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Krišjāņa Barona 150 gaduatcerei

Кг. Barons, pareizi izprazdams valodas attīstības iekšējos
likumus un dziļi pazīdams tautas valodas labākos paraugus,

ir devis ar «Latvju dainām» latviešu literārās valodas pamatu
lielāko pieminekli. Valodas stila ziņā viņš pats savos dzejas dar-

bos, piemēram, dzejolī «Upe un cilvēka dzīve», stāv droši uz šo

paraugu pamata un zinātniskās prozas darbos, piemēram,
«Latvju dainu» ievada valodā, kā arī publikācijās «Dienas

Lapā», izaudzis līdz ar jaunstrāvniekiem līdz Joti augstam
latviešu literārās valodas prozas stila līmenim.

(A. Ozols. Kr. Barons latviešu literārās

valodas vēsturē, 1962)



Māsiņ, tavu dailumiņu,
Kā saulīte rītiņā!

Kā zvaniņi skan smiekliņi,
Kā dziesmiņa valodiņa.

Es tev lūdzu, krusta tēvs,
Necērt līksti purvmalā;
Cērt augstā kalniņā,
Lai ā r d a v a valodiņa!

Lai es gāju, kur es gāju,
Droši gāju dziedādama;
Izvedīga man gaitiņa,

Skaidra, ērda valodiņa.

Es bij skaista meitenīte,
Man bij veikla valodiņa;
Tautu dēli dzirdēdami

Nāca mani apbrīnot.

Triju kungu valstis jāja
Mani vienu lūkoties;
To man dara daiļa rota,
Iznesīga valodiņa.

Paldies devu māmiņai
Par to labu tikumiņu:
Izveicās man darbiņš,
Izveicās valodiņa.

Uz robeža dzīvodama,

Trejād' loku valodiņu;
Kādi jaudis bildināja,
Tadu laidu valodiņu.
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AINA BLIKENA

LATVIEŠU VALODA, VALODNIECĪBA UN

KRIŠJĀŅA BARONA «LATVJU DAINAS»

Nacionālās valodas kopšanā un attīstībā īpaši
svarīga nozīme ir labākajiem tautas valodas parau-
giem, kas gadsimtos tikuši spodrināti no paaudzes
paaudzē. Savā pilnīgākajā formā šie paraugi ro-

dami tautasdziesmās, kur saglabāts kodols jau kopš
pirmsrakstu valodas posma, paturēts viss labākais

no jau esošā, slīpēts un bagātināts, papildinot ar

to jauno, kas top, valodai attīstoties.

Lai šos valodas dārgumus varētu izmantot valo-

das zinātniskajā izpētē un tālākajā valodas kop-

šanā, tautasdziesmas bija jāsavāc vienkopus, jāpub-
licē un jādara pieejamas gan tautai, gan valodnieku

pētījumiem.

Kažoku Dāvis 1893. gadā raksta: «Lai mūsu rak-

stu valodā varētu atspoguļoties mūsu tēvutēvu skaid-

rākā valoda: 1) mums jāpētī mūsu tēvu valodas

likumi, izteikumi, konstrukcijas un formas, kā viņas
vēl uzturējušās mūsu tautas dziesmās un pa daļai
sakāmos vārdos, mīklās uņ dzīvā tautas valodā;

2) mums jāgādā, ka šie pētījumi ne vien sakrātos

Magazīnās un Rakstu krājumos, sevišķās grāmati-
ņās un laikrakstu numuros, bet būtu katram viegli

pieejami un vajadzīgā brīdī ātri atrodami; 3) mums

jārūpējas, lai šie pētījumi drīz pārietu mūsu rakstu

valodā. Šos mērķus visdrīzāk sasniegtum: 1) izdo-

dami visvisādus tautas dziesmu un tautas gara

mantu krājumus gan ziniskiem, gan praktiskiem
nolūkiem. .»'

1 Kažoku Dāvis. Musu rakstu valoda un musu tēvu valoda.

R., 1893, 66. lpp.
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Ar 19. gs. 70. gadiem aizsākās aktīvs tautas-

dziesmu vākšanas darbs. Šo darbu, ziedodams tam

40 sava mūža gadus, galvenokārt paveica Krišjānis
Barons ar 1894.—1915. g. «Latvju dainu» izdevuma

sagatavošanu.
Krišjāņa Barona «Latvju dainas», kas aptver gan-

drīz 218 tūkstošus dziesmu un milzum daudz va-

riantu no visiem Latvijas novadiem, ne vien atklāj
tautas poēzijas apbrīnojamo daudzveidību un krāš-

ņumu, bet dod arī plašu un daudzveidīgu ieskatu

tautas vēsturē, saimnieciskajā un sabiedriskajā

dzīvē, cilvēku attiecībās, ētiskajos un estētiskajos
uzskatos un sevišķi nozīmīgas ir kā neizsmeļama
valodas krātuve, kurā rodams materiāls gan valodas

vēstures un struktūras pētījumiem, gan valodas tā-

lākai kopšanai.
Tautasdziesmu nozīmi zinātnes attīstībā apzinā-

jies jau pats K. Barons, kurš 1893. g. 24. februārī
vēstulē H. Visendorfam raksta: «Otri ievērojami
gaidītāji ir pētnieki, kam īpaši visādi sīkumi ir no

svara. Mūsu krājumu mēs par zinisku pētījumu ne-

varam saukt, tas tikai var pasniegt puslīdz pareizi

kārtotu, pēc iespējas pilnīgu materiālu. Ziniski pē-

tījumi par tautas dzīvi un dziesmām ir nepārredzami
un var tikt kādreiz pa daļām un daudziem strād-

niekiem pa savam arodam izstrādāti.» (Vēstule

glabājas Dainu skapī.)
Un patiesi — «Latvju dainas» jau kopš pirmo

sējumu iznākšanas ir kļuvušas par plašu un drošu

ziņu avotu daudzām mūsu zinātnes nozarēm un jo
sevišķi valodniecībai. K. Barona «Latvju dainu» no-

zīmi vislabāk raksturojis J. Endzelīns jau pirms
50 gadiem Barontēva 100. dzimšanas dienas svinī-

bas, atzīdams, ka ««Latvju Dainas» . . dod vielu

latv iešu filoloģijai uz paaudžu paaudzēm» un ka

«uz šo «Latvju Daiņu» pamata nu varēja rasties
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un rodas latviešu filoloģija» (Darbu izlase. 111, 2. R.,

