Upīts, Ziemeļa vējš.) Ja jautātājs nezina, par ko

būs runa, viņam ģenitīva formas lietošana rada zinā-

mas neērtības, turklāt var mainīties arī paša jautājuma

jēga. Ja Ko vajag? vietā teiktu Kā vajag? (ar
lauztu intonāciju), tad varētu saprast, ka tiek jautāts,
kādā veidā jānotiek darbībai.

Ilustrācijai var noderēt šāds piemērs: Tu zini, ko

vajag darīt. Kā vajag. (I. Indrāne, Cepure ar

kastaņiem.) Pirmajā teikumā akuzatīvu «ko» nosaka

infinitīvs «darīt», taču, pat ja šā infinitīva nebūtu, pie
vajadzēt labāk būtu lietot akuzatīvu «ko» ar nozīmi,
tu zini, kas vajadzīgs, kas jādara atšķirībā no otrā

teikuma, kura nozīme ir kā, kādā veidā jādara.
Teiktais attiecināms arī uz stāstījuma, apgalvojuma

teikumiem, kuros akuzatīvam «ko», «to» ir vispārinošs,
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uz konkrētām parādībām neattiecināts lietojums. Arī

latviešu valodā bieži lietotajā konstrukcijā ko vajag, to

vajag vietniekvārdiem «ko», «to» ir vispārinošs rak-

sturs, piemēram: — Ko vajag, to vajag. Jo ma-

zāk kungu pasaulē, jo labāk. (A. Upīts, Pirmā nakts.)
Konkrētos gadījumos labāk lietot ģenitīvu, piemēram:

Naudas, tās viņam vienmēr vajadzēja. Viet-

niekvārds «nekas» pie noliegtās verba formas vienmēr

lietojams ģenitīvā. «Nekā» apzīmē konkrētas parādības,
darbības, reālijas noliegumu un teikumā pārpratumu
nerada. Tāpēc par pareizu uzlūkojams lietojums tei-

kumā: Viņai taču nekā šeit nevajadzēja.

(J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs), nevis: — Nē, nē, pal-

dies, meistar! Vairāk man neko nevajag (L. Purs,

Gaismas staru lokā).

Tāpat kā vajadzēt, arī verbs gribēties mūsdienu

valodas praksē bieži tiek lietots ar novirzi no literārās

valodas normas, proti, ar akuzatīvu ģenitīva vietā. Verbu

gribēties (tāpat kā vajadzēt) arī mūsdienu valodā lieto

vai nu kopā ar ģenitīvu, vai arī ar infinitīvu.

Kopā ar dalāmo ģenitīvu verba gribēties lietošanā

nekādas īpašas atkāpes no normas nav novērotas. Pie-

mēram: .. kad viņš [milzis] reiz izgāja tukšā, neauglīga
smilšu klajumā, tad viņam gribējās zemes, ze-

mes, kas auglīga gulēja tur zem smiltim un slēpa sevī

jaunus kokus un puķes. (K. Skalbe, Pasakas.) Bet_ vi-

ņam gribējās tās naudas, tas tak bija tas āķis.

(R. Blaumanis, Andriksons.) ..viņai tiešām gribas

pankūku. (D. Zigmonte, Ir jābūt Hovalingai.)
Teikumā, kurā ir verbs gribēties, var būt arī akuza-

tīvs, kas atkarīgs nevis no gribēties, bet gan no

kāda cita verba infinitīva. Šodien grib a s pateikt
labu vārdu par .. pirmrindniekiem. (Presē.) Retumis



122

sastopams ari akuzatīvs pie gribēties, piemēram, tu pats

nezini, ko tev gribas. Šāda akuzatīva lietošana pie

gribēties, iespējams, izskaidrojama ar to, ka verbu gri-
bēties dažkārt lieto savienojumā ar akuzatīvu līdzīgi
verbam gribēt. Taču jāievēro, ka verbs gribēt gan lie-

tojams ar akuzatīvu (ko tu gribi), bet atgriezeniskā
forma gribēties — ar ģenitīvu (kā tev gribas).

Par nevēlamiem atzīstami arī tie dažkārt valodas

praksē sastopamie gadījumi, kad teikumos ar divkāršu

noliegumu verba gribēties noliegtā forma saistīta ar

pārejoša verba infinitīvu, bet pie tā savukārt ir no-

liegtais vietniekvārds akuzatīvā: Negribas ne-

vienu redzēt, ari tas iespējams. (L. Purs, Gaismas

staru lokā.) Šādos gadījumos būtu lietojams nevis aku-

zatīvs, bet gan ģenitīvs: Tagad Pumpuram nekā

vairs negribējās sacīt. (J. Kalniņš, Andrejs
Pumpurs.)

Mazāk sastopamas svārstības valodas praksē ir verbu

pietikt un trūkt lietojumā ar ģenitīvu.
Verbu pietikt lieto ar ģenitīvu, atbilstoši normai.

Piemēram: Vai tev lukturi petrolejas pietiks?

(D. Zigmonte, Ir jābūt Hovalingai.) Mūrniekiem

ķieģeļu pagaidām pietiek. (A. Upīts, Pirmā

nakts.) «Ķadijevkas» apkalpei pat pietika dros-

mes izsaukt uz sacensību slaveno «Nemanu». (Presē.)
Andrejs bīstas klusuma. [. ..] Paiet mēneši, līdz viņam

pietiek spēka palikt vienam. (J. Kalniņš, Andrejs
Pumpurs.)