1980, 234. lpp.). J. Endzelīns arī bija viens no pirma-
jiem, kas «Latvju dainās» smēlās ziņas valodniecības

jautājumu risināšanai un tautasdziesmu materiālus

izmantoja jau savos pirmajos lielajos pētījumos.
Sevišķi nozīmīgas tautasdziesmas ir tieši kā va-

lodas vēstures avots, jo metriskā struktūra

un kolektīvā tautasdziesmu pārmantojamība no pa-
audzes paaudzē saglabājusi daudzas tādas formas

un konstrukcijas, kas ikdienas valodā ir stipri mai-

nījušās. Un bieži vien tieši tautasdziesmu varianti,
ko ar apbrīnojamu izpratni un veiksmi tik bagātīgi
devis Krišjānis Barons, palīdzējuši valodas pētnie-
kiem noskaidrot valodas attīstības likumsakarības

un parādību būtību. ««Latvju dainas» ir akadēmisks

izdevums, kur zinātnieku vajadzībām publicēti visi

tolaik pieejamie dziesmu varianti. Tie dod valodnie-

kiem atslēgu aiz nevalodnieku izkropļotā rakstījuma
atklāt valodas patiesos faktus.»2 Laikam nevienai

citai tautai nav tāda tautasdziesmu apkopojuma,
kurā ar apbrīnojamu precizitāti būtu iestrādātas

teicēju un vietu norādes un raksturota dzīvā tau-

tasdziesma visās daudzveidīgajās formās. Variantu

nozīmi zinātnisku jautājumu risināšanā spilgti

ilustrē, piemēram, J. Endzelīna dotais latviešu va-

lodas debitīva cilmes skaidrojums 1901. gadā. Iz-

mantojot variantus Devu savu kumeliņu rožu dārzu

noecēt LD 3523, Došu savu kumeliņu rožu dārza

ecēšan' LD 3523,6 un Devu savu kumeliņu rožu dārzu

jāecē LD 3523,9, J. Endzelīns pierāda, ka verba

forma infinitīvā ir un arvien ir bijusi debitīvs3
, jo in-

finitīvs kopā ar darītāja vārdu datīvā latviešu va-

2 Ozols A. Krišjānis Barons latviešu literārās valodas vēs-

turē. — Grām.: Krišjāņa Barona piemiņai. R., 1962, 40. lpp.
3 Endzelīns J. Kā cēlies un lietojams latviešu valodas de-

bitīvs? — Darbu izlase. I. R., 1971, 138. lpp.



9

lodā izteic gan iespējamību, gan gribu un vajadzību.
J. Endzelīns pierāda arī to, ka debitīvs ir latviešu

valodā samērā vēls .jaundarinājums.
Divsējumu pētījuma «Латышские предлоги» (I—

11, 1905—1906) sagatavošanā J. Endzelīnam neaiz-

stājamu materiālu dod «Latvju dainas», un to viņš-

īpaši piemin grāmatas priekšvārdā. Tāpat pats lie-

lākais un nozīmīgākais darbs latviešu valodnie-

cībā — J. Endzelina «Lettische Grammatik» (1922)
un tās pārstrādātais izdevums «Latviešu valodas

gramatika» (1951) — bagātīgi ietver «Latvju dainu»

valodas materiālu visdažādāko parādību gramatis-
kajai analīzei un paraugam gan sinhroniskā, gan
vēsturiskā skatījumā un vērtējumā. «Latviešu va-

lodas gramatikas» ievadā, norādot uz latviešu va-

lodas avotiem, J. Endzelīns uzsver, ka «no daudza-

jiem jaunāka laika tekstiem valodniekam vissvarī-

gākās Barona un Visendorfa izdotās tautasdziesmas

ar nosaukumu «Latvju dainas»».4 «Latvju dainās»

publicētais tautasdziesmu valodas materiāls izman-

tots visu valodas līmeņu parādību skaidrojumā.
Tautasdziesmas dod bagātu materiālu dažādu sin-

taktisku konstrukciju izpētei, jo jebkurš pārveido-

jums vārdu secībā vai locījumu formās var sabojāt
tautasdziesmu stingro ritmisko struktūru, tāpēc sin-

taksē labi saglabājas seniskums. No «Latvju dai-

nām» doti «Latviešu valodas gramatikā» gandrīz
visi objekta ģenitīva piemēri, kā Lai ēšana, kur

ēšana, Kur tā sola gulēšana! LD 31037 (var.: Kur

uz beņka gulēšana), tāpat divkāršā akuzatīva kon-

strukcijas, kā Saka mani dzērājiņu, Saka lielu dzie-

dātāju LD 788, un senākās salīdzinājuma konstruk-

cijas, piemēram, Se meitas vecākas Ne pate māte

LD 3320.

4 Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. R., 1951, 21. lpp.
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Jo nozīmīgāki un drošāki ir tautasdziesmu dotumi

formu vai konstrukciju ziņā, ja tie saskan ar veca-

jos rakstu avotos fiksētajiem, kurus dažkārt nepa-

matoti novērtējam par nelatviešu autoru resp.

uzrakstītāju valodas neprasmi un kļūdu. Tā, piemē-

ram, J. Langija 1685. gada vārdnīcā minētos atva-

sinājumus tecējs 'tecētājs', saudzējs 'saudzētājs'
v. tml. E. Blese uzskata par paša Langija pēc nepa-

reizas analoģijas darinātām formām5
; J. Endzelīns

šādus atvasinājumus min arī no latviešu tautas-

dziesmām, piemēram, taisējiņa (no taisīt) LD 13278,

rādējiņa (no rādīt) — gan kā izņēmumus no pa-

rastās sistēmas, pēc kuras darītājvārdus no vairāk-

zilbīgiem verbiem atvasina ar -tājs
6
; tādējādi tau-

tasdziesmas parāda senākas formas, kas savā laikā

bijušas arī lietuviešu valodā.