Arī verbs trūkt valodas praksē parasti tiek lie-

tots ar ģenitīvu. Piemēram: — Man vienkārši trūkst

padoma, — Liene satriekta saka. (D. Zigmonte, Ir

jābūt Hovalingai.) Gadās arī sausas vasaras, kad zā-

les ganībās t ruks t. (Presē.) Pārnākot jau mūs va-



123

reni samieloja, kas gan tur viss nebija uz galda,
trūka tikai putna piena. (A. Austriņš, Puiškāns.)

Taču dažkārt vērojama arī atkāpe no normas, tur-

klāt pat viena autora darbos. Piemēram: .. kam pasaulē
trūkst zemes un saules, tas nīkuļo un aiziet

bojā. (J. Kalniņš, Andrejs Pumpurs.) .. Jaungaigalās
katru dienu būs svaigs piens un ari gaļas šķēlīte

ēdamā reizē netrūks uz škivja. (J. Kalniņš, Andrejs
Pumpurs.)

īsajā apcerējumā aplūkojām novirzes no normas dažu

ar ģenitīvu lietojamu vienpersonas verbu savienojumos

ar lietvārdu locījumu formām. Teiktais attiecināms arī

uz atbilstošiem atvasinājumiem ar priedēkli, piemēram,

iegribēties, pietrūkt.

Svārstības, novirzes no normas locījumu lietošanā pie
aplūkotajiem verbiem (it sevišķi pie vajadzēt) pēdējā
laikā latviešu literatūrā ir bieži vērojama parādība.
Kā rāda rakstā minētie piemēri, tās sastopamas pat
tādu autoru darbos, kuriem visumā raksturīga bagāta
un raiti plūstoša valoda. Ja runātāji un rakstītāji pa-

reizi lietos locījumus pie aplūkotajiem verbiem, valoda

kļūs precīzāka, izteiktā doma skaidrāka, arī stils

labāks.

H. BENDIKS

PIEZĪMES PAR DARBĪBAS VĀRDU PARALĒLFORMĀM

Latviešu literārajā valodā nereti pieļauti un tiek lie-

toti atšķirīgi kāda vārda izrunas un rakstības_ varianti.

Pretstatā līdzīgas, pat vienādas nozīmes vārdiem —

sinonīmiem, kas dod iespēju smalki niansēt nozīmju
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atšķirības, kā arī izvairīties no kāda vārda negribētas
un apnicīgas, stilistiski nemotivētas atkārtošanas, šādi

viena vārda izrunas un rakstības varianti — paralēl-
formas — saziņas skaidrībai, runātā vai rakstītā labā-

kai uztverei nedod nekā.

Vai vienīgā paralēlo variantu jēga ir tāda, ka tā sek-

mīgāk, ar mazākām runātāju un rakstītāju, redaktoru

un citu valodas kopēju uzskatu sadursmēm var risinā-

ties kaut pakāpeniskais un lēnais, taču nemitīgais lite-

rārās valodas attīstības, tās normu maiņas un pilnvei-
des process. Ar laiku viena paralelforma gūst lietojuma

plašuma ziņā aizvien lielāku pārsvaru sakarā ar to, ka

tā labāk iek|aujas visā literārās valodas formu sistēmā,

dod iespēju labāk nošķirt dažādas nozīmēsi darīt iz-

teiksmi skaidrāku, nepārprotamu. Tāds liktenis, piemē-

ram, bijis paralēlajiem svešvārdu garumu apzīmēju-
miem. Tie savulaik, 1958. gadā, tāpat tika atzīti par

pareiziem kā praksē plaši vērojamās dažādās izrunas

atveidi. Tagad pati astoņu gadu ilgā rakstības, lielā

mērā arī izrunas prakse, dodama noteiktu pārsvaru vie-

nam no šiem variantiem, Jāvusi Valodas un literatūras

institūta Pareizrakstības komisijai to jau izvirzīt par
turpmāk vienīgi pareizo.

Turpretim tur, kur atšķirīgo variantu sacensība rak-

stības praksē vel nerāda kādam no tiem izšķīrēju pār-

svaru, tie arī turpmāk lietojami pec rakstītāju un re-

daktoru izvelēs, kā tas redzams arī Pareizrakstības

komisijas atzinumos par darbības vardu tagadnes for-

mām un par attiecīgajiem tagadnes divdabjiem. 1

Taču nebūtu lietderīgi tikai gaidīt kādu stihisku prak-

1 Sk. laikraksta «Literatūra un Māksla» 1966. g. 16. aprīļa
numurā.
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ses izšķiršanos par vienu vai otru formu. Jau tagad ir

vērts apsvērt, kuram variantam dodama priekšroka, lai

tad to apzināti izvēlētos gan paši rakstītāji, gan redak-

cijas. Tāds savs variants noderīgs gan redakcijas dar-

biniekiem rakstos un tulkojumos, gan tādās reizēs, kad

autoram īpašu prasību pēc viena vai otra varianta ne-

būtu var kad autors vienā rakstā būtu pamīšus lietojis
abus variantus. Viena un otra varianta priekšrocību un

ēnas pušu sastatījums tālab var veicināt ātrāku izde-

vīgākā varianta uzvaru, literārās valodas pilnveidi

vispār.
Tā tas varētu būt ar darbības vārdu tagadnes for-

mām, kā arī ar tagadnes divdabjiem, par kuriem sprie-
dusi \ Pareizrakstības komisija. Domājams, ka šeit lie-

lākas perspektīvas ir īsākajām, 111 konjugācijas for-

mām, kas ērtākas lietojumā gan ar savu īsumu, gan

ar saziņas skaidrībai nozīmīgo pagātnes un tagadnes
formu atšķirību pirmās personas vienskaitlī, piem., (es)
cienu—cienīju, kamēr garākā, II konj. tagadnes forma

cienīju te sakristu ar pagātni; tāpat sakrīt garākās for-

mas otrajā un trešajā personā — (tu) cieni — (viņš)
cieni, kamēr attiecīgās īsākās formas ir atšķirīgas —

cieni—ciena. Zināms šķērslis tādai senāko II konj.
formu pārejai uz 111 konj. formām gan varētu būt dar-

bības vārdos, kam saknē ir c vai ē. Šo darbības vārdu

tagadnes formas, izņemot vienskaitļa otro personu, ag-
rākais II konjugācijas formās parastais šaurais c, ē

tagad jāaizstāj ar 111 konjugācijas formu plato c, ē,

piem., (es) pētīju, (tu) pētī, (viņš, viņi) pētī, (mēs)

pētījam, (jūs) pētījat, visi runājami ar šauru ē, kamēr

pētu, pēta, pētām, pētāt runājami ar platu ē.

Te tātad kopā ar galotņu maiņu formu vairumā pār-
veidojama arī saknes patskaņa izruna. Tas dažam
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labam šķiet neērti un tāpēc liek atturēties no īsākajām
formām vispār. Citi gan šīs īsākās formas runā, bet

patur to pašu garākajās formās ierasto un šo formu

lietotāju runa aizvien vel dzirdamo šauro c, ē.

Rodas jautājums, vai tāda šais formās saglabātā
šaurā c, ē izruna nebūtu atzīstama par vairāk ieteica-

mās, ar visu šaurā vai platā c, ē izrunas sistēmu labāk

saskanīgās, Pareizrakstības komisijas noteikti prasītās

platā c, ē izrunas paralēlu variantu. Tāds pieļāvums
veicinātu šo darbības vārdu svārstīgo tagadnes formu

drīzāku vienību par labu īsākajām formām, kurās tad

ar laiku ieviestos arī vienota platā c, ē izruna pēc se-

nāko 111 konj. darbības vārdu parauga.

Tātad īsākajām 111 konj. tagadnes formām ir zinā-

mas priekšrocības salīdzinājumā ar garākajām II konj.

formām, un tas ari būs galvenais stihiski sākušās,

pamazām arvien noteiktākās īsāko formu izplatīšanās
cēlonis. Turklāt saīsinātās formas iekļaujas jau agrāk

pazīstamo 111 konj. formu sistēmā, tātad valodas mor-

foloģiskajā sistēmā vispār nekādus īpašus jaunināju-
mus nerada.

Tādu priekšrocību turpretim nav darbības vārdu jau-
nākajām daudzskaitļa 2. pers. nākotnes formām ar -siet

salīdzinājumā ar senākajām koplatviskajām (izloksnēs
vēl tagad saglabātajām) formām, kas beidzas ar -sit,

piem., nāksiet — nāksit.

Formu ar -siet plašais lietojums izloksnēs, arī vidus-

dialektā, uz kura savukārt pamatojas literārās valodas

normas un prakse, skaidrojams ar tiešu vai netiešu pa-
vēles izteiksmes formu ietekmi. Ir izloksnes, kurās

tagadnē īstenības izteiksmē runā nāciet, dažuviet pat
nākiet ar tādu pašu -iet kā pavēles izteiksmē. (Uz

pavēles izteiksmes iedarbi te norāda arī tas, ka 1. per-
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sonas -sim par -siem pārveidots netiek — pavēle ir

parasta 2. personai.) Šis pavēles izteiksmes ietekmē-

tais -iet tad nu ar tagadnes starpniecību veicina arī

nākotnes -sit analogo aizstāšanu ar -siet. Šo ietekmi vēl

pastiprina tas, ka ar aicinājuma intonāciju runātas nā-

kotnes 2. personas formas arī nozīmes ziņā ir tuvas pa-

vēlei, piem., kategoriski pateikts — jūs nāksit līdzi taču

pēc satura, pēc prasības noteikti sekot šim aicinājumam
maz atšķiras no pavēles izteiksmē ietvertā nāciet līdzi.

Semantiskā saskaņa būs mudinājusi runātājus tuvināt

arī abu formu formālo izpausmi, aizstāt senāko -sit ar

-siet, kam tad nu beigās ir tāds pats -iet kā pavēles
izteiksmei. Šis nākotnes -siet vēl vairāk veicina saziņas
skaidrībai tik nevēlamo -iet izplatību īstenības izteik-

smes tagadnes 2. pers. daudzskaitlī.