Interesanti, ka tautasdziesmas neatspoguļo visas

vecās formas — piemēram, «Latvju dainās» nav

fiksēta 16.—17. gs. latviešu rakstu avotos bieži sa-

stopamā senākā daudzskaitļa datīva galotne -ms.

Tas liecina, ka dainu teicēji var atmest senākus for-

mas elementus, ja tie neizjauc metrisko struktūru un

domas skaidrību. Turpretim tādas senās formas,
kas modernajā variantā mainītu tautasdziesmas

metrisko struktūru (garās zilbes vietā stātos īsā vai

otrādi), saglabājas, kā, piemēram, senā instrumen-

tā} а formas Zied puķītes trējis ziedis Deviņām lapi-
ņām LD 576 (nevis trejiem ziediem) ; Baltu muti,

garis matīs Mana jauna līgaviņa LD 21194; Maltin

malu sveši māti, Kas mals mani māmuliņl? Malšu

savi māmuliņl, Jele sērsti aiziedama LD 8094.

5 Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada lat-

viski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc manu-

skripta fotokopijas izdevis E. Blese. R., 1936, 513. lpp.
6 Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. R., 1951,279. lpp.
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Plašus un vispusīgus sintakses pētījumus, iz-

mantojot tautasdziesmas, devis A. Ozols. Viņa mo-

nogrāfijā «Latviešu tautasdziesmu valoda» (R.,

1961), kas ir pirmā filoloģijas zinātņu doktora di-

sertācija Padomju Latvijā, dots iespējami pilnīgs
latviešu valodas vienkāršā teikuma sintakses ap-
skats un, balstoties uz šā materiāla, izveidota jauna
latviešu valodas sintakses teorija un likts pamats
tālākiem tautasdziesmu sintakses pētījumiem tiklab

aprakstošā, kā salīdzināmā plāksnē. Arturs Ozols

saista sintakses (un vispār gramatikas) parādības
ar stila jautājumiem, dod pirmo plašāko lingvistis-
kās stilistikas pētījumu, izstrādā stilistikas pētīša-

nas metodes un uzdevumus, izmantojot tautas-

dziesmu materiālu. Latviešu valodnieku darbs šai

novadā būtu turpināms, plašāk pievēršoties salikta

teikuma sintaksei, ko Arturs Ozols nepaspēja pil-

nīgi aprakstīt un izvērtēt.

Ļoti daudz tautasdziesmas var dot leksikas

ziņā — gan leksikoloģiskiem, gan kultūrvēsturis-

kiem pētījumiem. Kaut gan, kā konstatējis jau J. En-

dzelīns, «Mūsu tautasdziesmās laikam nav tīšu ar-

haismu; dziesmu sacerētāji un teicēji vispāri tiecas

izteikties gluži tāpat kā ikdienas sarunu valodā,
atskaitot vienīgi zināmas tautasdziesmu stila īpat-
nības . .»

7
, tajās atrodam daudz vārdu, kas gan varbūt

vēl saglabājušies izloksnēs un vecākajās vārdnīcās,
taču sveši ir mūsdienu latviešu literārajā valodā.

Tautasdziesmās, piemēram, saglabāti senas cil-

mes radniecības nosaukumi dieveris LD 23705,2,
ietere LD 3789 jeb ietafa LD 23722, mārša LD

17407. Tautasdziesma saglabājusi vārdu pants ar

nozīmi 'loceklis': Ak tu miežu Mlkellt, Tavu saldu

7 Endzelīns J. Piezīmes par mūsu tautasdziesmu formālo

pusi. Darbu izlase. 111, 2. R., 1980, 119. lpp.
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alutiņu! Vienu reižu nosadzēru, Visi panti nodrebēja
LD 19489. So vārdu plaši sastop arī 17.—18. gs.
rakstu avotos, piemēram, M. Stobes un G. Bražes

darbos, to kā sinonīmu vārdam loceklis lieto

A. Kronvalds: Vārdi ir valodas panti jeb locekļi
(Kopoti raksti, I, 1937, 494. lpp.). Šādā nozīmē

vārds pants mūsdienu valodā ir pilnīgi izzudis; tas

saglabājies kā teksta uzbūves vienības nosaukums

(dzejoļa, likuma «loceklis»), elements. Tāpat tau-

tasdziesmas rāda, piem., vārdu mīlēt 'patikt' un su-

mināt 'sveicināt' senākās nozīmes: Tev, māsiņa,
tautas mīl, Man mīl tautu zeltenītes LD 588; Bajārs
mani nabadziņu Ar kājām sumināja LD 31172.

Vārdam rāt un atvasinājumam rājums tautas-

dziesmās ir ne tikai mūsu dienās pazīstamā 'bārša-

nas, pamācīšanas' nozīme, kas atspoguļojas dziesmā

Rāj man kungi, rāj bāliņi, Vēl staigāju dziedādama

LD 211, bet arī nozīme, kas X- Mīlenbaha un J. En-

dzelīna vārdnīcā saistīta ar latīņu rārus 'nebiezs'

('rets'): Kur, Jānīti, meijas cirti, Kad meijāji lieve-

nītes? — Dieva dēlu rājumā, Smuidrajos ozolos LD

32355.

Dainās atrodami daudzi dialektismi, piemēram,
pīlādža nosaukums bucene vai pucene, ko lieto Kur-
zemē: Kur mana pērnajā Būceņu nūja? LD 21230.

Tieva, gara pucenīte, Viena oga galiņā LD 21580,
verbi kacēt, sakacēt 'sniegt, aizsniegt', silināt 'tīt,
griezt', kas arī pazīstami tikai Kurzemē: Vai Die-

viņi, garš tautietis, Nevar matu sakacēt LD 21393.