Turpretim senākās formas ar -sit rada tiklab izdevīgo
saskaņu nākotnes daudzskaitļa l. un 2. pers., piem.,
nāksit

— nāksim, kur abās tad nu ir viens un tas pats

-i-, tāpat kā tagadnē attiecīgajās formās te ir -a- (I un

II konj.) vai -ā- (111 konj.) un pagātnē -ā-, kā arī tik-

pat noderīgo atšķirību no pavēles izteiksmes -iet. Nā-

kotnes formas ar -sit arī mazina izloksnēs, tāpat literā-

rajā sarunvalodā vērojamo tendenci ieviest īstenības

izteiksmes tagadnes 2. pers. daudzskaitļa formās ap-
lamo -iet, kas tik nevēlami jauc tagadnes formu

sa-

skaņu — (mēs) nākam — (jūs) nāciet, pat nākiet. Lai

vēl pieminam, ka atgriezeniskajās formās mēdz runāt

-sities, piem., trauksities, arī dažs labs tāds, kas tieša-

jās formās dod priekšroku izskaņai -siet, jo divi -ie-

blaku zilbēs šķiet neērti.

Šie apsvērumi izvirza formas ar -sit par skaidrai

saziņai vairāk vēlamām,, kaut arī formām ar -siet to

izplatības dēļ nevar liegt tiesības pastāvēt literārajā
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valodā gan rakstībā, gan izrunā. Taču nekādi redak-

cionāli spaidi nedrīkstētu liegt autoriem iespēju pēc
savas izvēles lietot vienas vai otras formas, tātad arī

formas ar -sit

Gluži otrādi, tās pilnam pelnījušas ikviena rakstītāja

un redaktora ievērību un atbalstu — tad drīzāk tiksim

pie vienotas literārās izrunas un rakstības šai ziņā.
Vēl jo vairāk tāpēc, ka formas ar -sit jau lieto vairums

aktieru, radio un televīzijas diktoru
—

tātad koptās ru-

nas ietekmīgāko izplatītāju vairākums. Tādai izvēlei jau

sekojuši arī preses izdevumi, — bet laikraksts un žur-

nāls lasāms ik dienas.

Šais piezīmēs bija mēģināts aprādīt darbības vārdu

tagadnes un nākotnes īsāko paralēlformu priekšrocības
visas verbu formu sistēmas stingrības, saziņas skaid-

rības un ērtības ziņā. Būtu ļoti vēlams tās ieviest aiz-

vien plašāk, lai jo drīzi tiktu pie vienotas literārās va-

lodas prakses tieši uz šo perspektīvāko formu pamata.

A. BLINKENA

NEPAREIZS VERBA REFLEKSĪVĀS FORMAS LIETOJUMS

Refleksīvie verbi latviešu valodā, tāpat kā citās baltu

valodās, arī slāvu valodās, aizstājuši indoeiropiešu pa-
matvalodas mediālo kārtu, kas pēc nozīmes ir vidējā

starp darāmo un ciešamo kārtu. Kā norāda J. Endzelīns

un K. Mīlenbahs, teikumos ar refleksīvajām verba for-

mām «teikuma priekšmets parādās kā darbības darī-

tājs» 1
.

Tomēr kārtas nozīmju ziņā refleksīvie verbi ir

1/. Endzelīns un Ķ. Mīlenbahs, Latviešu gramatika, 1907,
125. lpp.
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visai dažādi. Latviešu valodā refleksīvie verbi izsaka

galvenokārt to, ka darbība iziet no darītāja un atgriežas

pie tā atkal atpakaļ, t. i., izsaka tieši atgriezenisko no-

zīmi— vienā formā apvieno subjekta un objekta nozīmi.

Bez šīs tieši atgriezeniskās nozīmes, kurai raksturīgs
tas, ka refleksīvajam elementam ir akuzatīva nozīme,

refleksīvajam verbam var būt arī netieši atgriezeniskā

nozīme, kas rāda, ka darbība notiek subjekta labā; tad

refleksīvajam elementam ir datīva nozīme, un šādi

verbi «izsaka darbību, kas iziet no darītāja un pāriet
uz objektu akuzatīvā «darītajā labā»»2

, piem., kāpēc
viņa uzvilkās šo balto blūzi..} Vairāk vai mazāk

izplatītas refleksīvo verbu nozīmes ir arī savstarpības

(runāties), sacensības (skrieties), subjekta aktivitātes

(apņemties), darbības patstāvīguma (piesmelties), sub-

jekta darbības kvalitātes vērtējuma (gumija stiepjas),
darbības pasivitātes (glabāties) v. c. nozīmes, kam arī

ir sava loma verbu kārtas kategorijas veidošanā —

refleksīvā forma ir saistīta ar verba izteiktās darbības

gramatiskā virziena maiņu (pārejamības vai nepār-
ejamības maiņu). Visos šais gadījumos darbības sub-

jekts reizē ir ari darbības objekts.
Ir latviešu valodā arī vesela virkne refleksīvu verbu,

kam formas maiņa, t. i., refleksīvā elementa pievieno-

šana, nemaz nav saistīta ar darbības kārtas jēdzienu,
ar darbības gramatiskā virziena maiņu, bet kas izsaka

vai nu īpašas semantiskas nozīmes nokrāsas, piem.,
darbības intensitāti (lūgties), sākumu (iedegties), īslai-

cīgumu (iekliegties), pārmērību vai pārpilnību (izēs-
ties), vai ari pazīstami tikai refleksīvajā formā un «ne

2
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I. 1959,

557. lpp.
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darbības virziena ziņā, ne sintaktisko funkciju ziņā ne-

atšķiras no nepārejošiem nerefleksīviem verbiem» (brī-
nīties, tiekties). 3 Šie verbi parasti ir nepārejoši, un tie

nesaistās ar kādu objekta jēdzienu. Šādas plašas re-

fleksīvo verbu nozīmju iespējas, šķiet, izraisījušas to,
ka latviešu valodā, īpaši pašā pēdējā laikā, laikam pēc
krievu valodas parauga, biežāk sastop arī tādas reflek-

sīvo verbu nozīmes, kas latviešu valodai ir gluži svešas

un nepieņemamas.

Pirmām kārtām te jāmin verba refleksīvās formas

lietošana tīri pasīvā nozīmē, kā, piem., Eksponāti ne-

pārdodas. Tālumā redzas mežs.

Par šādu formu lietošanas nepareizumu aizrādīts jau
vairākkārt J. Endzelīna un K. Mīlenbaha rakstos 4

,
kā

arī Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā 5. Tā,

piemēram, «Latviešu gramatikā» lasām:

«Darītāja nojēgums var vidējā kārtā krievu valodā

pavisam izzust no teikuma priekšmeta, tā ka šis parā-
dās par cietēju, un darbības darītājs kā darītājs cie-

šamā kārtā nostājas instrumentālī, p. p. sto cjiobo

hm He ynoTpe6jineTCH.» 6 Latviešu valoda tik tālu nav

gājusi.

«Ir gan (...] piemēri latviešu valodā, kuros vidējā
kārta atsitas ciešamā kārtā. Vairāk nekā minētos piemē-
ros («Nauda glabājas skapī» = tiek glabāta skapī; «Aiz-

3 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I. 1959, 561.—

564. lpp.
4 Sk., piem., /. Endzelīns, K. Mīlenbahs, Latviešu gramatika,

1907, 126. lpp.; /. Endzelīns, Dažas valodas kļūdas. R., 1928,
42. lpp.

5 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I. 1959,
561. lpp.

6 /. Endzelīns, Ķ. Mīlenbahs, Latviešu gramatika. 1907, 126. lpp.
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mirsās man dziesmiņa» = dziesmiņa manis aizmirsta —

A. B.) tuvojas vidējā kārta ciešami sekošos piemēros:
Sakās lietus aizejot. Aiz upītes redzas tēva mājas, kā

retos apgabalos runā parastā «redzamas» vietā. Sinī
šalkā dzirdas gaudas. Tautā tādu «dzirdēties» nekad ne-

esmu dzirdējis. Abi stāsti patīkami lasās (lasīties tādā

nozīmē bez šaubām jaunlaika ražojums — pēc krievu

MHiaei ch) .»
7

Lai gan jāsaka, ka mūsu rakstu valoda patiešām
šimbrīžam no šīm nezālēn* tikpat kā ir brīva, taču

runā šādas nezāles ir sastopamas visai bieži, īpaši
sadzīves sfērā, kā veikalos, tirgos, uz ielas, satiksmes

līdzekļos v. tml.

Tādās konstrukcijās kā Eksponāti nepārdodas,
Tālumā redzas pilsēta, Cipars iespiežas pus-
trekni, Dziesmu krājums drukā jas divus gadus ver-

bam ir tīra ciešamās kārtas nozīme, un pareizā latviešu

valodā to pašu izsaka ar darāmās kārtas formām vai

arī ar bezpersoniskām ciešamās vai darāmās kārtas for-

mām, piem., Eksponātus nepārdod vai Eksponāti ne-

tiek pārdoti, vai Eksponāti nav pārdodami; tāpat Tā-

lumā ir redzama pilsēta, Tālumā var redzēt pilsētu;
Cipars iespiežams pustrekni v. tml.

Protams, katram konkrētam gadījumam jāizvēlas

pats atbilstošākais izteiksmes veids, piemēram, bieži

dzirdamā nepareizā jautājuma Kas te darās? (vai
izsaukuma Kas tur darījās!) vietā visvairāk noder

jautājums Kas te notiek?, nevis Kas te tiek darīts?

vai Ko te dara?, jo parasti ar šo jautājumu runātājs
nedomā par noteikta aktīva darītāja rīcību, bet grib
uzzināt par pašas darbības, paša notikuma norisi kā

7 /. Endzelīns, K. Mīlenbahs, Latviešu gramatika. 1907, 126. lpp.
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spontānu procesu. Pavisam citādi izsakāms ari teikumā

Man pēdējā laikā vairs ne guļas (sal. ar kr. «He

cnHTCH»), kaut cik varu gulēt vienīgi ar miega zālēm

ietvertais saturs — te jāsaka: Man pēdējā laikā vairs

nen ak mieg s.
~

Es pēdējā laikā vairs nevaru

gulēt. Arī nevis Tad atnāk pastniece un atnes, gluži

neticas, vēstuli no Kazahijas!, bet ..atnes, gluži

neticami, vēstuli. .
.

Tais konstrukcijās, kur ar verba refleksīvo formu gri-
bēts izteikt darbības subjekta īpašību, refleksīvās for-

mas vietā labāk lietot adjektīvu saistījuma ar subjektu
datīvā, piem., nevis: Foto reaktivācija raksturojas
ar to, ka garāka starojuma viļņa garums samazina vai

izdzēš īsāka starojuma viļņu izsaukto (radīto) efektu,
bet gan: Foto reaktivācijai rakstur īgs tas, ka

.. ;

nevis
. .