Tautas manu vainadziņu Nēzdogā sitināja LD 152.

Tautasdziesmu mūsdienu izmantotājiem un jo se-

višķi tulkotājiem īpaša uzmanība jāpievērš seniska-

jām vārdu nozīmēm un frazeoloģiskajiem savieno-

jumiem, lai pareizi izprastu dziesmas jēgu.
K. Barona «Latvju dainas» bieži, kaut arī ne pil-

nīgi, izmantotas K. Mīlenbaha un J. Endzelīna
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«Latviešu valodas vārdnīcā,» un dod bagātu mate-

riālu leksikas vēsturei. Kā konstatējis O. Bušs, šās

vārdnīcas pirmajās 100 lappusēs vien atrodamas

405 atsauces uz «Latvju dainām» 270 vārdnīcas šķir-

kļos un tikai trijās no 100 lappusēm šādu atsauču

nav.

Tā kā «Latviešu valodas vārdnīcu» plaši izmanto

salīdzinošās valodniecības pētījumiem daudzi bal-

tisti un indoeiropeisti 8
,

tad «Latvju dainu» loma

latviešu leksikas pētījumos ir ļoti nozīmīga.
Plašākus pētījumus par tautasdziesmu leksiku

kultūrvēsturiskā aspektā devis P. Smits; Р. Smits

un folklorists J. Rozenbergs pētījuši leksēmas labie,

labieši, lai noskaidrotu senāko sociālo dalījumu;
vārdu cilmei un nozīmēm pievērsies J. Endzelīns,

K. Ancītis v. c; jaunākajā laikā interesantus secinā-

jumus par dažādu etnonīmu nozīmēm tautasdziesmās

devis J. Rozenbergs.
Tautasdziesmu leksikas sistemātisks aplūkojums

aizsākts A. Ozola darbā «Latviešu tautasdziesmu

valoda» (1961), kur iezīmēti galvenie tautasdziesmu

leksikas slāņi hronoloģiskā un semantiskā skatī-

jumā.
Tautasdziesmu leksikas bagātības pētīšanas ne-

pieciešamību īpaši uzsvēruši mūsu lielākie valod-

nieki J. Endzelīns un A. Ozols. Tā, piemēram,
A. Ozols raksta: «Tuvākais un neatliekamākais uz-

devums latviešu literārās valodas vēsturē tautas-

dziesmu sakarā ir pilnīgas «Latvju dainu» vārdnīcas

izveide. Ar to tiks likts pamats latviešu valodas

vēsturiskajai leksikoloģijai.» 9

Pagaidām ZA A. Upīša Valodas un literatūras

institūta Folkloras daļā izveidota ir tikai lietvārdu

8 Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. R., 1961, 57. lpp.
9 Ozols A. Krišjānis Barons latviešu literārās valodas vēs-

lurē.
— Grām.: Krišjāņa Barona piemiņai, 40. lpp.
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kartotēka — reģistrs, taču tajā nav leksikogrāfis-
kās apstrādes, un citu vārdšķiru vārdi pagaidām
vispār nav apkopoti un sistematizēti. Izveidot

«Latvju dainu» vārdnīcu ir folkloristu un valodnieku

kopīgs uzdevums, no kura augļus gūs ne tikai folk-

loristi un valodnieki vien.

Jautājums par «Latvju dainām» kā dialektu

izpētes materiālu ir problemātiskāks. No vienas

puses, K. Barons tautasdziesmas gan pamatos
iespiedis tā, kā tās iesūtījuši pierakstītāji, taču dala

pierakstītāju dziesmas centušies uzrakstīt literārajā
valodā resp. vidus dialektā, daļai nav bijis pietie-
kamas prasmes precīzi parādīt rakstos dialektu

īpatnības. Pēc A. Ozola vērojumiem, «uzrakstītais

teksts visos 100% lielākā vai mazākā mērā atšķiras
no teiktā resp. dziedātā»10. Pierakstījuma dēļ J. En-

dzelīns jau 1904. gadā, vērtējot «Latvju dainas» kā

valodas izpētes avotu, atzīst, ka «vismazāk, kā re-

dzams, «Latvju dainas» valodnieks var izmantot

skaņu mācībai un dialektu pētīšanai, totiesu jo vai-

rāk sintaktiskai un formu mācībai un vārdu krāju-
mam» (Darbu izlase, 111, 1, 674. lpp.). Arī pats
K. Barons raksta: «..Otrkārt, dialektu pētīšana, kas

šo vārdu tiešām pelna, ir grūtāka un nopietnāka
lieta, nekā tai būtu ar pāri dziesmu pantiņiem, tur-

klāt pie mūsu trūcīgās ortogrāfijas, kas līdzēts. Arī

dziesmu uzrakstītāji dialektus, ja maz, tad visai pa-

virši, nepilnīgi un nekonsekventi ievērojuši. Viņu
lielākā daļa pat no vidiem, kur valda it noteikta

savāda izloksne, uzrakstījuši dziesmas mūsu rakstu

valodā ar retām izlokšņu piedevām . .»
u

Tomēr arī no nepilnīgiem dialektu formu atspo-

guļojumiem dainu pierakstījumos valodnieki varē-

10 Ozols A. Pārskats par tautasdziesmu literatūru. — Celi
IX. R., 1939, 52. lpp.

11 Latvju Dainas. I. 1894, XVI lpp.
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juši gūt daudz ziņu par valodas īpatnībām atšķirī-
gajos Latvijas novados. Izlokšņu paraugus no

«Latvju dainām» visai bieži min J. Endzelīns, jo,

pēc viņa domām, «.. personas, kas tīri runā dzimto

izloksni, vispāri patur to arī tautasdziesmās»

(Darbu izlase, 111, 2, 123. lpp.), kaut arī atzīst, ka

«tīrā izloksnē uzrakstītu tekstu tur gan ir samērā

maz» (turpat, 236. lpp.). No jaunākā laika valod-

niekiem tautasdziesmu valodu augšzemnieku izlok-

šņu parādību, īpaši vēsturiskās dialektoloģijas, pē-

tījumiem izmantojis A. Breidaks, konstatēdams, pie-

mēram, tagad zudušā aorista 3. personas formas,
senā divskaitļa formas ar -v, dažus senus piedēkļus
v. c.