satīriskos darbus, kas raksturojas ar visai

plašu un daudzveidīgu tematiku, bet: darbus, kam rak-

sturīga visai plaša un daudzveidīga tematika- vai

.. darbus, kas raksturīgi ar visai plašu un daudz-

veidīgu tematiku. Šīs nozīmes lietojums dažkārt ir šķie-
tami visai tuvs vai tīri literārajai refleksīvās formas

nozīmei, kura «norāda arī uz garīgas vai fiziskas dar-

bības pastāvīgumu, ko uztveram kā darbības subjekta
kvalitatīvu pazīmi, piem., gumija stiepjas» 8

( =gumija ir staipīga, gumiju var stiept), taču, ielūko-

joties dziļāk attiecīgo vārdkopu nozīmēs, redzam bū-

tisku atšķirību: vārdkopa gumija stiepjas izsaka pašas

gumijas īpašību un verbs lietots intransitīvi, bez jeb-
kāda iedomājama objekta; turpretim vārdkopā darbs

raksturojas verbs viens pats neizsaka nekādu pastā-

vīgu pazīmi, bet tam nepieciešams vēl objekts instru-

8 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, I. 1959, 560. lpp.
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mentālī, kas īsteni ir darbības veicējs, tā ka darbs ir

darbības sajutējs; tātad šai vārdkopā arī ir tīri pasīva
nozīme. Tāpat, tikai vēl vairāk saredzama šī pasīvā no-

zīme ir tādos teikumos kā Labojums tikpat kā nere-

dzas ( = nav redzams) vai Valkājot jau tā maliņa ne-

redzēsies ( =nebūs redzama).
Literārajā valodā lietojamai nozīmei, kas izsaka

darbību bez subjekta aktivitātes (tātad ar pasīvu no-

krāsu), kā, piemēram, nauda glabājas bankā, mu-

zejā krājas vērtības, cirvis atcirties 9
,

tuvas

šķiet refleksīvo verbu nozīmes tādos teikumos kā Tur

veļa mazgājās ar mašīnu ( = tika mazgāta), Ik-

viens liels darbs darās ar vēju ( = tiek darīts), Pirms

izrādes uzs ka no jas instrumenti ( =tiek uzskaņoti),
kur ir nenoteikts vai vispārināts aktīvs darbības sub-

jekts. Taču teikuma priekšmets šeit ir neapšaubāms
darbības sajutējs, tāpēc refleksīvā verba forma te ne-

būtu pareiza. Tai vietā būtu jāsaka Tur veļu mazgā
ar mašinu, arī: ..veļa tiek mazgāta ar mašīnu, tā-

pat: ikviens liels darbs tiek darīts ar vēju, ikvienu

lielu darbu dara ar vēju v. tml. Protams, ja nav iz-

jūtama kāda aktīva subjekta darbība, refleksīvā forma

var būt īsti vietā. Tā, piemēram, ir pareizs teiciens

Mīkstā ūdenī veļa labāk mazgājas vai Mitrā telpā
instrumenti ātri noskaņojas. Katra ziņā tīri pa-

sīvā nozīmē lietota refleksīvā forma ir teikumā Tad

operas darbība pārnesas uz aizpasauli, tāpēc tai

vietā pareizāk būtu lietot verba ciešamas kārtas formu,

parādot darbības subjektu kā nenoteiktu personu: Tad

operas darbība tiek pārnesta uz aizpasauli.
Dažkārt refleksīvās verba formas lieto pēc noteiktu

9 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, I. 1959, 560. lpp.
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stampu parauga, nemaz nepadomājot par to nozīmi,

piem., teicienā Grāmata viegli lasās. Lai saskatītu

šādas konstrukcijas nepareizumu, lieti var noderēt salī-

dzinājums ar citām līdzīgām konstrukcijām. Piemēram,

nekad taču neviens neiedomāsies teikt arī Filma viegli
skatās!

Al. ENDZELĪNA

PAR KĀDU PRIEVĀRDA PIE LIETOŠANAS GADĪJUMU

«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā» (R.,

1959, 1. sēj., 735.1pp.) minēts prievārda «pie» lietojums

savienojumos «pie temperatūras» un «pie spiediena».
Zinātniskos, it īpaši medicīniskos tekstos, lietojot prie-
vārdu «pie» nosacījuma nozīmē, iespējams panākt ra-

cionālu, īsu un precīzu izteiksmi. Aizstāt šādu prievārda
«pie» lietojumu ar lokatīvu, konstrukcijām «ja ir», «ga-

dījumā», «sakarā ar», divdabi ar -ot vai kādu citu formu

bieži vien nav iespējams, jo rodas neskaidrības vai arī

valoda kļūst ļoti smaga un neveikla. Ilustrācijai daži

piemēri:

Ši anafilaktiskā šoka fāze pēc sava mehānisma

atgādina reakcijas, kas norisinās organismā pie
imunitātes, tāpēc to ari sauc par imūno stadiju.

Pie dzivnieku anafilaksijas antivielas atroda-

mas asinīs ļoti viegli.
Pie alerģijas antivielas cilvēka asinis nav at-

rodamas vienmēr tāpēc, ka tās ļoti bieži ir saistī-

tas ar organisma šūnām un audiem.

Desensibilizācija pie anafilaksijas viegli panā-
kama ar mazām alergena devām.
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Nav kaut kāda viena medikamenta vai ārstēša-

nas metodes, kas būtu efektiva pie visām aler-

ģiskām slimībām.

Minētajos piemēros grūti atrast citu konstrukciju

(«gadījumā» neder, jo imunitāte, anafilaksija, alerģija

neizpaužas tikai kādā gadījumā).

Konstrukcijas ar «pie» ļoti noderīgas tad, ja nepie-
ciešams garš dažādu slimību, funkcionālu stāvokļu vai

simptomu uzskaitījums:

Muskuļu sāpes parasti novēro pie infekcijas
slimībām — gripas, vēdertifa, aknu iekaisuma,

Veila, Botkina slimības, kā ari p i c cukurslimības,

hroniskas alkohola intoksikācijas, podagras.

Stipras sāpes sānos rodas pie plaušu plēves

kairinājuma, plaušu karsoņa, sevišķi asas — pie

plaušu infarkta, plaušu audzēja, sevišķi tad, ja tas

attīstījies plaušu augšējā daivā, skar pleiru vai

spiež uz nerviem.

Krūšu ietinumi ieteicami p i c bronhīta, pneimo-

nijas, vēdera ietinumi — pie gremošanas trakta

slimībām, spazmām, meteorisma; kakla ietinumi—

pie angīnas, difterijas, limfadenīta.

Taču pie izteiktas hipertonijas, koronārspaz-
mām (lēkmjveida sāpēm sirds apvidū), aknu un

nieru slimībām šie preparāti jālieto uzmanīgi.
Galvas sāpju cēlonis var būt 1) sirds slimības:

smadzeņu embolija pie septiska endokardīta,

smadzeņu artēriju un kapilāru pulsācija pie
aortas insuficiences, smadzeņu išēmija pie mio-

karda infarkta; 2) gremošanas orgānu slimības,

piemēram, intoksikācija no resnās zarnas pie
hroniskas obstipācijas, no zarnu parazītiem; intok-
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sikācija no zarnu autolizātiem pie smagām deģe-
neratīvām aknu slimībām — pie aknu iekaisuma,

aknu distrofijas, aknu sklerozes, cirozes.

Elpas trūkuma patoģenēzē var piedalīties

1) plaušu nepietiekama pildīšanās ar asinīm, kas

traucē skābekļa uzņemšanu un oglekļa dioksīda

atdošanu (mazā loka hipertonija pie plaušu in-

farkta, pneimonijas, pneimosklerozes, silikoze, emfi-
zēma, mazasinība, aknu ciroze); 2) plaušu tilpuma
samazināšanās pie eksudāta pleiras dobumā, pie

pneimotoraksa, it sevišķi tad, ja izveidojušies plei-
ras saliputni, kas rada rejlektoriskas izmaiņas mazā

loka cirkulācija; 3) ieelpas apgrūtinājums pie
bronhu un bronhiolu spazmas un tūskas (aslhma
bronchiale); 4) plaušu kustību ierobežojums pie
spondilartrīta, elpošanas muskulatūras paralīzes
(Landri paralīze, polineirīts, atnioirofiskā laterāl-

skleroze, poliomielīts), pie lieliem plaušu tumo-

riem, pie elpošanas muskulatūras krampjiem

(saindēšanās ar strihnīnu), pie adipozitātes.

Ja, ievērojot līdzšinējo valodas normu, gribētu izvai-

rīties no konstrukcijām ar «pie», minētajos piemēros
būtu jālieto citas konstrukcijas (ar «gadījumā», «ja ir»,

«sakarā ar» v. tml.), kas padarītu sarežģīto tekstu vēl

smagāku. Vietām ir ļoti grūti izšķirt, kura aizstājēja
konstrukcija būtu attiecīgajā teksta daļā visizdevīgākā
un piemērotākā. Līdz ar to nav gaidāms, ka praktiskajā
dzīvē ārstu sarunā var lekcijā ērto izteiksmi ar «pie»
visos gadījumos aizstās citas konstrukcijas.
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K. KARULIS

PUNKTS PĒC GADSKAITĻA

Kā pēc katra kārtas skaitļa, tā arī pēc gadskaitja
latviešu valodā liekams punkts: 1966. gads, līdz

1970. gadam.
Praksē lieto ne tikai pilnas gada apzīmējuma formas,

bet arī saīsinātus apzīmējumus, jo sevišķi zinātniskos

darbos, vārdnīcās, uzziņu literatūrā. Tā, piemēram,
«Lauksaimniecības enciklopēdijas» (1962) 1. sējumā
441. lpp. lasāms: Bergs Jānis (1863—1928). Vai šāda

gadskaitļu rakstība (bez punkta kā kārtas skaitļa gra-

fiskās pazīmes) ir pareiza?

Liekas, ka šada rakstība ir ne vien atļaujama, bet pat
vēlama raksta vienkāršošanas un īsuma labad. Šāds

gadskaitļa apzīmējums ir nosacīts simbols: rakstā ir

izlaists ne tikai kārtas skaitļa punkts, bet arī vārds

«gads» un palaikam arī prievārdi. Rakstām: 1863—

1928, bet lasām: no 1863. gada līdz 1928. gadam. Jā-

atzīmē, ka šādu rakstības veidu ļoti plaši lieto arī citu

tautu literatūrā.