12 Liekas, ka latgaliešu tautasdziesmas arī pie-

rakstījumos vairāk atspoguļo patiesās formas, jo
tām K. Barons izmantojis atšķirīgo, dialekta īpat-
nībām vairāk atbilstošo ortogrāfiju.

Tātad tautasdziesmas mums mazāk nozīmīgas
dialektu specifikas konstatēšanai, bet vairāk tieši kā

virsdialektālās latviešu valodas paraugs, kas atspo-

guļo tiklab pierakstīšanas laika uzskatus par valo-

das ideālu, kā metriskās struktūras dēļ saglabātās
seniskās formas un struktūras elementus.

Tādējādi tautasdziesmu valoda ir latviešu lite-

rārās valodas tālākas veidošanas un izkop-

šanas ierosmju avots.

Tautasdziesmas, A. Ozola vārdiem runājot, ir va-

lodas meistaru darinājums. Tautā dzīvodamas no

paaudzes paaudzē, tās laika gaitā ir gludinātas un

spodrinātas, vairums no tām izveidojušās par virs-

dialektālās valodas etalonu, kas rāda leksikā ba-

gātu, formās un konstrukcijās precīzu valodu un

atspoguļo tautas valodas izjūtu un uztveri. Tāpēc

12 Breidaks A. Daži latgaliešu tautasdziesmu valodas jau-
tājumi. — Gräm.: Latviešu folklora: žanrs, stili, R., 1977,
215.-225. lpp.
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tautasdziesmu valoda daudzējādā ziņā var būt par

paraugu valodas lietotājiem un normētājiem. Jānis

Endzelīns K. Barona 100. dzimšanas dienā teicis:

«Neviens, kas grib latviski pareizi runāt un rak-

stīt, nedrīkst neinteresēties par tautasdziesmu va-

lodu tai apjomā, kādā tā vēl tagad mums der par

paraugu» (Darbu izlase, 111, 2, 236. lpp.).
V. Rūķe-Draviņa atzīst tautasdziesmas par tipis-

kāko normu avotu latviešu literārajai valodai. Ja

atbilstoši izteicieni, sintaktiskie modeļi vai vārdu

formas atrodamas tautasdziesmās, tas atzīts par

pietiekamu pamatu un argumentu rehabilitēt līdzīgu
vārdu modeli labā literārajā valodā. Valodniece iz-

saka arī domu, ka laikam nekur citur Eiropā tautas

dzejai nav bijusi tik izšķirīga loma literārās valo-

das normu izvēlē kā Latvijā. 13

Pieejot jautājumam vēsturiski, tomēr jāatzīst, ka

tautasdziesmu valoda kā mūsdienu latviešu literā-

rās valodas ideāls pieņemama tikai nosacīti — ta-

gadējos sabiedrības ekonomiskās un kultūras dzīves

attīstības apstākļos nav iespējams vairs iespiest
latviešu literāro valodu tautasdziesmu valodas ietva-

ros, īpaši jau leksikas ziņā. No vienas puses, tajā ir

daudz dialektālās leksikas, no kuras literārā va-

loda jau izvēlējusies pieņemamāko variantu. No

otras puses, tautasdziesmās sastopamā leksika ir par

šauru, lai izteiktu visus mūsdienu dzīvē nepiecieša-

mos jēdzienus un attieksmju nianses. Kā pareizi
saka K. Mīlenbahs, «..ne visās uzrakstītās tautas

garamantās meklējama tīra, pareiza valod_a._ Kads

teicējs, uzrakstītājs, tāda valoda.»14 Tagadējas lat-

viešu literārās valodas runātājiem tautasdziesmas

13 Rūķe-Draviņa V. The Standartization Process m Latvian.
Stockholm, 1977, 76.-77. lpp.

14 Endzelīns L, Mīlenbahs K. Latviešu valodas gramatika.
R., 1907, 152. lpp.



galvenokārt ir un paliek skaidras un daiļas latvis-
kas tēlainas izteiksmes paraugs-, no kura vēl pa-
audžu paaudzes varēs mācīties domu izteikt trāpīgi
un spilgti. Un tieši tagad, kad tautasdziesma ieņem
savu goda vietu mūsu dzīvē, tai ir jāparāda visdzi-

ļākā cieņa, ievērojot arī tās valodas īpatnības un tā
satura smalkākās nianses, ko izteic tautasdziesma
ar valodas līdzekļiem. Ja dziedam vai citādi lietojam
tautasdziesmu, nedrīkstam būt pavirši un vieglu
roku aizstāt lāgā neiemācītu dziesmu ar pašsacerētu
«variantu», ko veidojam, neizpratuši kāda vārda vai

konstrukcijas nozīmi. Tas attiecināms ne tikai uz

«Latvju dainās» ietverto tautasdziesmu materiālu,
bet arī uz tautasdziesmu izmantošanu vispār.

Ir labi jāizjūt tautasdziesmu gars un to radītāju
mentalitāte, kā arī valodas attīstība, lai nepieļautu
tekstu vulgarizāciju vai «uzlabotas valodas» dēļ ne-

sagrozītu dziesmas dziļāko būtību.

Tā, piemēram, tautasdziesmās lietotais vārds

sitināt mūsu dienās reti vairs pazīstams ar nozīmi

'tīt', bet populārajā dziesmā par māmiņas noausto

dancojamo rinduciņu bieži dzird dziedam Es varēju
tautu dētu Stērbelēm sitināt, kaut gan šeit rekcija,
kas atbilstu vārdam sist, ir pavisam nevietā un

būtu jādzied Es varēju tautu dēlu Stērbelēs sitināt

(t. i., satīt). Līdzīgā kārtā dziesmā «Kur tu skriesi,

vanadziņi?» bieži neizprot senāko vienskaitļa ģeni-
tīva lietojumu frāzē Skriešu liepas apraudzīt, Vai

ir liela izaugusi un dzied Skriešu liepas aprau-

dzīt, Vai ir lielas izaugušas, un dziesmas turpi-

nājums Gana liela, gana kupla un Jaunas mei-

tas tērzēdamas Liepai zarus nolauzušas veidojas
pretrunā ar dziesmas sākumdaļu.

Vēl ļaunāk ir, ja bez pamata aizstāj kādu tautas-

dziesmas vārdu ar gluži citas nozīmes leksēmu. Tā,

piemēram, autoritatīva kora radioierakstā skan
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dziesma Ej, saulīte, drīz pie dieva, Dod man laikus

vakariņ', nevis .. dod man svētu vakariņ', kā ir bi-

jis oriģināltekstā, kur svēts vakariņš jeb svētvakars

nozīmē vakaru pirms svētdienas, tātad sestdienas

vakaru, un tikai to lūdza no saulītes mūsu senči. Ja

svētu aizstāj ar laikus, tas nozīmē, ka prasa atpūtu
pirms darbadienas beigām. Un pavisam paradok-
sāls saturs veidojas, ja dzied, ka melnās čūskas

maltos miltus ..būs ēst tiem kungiem, Ķas dod lai-

kus vakariņ' (t. i., labajiem kungiem?).
Arī «Skroderdienas Silmačos» izrādē Jaunatnes

teātrī pārveidots tautasdziesmas teksts, kur, aizva-

dot Jāņu dienu, dzied nevis Jānim zirgus nojūdzam,
Pēterim aizjūdzam, bet gan Jānim grožus noņemam,
Pēterim uzliekam, taču uzlikt grožus ir frazeolo-

ģisms, ko lieto pavisam citā nozīmē.

Žurnāliste presē (Cīņa, 1985, 1. janv.) nodara

pāri maizes cepējiem, ievadot aprakstu ar sagrozītu
tautasdziesmas tekstu Cepu, cepu kukulīti, Vienu

lielu, otru mazu un rakstot: ..šo skaitāmo pantiņu,

runājot par savu veikumu aizvadītajā gadā.. varētu

citēt vai ikviens ražošanas apvienības «Druva»

darba darītājs. Vai tiešām viņi izcepuši tikai divus

kukulīšus? Ja rakstu ievadītu pareizais tautasdzies-

mas (ne «skaitāmā pantiņa») citāts citu lielu, citu

mazu, saturs būtu pavisam cits.

Šādus piemērus varētu minēt vēl un vēl, kad mēs,

vai nu nepazīdami savas valodas senākās īpatnības,
vai aiz kādiem citiem apsvērumiem, vai pat neap-

domādami (nezinādami) sagrozām tautasdziesmu

un padarām to par absurdu.

«Latvju dainas» jau 90 gadus ir devušas faktus

un ierosmes gan valodas kopējiem, gan pētītājiem,

un tās izmantos vēl ilgi. Un te pilnīga taisnība ir

J. Endzelīnam, kurš, vērtējot Barontēva mūža darbu,

saka: «Vielā atrodamie fakti bieži vien ir daudz sva-
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Dārta Barone un Krišjānis Barons 1906. gadā

rīgāki nekā šās vielas pētījumi, un tā arī «Latvju
Daiņu» sakārtojums un izdevums ir daudz svarī-

gāks un vērtīgāks darbs nekā daudzi šo daiņu pē-
tījumi. Pētījumi var būt arī maldīgi, bet «Latvju
Dainās» atrodamie fakti paliek fakti mūžu mūžos.»

(Darbu izlase, 111, 2, 1980, 235. lpp.)

Viņš bija dzejnieks ar zinātnieka skaidro kārtojošo prātu.
Tikai dzejnieks varēja saprast mūsu tautasdziesmu vērtību un

ar tādu mīlestību viņām nodoties. Tikai dzejnieks tā varēja
ticēt tautas dvēseles dārgumiem.

(K. Skalbe. Krišjāņa Barona piemiņas dienā, 1924)

MAIJA BALTIŅA

PIRMS TAUTASDZIESMAS

Pirms tautasdziesmas Krišjāņa Barona dzīvē ir

īss un mūsu kultūrvēsturei nozīmīgs darba posms.

Tas ir «Pēterburgas Avīžu» laiks (1862 —1865).
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Pieminot «Pēterburgas Avīzes», allaž tiek uzsvērta

to loma mūsdienu latviešu literārās valodas attīs-

tībā. Kāda bija K. Barona tiesa šajā darbā? Avīzi

veidoja trīs apņēmības pilni cilvēki: K. Valde-

mārs — dibinātājs un organizators, J. Alunāns —

redaktors, K. Barons — līdzstrādnieks. Apstākļi ātri

vien iegrozījās tā, ka K. Barons kļuva par avīzes

darbu faktisko un gandrīz arī vienīgo darītāju. Da-

žas rindas no T. Zeiferta apcerēm: «Valdemārs bija

«Pēterburgas Avīžu» dibinātājs un virziena notei-

cējs. Bet viņu aizņēma visādi darbi, plāni un cīniņi,
tā ka viņam neatlika vaļas sīkumos ar avīzi nodar-

boties. Barons tad nu sēdēja dienu pie dienas, ne-

reti arī naktis, pie avīžnieka darbiem. No iesūtīju-
miem varēja maz ko izlietot tādā veidā, kā tie

ienāca. Bet nevarēja iemest papīra kurvī uzzīmēju-

mus, kas bija radušies pašā tautā un kuros bija
nomanāma tautas sirds pukstam. Tie bija jāpār-
strādā, jāpārraksta, un tad tos varēja ielikt avīzē.» 1