Praksē plaši ieviesies paņēmiens, ka bez punkta rak-

sta ne vien gadskaitļu pārus, kas savienoti ar domu-

zīmi, bet arī atsevišķus gadskaitļus, ja pie tiem nerak-

sta vārdu «gads» (vai «g.»), sevišķi tabulās. Piemēram,

Latvijā izdoto grāmatu skaits atsevišķos gados bijis
šāds:

1945 — 578 grāmatas
1950 - 1314

1958 - 1613

Šāds paņēmiens ir vēlams. Bez punkta gadskaitļus
varētu rakstīt arī šadā veidā:
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Latvijā izdoto grāmatu skaits atsevišķos gados bijis
šāds: 1945 — 578 grāmatas, 1950

—
1314 grāmatas,

1958 — 1613 grāmatas.
Būtu vēlams, lai šo paņēmienu vēl vairāk paplašinātu,

it sevišķi konspektīva satura rakstos. Nevar būt iebil-

dumu, piemēram, pret šādu rakstījumu:
Raiņa pirmie dzejo\u krājumi ir «Tālas noskaņas zilā

vakarā» (1903), «Vētras sēja» (1905), «Klusā grāmata»
(1909).

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1. Kura rekcija ir pareiza vai vairāk ieteicama šādos

piemēros: aizsargāt tēvzemi no vai pret iebrucē-

jiem, izdarit atentātu v z vai pret kādu?

Teicienos aizsargāt tēvzemi no vai pret iebrucē-

jiem un izdarit atentātu v z vai pret kādu ir divu

nozīmju nianšu ciešs apvienojums: galvenā un būtiskā

ir aizsargāšanās vai naidīgas attieksmes nozīme, kam

piemīt arī zināma vietas resp. virzības nozīmes nianse.

Sīs abas nozīmes ir saistāmas ar prievārdu pret, tādēļ
minēto teicienu satura pilnīgākai un precīzākai atklā-

šanai vairāk noderīgs un tāpēc arī ieteicams ir prie-
vārds pret. Gluži neiespējams nav arī prievārda no

lietojums teicienā aizsargāt tēvzemi no iebrucējiem. Prie-

vārdam no blakus tā pamatnozīmei — vietas resp.
virzības nozīmei — var būt, gan mūsdienu valodā

vairs ne tik spilgta, arī zināma aizsargāšanās vai at-

vairīšanās nozīmes nianse. Tomēr literārajā valodā

konkrētajā teicienā vairāk ir izplatīts prievārds pret
nekā no.

2. Vai paralēli konstrukcijām Vs tērauda īpatsvara,
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ļ3/4% ražas ir pieļaujamas arī konstrukcijas Vs no tē~

i rauda īpatsvara,
3U% no ražas?

Lietvārds pie daļu skaitļa vārdiem literārajā valodā

inostājas t. s. dalāmajā ģenitīvā, kas izsaka mēra vai

Iapjoma attieksmes, piem., trīs ceturtdaļas hektāra, divas

trešdaļas metra, tātad arī: Vs tērauda īpatsvara,
3U%

ražas.

Nav nepareiza arī otra izteiksme —ar prievārdu no,

kas savienojumā ar lietvārdu ģenitīvā, tāpat kā dalā-

mais ģenitīvs, apzīmē dalāmu vairumu: Vs no tērauda

īpatsvara, zļA % no ražas. Literārajā valodā tomēr vai-

rāk ieteicama ir pirmā izteiksme — bez prievārda no.

3. Vai literārajā valodā paralēli konstrukcijām pulk-
sten 170s 10 minūtēs, maksā 7 rubļus 5 kapeikas, 4 ga-
dus 4 mēnešus vecs bērns, luga 4 cēlienos (14 ainās)
ir atzīstamas konstrukcijas pulksten 17 v n desmit mi-

nūtēs, maksā 7 rubļus un 5 kapeikas, 4 gadus v n

4 mēnešus vecs bērns, luga 4 cēlienos un 14 ainās?

Pēc satura minētās konstrukcijas ir dažādas. Te šķi-
rami divi gadījumi.

1) Tiklab runā, kā rakstos gan laika apzīmējumos
(kā, piem., pulksten 17os 10 minūtēs jeb pulksten 1710),
gan cenas apzīmējumos (maksā 7 rubļus 5 kapeikas),
kā arī cilvēka vecuma izteikšanai (4 gadus 4 mēnešus

vecs bērns) bieži lieto saikli un. Tā kā minētajās kon-

strukcijās, šķiet, nevar runāt par vienlīdzīgiem teikuma

locekļiem, tad saiklis un nav vajadzīgs.
Tātad literārās valodas runā un rakstos par vairāk

ieteicamām ir atzīstamas minētās konstrukcijas bez

saikļa un.

Par nepareizām tomēr nevarētu atzīt arī konstrukci-

jas ar saikli un: maksā 7 rubļus un 5 kapeikas, 4 gadus
un 4 mēnešus vecs bērns, pulksten 17 un 10 minūtēs.



Saiklis un šais konstrukcijās, veselajam pievienodams
daļu, it kā palīdz apvienot abus komponentus vienā

laika, cenas vai vecuma vienībā.

2) Dažkārt rakstībā, īpaši teātra programmās, ir

sastopama konstrukcija luga 4 cēlienos un 14 ainās.

Precizitātes un skaidrības labad te saiklis un nav lie-

tojams, jo var radīt nepareizu priekšstatu par šo vārdu

savienojuma īsto saturu, proti, var domāt, ka lugas

garums ir četri cēlieni un vēl 14 ainas. Taču konsta-

tējumā luga 4 cēlienos un 14 ainās ir gribēts pateikt,
ka luga ir 4 cēlienos, kuri iedalīti 14 ainās. Nepārpro-
tamļ šos divus dažādos lugas iedalījuma veidus rak-

stībā var parādīt šādi: luga 4 cēlienos (14 ainās).

T. PORĪTE
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