«Uz viņa guļ viss darbs pie «Pēt. Avīzēm». Viņš

pa reizai tur izdara patiesi it visu: saraksta, sastāda,

izsūta. Viņš turpat, starp manuskriptiem un avīžu

pakām, bauda dažu nakti arī savu īso miega brīdi.» 2

Tieši tāpat klusā darbavīra vietu avīzē izvērtēja arī

tās personas, kurām nepatika izdevuma parādīša-
nās. 1864. gadā Kurzemes civilgubernators Brēverns

ziņoja Baltijas ģenerālgubernatoram baronam Lī-

venam: «K. Barons pieslejas kā uzticams biedrs

K. Valdemāram. Vadīdamies no labākajiem centie-

niem, apdāvinātāks un pamatīgāk izglītots, viņš pa-

mazām uzņemas galvenos darbus. Drīz tas kļūst

par «Pēterburgas Avīžu» dvēseli, ātri un viegli viņš

orientējas praktiskā darba laukā.»3

1 Zeiferts T. Krišjānis Barons. R., 1923, 12. lpp.
2 Zeiferts T. Pēterburgas Avīzes. — Druva, 1912, № 7.

3 Dokumenti par «Pēterburgas Avīzēm». R., 1939, 114. lpp.
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«Pēterburgas Avīžu» galva; A. Dauguļa kokgriezums

Doma par pašu veidotu izdevumu jaunlatviešiem
radās pēc tam, kad bija jāsarauj sakari ar «Mājas
Viesi», kurā 19. gs. 50. gadu otrajā pusē tika pub-
licēts ne viens vien raksts jaunlatviešu ideju garā,
bet A. Leitānam nācās pildīt avīzes īpašnieku
gribu — ierobežot un pārtraukt jaunlatviešu brīv-

domīgo rakstu publicēšanu «Mājas Viesī». K. Val-

demārs, izmantodams savus kontaktus ķeizariska-

jās aprindās, bez lielām grūtībām saņēma koncesiju
avīzes dibināšanai Pēterburgā, pie tam pašam krita

avīzes cenzora amats. Pēc A. Griguļa vērtējuma, no-

zīmīgākie ir «Pēterburgas Avīžu» pirmie sešpadsmit
numuri.4 Šajos numuros ir publicēts vairāk nekā

120 K. Barona rakstu. Jau virsraksti vien rāda rakstu

tematisko daudzveidību un jaunlatviešu darbības

enciklopēdisko ievirzi, piem., «Krītošas zvaigznes»,
«Mūžīgs kara lauks», «Vecs un jauns kalen-

ders», «Kas ir uguns un kas caur degšanu notie-

4 Grigulis A. Pēterburgas Avīžu 90 gadi. —
Lit. un Māksla,

1952, № 30.



22

kas», «Pļaujamas mašīnas», «Derīgi putni», «Izsal-

kums un barība», «Gaisa nojēgšana», «Vējš» utt..

K. Barons «Pēterburgas Avīzēs» ir strādājis div-

kāršu darbu. Pirmkārt, viņš bija zināšanu populari-

zētājs. Vēlāk viņš rakstīja: «Vienīgais ierocis, ar

kuru toreiz varēja pie darba ķerties un latviešus uz

priekšu vadīt un viņu gara izglītošanu veicināt, bija
kodolīgi, pamācoši raksti un īpaši brīvprātīgas avī-

zes.»
5

Otrkārt, K. Barona valodas darbs. Viņš bija klāt

brīdī, kad veclatviešu rakstu valoda, vietām smagi
elsodama, vietām neskaidri pulsēdama, sajaucās ar

dzīvo tautas valodu, ar folklorā iemūžinātām va-

lodiskajām formulām, ar citu kultūrtautu literāro va-

lodu elementiem, kad tapa jaunās, mūsdienu literā-

rās valodas vaigs. K. Barons trim lielajiem aro-

diem — veclatviešu rakstu valodai, dzīvajai tautas

valodai, citu valodu paraugiem — ķērās klāt ar zi-

nātnieka prātu, rakstnieka iztēli, valodnieka intuīciju

un ar zemnieka apdomību un rāmumu pa graudam,

pa saujai ņēma no katra un meta topošās mūsdienu

literārās valodas veidnī.

Veclatviešu valoda bija rakstu valodas dzīvā ek-

sistences forma. Tā nebija atmetama. Jaunlatviešu

spēkos pat nebija iespējams uzreiz atrauties no vec-

latviešu rakstu tradīcijas — no apgūtiem stilistis-

kajiem paņēmieniem, iedibinātiem» vārddarināšanas

modeļiem, ierastām sintaktiskām konstrukcijām. Un

tas, ka jaunlatviešu rakstu valoda, arī K. Barona

valoda, ir pa daļai rada veclatviešu tekstiem, nav

šo izglītoto latviešu tautības cilvēku neprasme, īs-

redzība vai inertums. Precīzi to jau pateikusi
L. Roze: «..mēs nevaram skatīties tikai no mūsdienu

viedokļa, bet jāievēro arī toreizējie apstākļi, kad

5 Barons Kr. Atmiņas. R., 1929, 64. lpp.
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latviešu rakstu valodas normas un tradīcijas ilgu
laiku bija veidojuši cittautieši.. Izņemot tautas dzies-

mas, toreiz nebija neviena laba parauga, pēc kā vei-

dot un kopt latviešu valodu.»6

K. Barona pieeju veclatviešu rakstu valodai drīzāk

varētu raksturot kā dialektisku. Tās izmantojumu
noteica konkrētie apstākļi, bet tās noliegumu ietvēra

jaunlatviešu valodas programma. Jaunlatviešu un

arī K. Barona nopelns bija tas, ka viņi deva pirmos
paraugus jaunajā valodā, bet X- Barona rakstos va-

ram atrast daudz no visa, kam tagad varētu dot

vienu nosaukumu — veclatvismi. Tie ir barbarismi

un ģermānismi leksikā, piem., glāze 'stikls', rūme,

bleifideris, butele, gaņģis, kīkeris, ģēģeris, cirkele,

skunste, ģermāniskie elementi — vārddarināšanas

saknes — vārddarināšanas sistēmā, piem., skun-

stigs, skādīgs, brāķēt, ceiķenāt (plānu), pēc vācu

valodas sintakses likumībām veidoti vārdu savieno-

jumi, piem., caur dabas spēku atzīšanu, caur viņke-

ļiem aprēķināt, par provi, uz tādu vīzi. Visam šim

veclatviskajam vēl pievienojas rusismi un darinā-

jumi pēc krievu valodas morfoloģiskiem un vārdda-

rināšanas paraugiem, piem., kreposte, zemākais

.tāžs, akadēmiks, fiziko-matemātikas nodaļa v. c.

K. Barona attieksmē pret tautas valodu (ar jē-
dzienu «tautas valoda» saprotot apvidus leksikas un

sarunvalodas konstrukciju, morfoloģisko formu un

variantu piesātinātas valodas lietojumu rakstu avo-

tos) svarīgi vairāki jautājumi. Pirmkārt, ja uz-

skata, ka caur K. Barona rokām gāja gandrīz
vai visa korespondence, tad cik lielā mērā iesūtītie

raksti tika rediģēti, vadoties no viņa paša valodas

izjūtas? Otrkārt, ir zināms, ka literārās valodas

6 Roze L. Latviešu valoda pirms simt gadiem: «Pēterburgas
Avīžu» sabiedriski politiskā leksika. R., 1962, 82.—83. lpp.
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veidošana bija viens no jaunlatviešu pamatuzdevu-
miem, bet kādā pakāpē avīzes redkolēģija un

konkrēti K. Barons risināja jautājumu par morfolo-

ģisko, vārddarināšanas, sintaktisko variantu vienvei-

došanu, resp., normēšanu? Treškārt, kādus nozīmes

un formas elementus valodas gramatiskajos līmeņos
K. Barons izraudzīja par bāzi valodas jaunrades
darbā?

Pārskatot K. Barona rakstu valodu šādā tautas

valodas aspektā, pats spilgtākais un tūlīt pamanā-
mais ir 1) lielā morfoloģisko formu un variantu dažā-

dība, piem., caur kamola vidu un pret kamoļa galu, jūr-
mala un gar jūrmali, virsus un virsa, pērkona mākoņi
un pērkona mākoņi, dzelžu drāte, dzelzes stanga un

dzelzs spice, tāļu, tāļāk un tālums, mellums, mel-

nums, pilis, pilns, izskats un izskate, klātāku, stāvu,
augstāki, ātrāki, tālajie koki, mūsu abju pūliņš, md

'nīst', deld 'dilst', nomizā 'nomizo', nerāsies 'neradī-

sies', tura un tur, aizskrējuse, einam, eimam; 2) ap-

vidvārdu, seno konstrukciju lietojums, piem., pērslas,.

skangals, knāblis, svikis, krētes, apkārt sauli tek;

3) tā laika sarunvalodā izplatītu leksisko nozīmju

izmantojums, piem., resns 'zems' meldiņš un resnu

resnais 'biezs' krekls, sērs 'aizaudzis' klajums, at-

tapt 'atkļūt', sagūt 'iegūt', svabads, svabadiba, lēti

'viegli' pierādāms, kambaris 'istaba, telpa' un istaba

'zāle', par sebu 'par vēlu', varēm 'ļoti' piepil-
dīts.

Liekas, ka K. Barons savā novadā lietotās un

ļaužu sarunvalodā biežāk dzirdētās formas un kon-

strukcijas ir uzlūkojis par dabiskām un paturamām
arī rakstu valodā. Par to liecina vēl citi piemēri.
Tā K. Barona rakstos izplatīti adjektīvi ar izskaņu

-aiņš: tvikaiņš gaiss, krustaiņa stīpa, sprogaini mati
>

astaiņa zvaigzne, villaiņa drāna, kulaiņš nabags,

gropaiņš rullis, purvaini vidi, zvēraiņas acis, ledai-
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ņas lietas u. c. Mūsdienu literārajā valodā nostip-

rinājušies atvasinājumi ar -ains, kas atrodami arī

K. Barona sacerējumos, piem., kalnaina zeme. Uz

atsevišķu piemēru pamata, kas ievēroti, pārskatot
K. Barona tekstu fragmentus, būtu pārāk priekšlai-

cīgi izdarīt secinājumus, vai dominējošais K. Barona

rakstos ir abu izskaņu semantisko funkciju paralē-
lisms vai jūtama diference abu izskaņu lietojumā,
darinot īpašības vārdus. Zināma ietekme nenolie-

dzami bija jau E. Glika iedibinātajam paņēmienam
lietot adjektīvus ar -ains no vielas vārdiem, piem.,
dzelžains, varams, kokains, kuru vietā mēs tagad

lietojam attiecīgā lietvārda vienskaitļa ģenitīva
formu. K. Baronam tuvas un pazīstamas, tātad arī

rakstos lietojamas, bija Kurzemē pazīstamās vārd-

darināšanas izskaņu funkcijas. Piemēram, sieviešu

dzimtes būtņu nosaukumus darinot, K. Barons lieto

izskaņu -ene: putnu dievene 'dieve. Lejaskurzemē

ar pamazinājuma, mīļuma nozīmi pazīstamās izska-

ņas -ells, -ele arī K. Barona tekstos ir ar to pašu

nozīmi, piem., knābells, bet mūsdienu literārajā va-

lodā tām parasti ir papildnianse 'mazs un nenozī-

mīgs, mazs un nevērtīgs' v. tml.

Vai nebija tā, ka jau «Pēterburgas Avīžu» laikā

K. Barons intuitīvi bija ceļā uz secinājumu, kuru

viņš formulēja, «Latvju dainām» priekšvārdu rak-

stot, — «tauta valodu audzina»?7 Šie tautas sarun-

valodas leksiskie un gramatiskie relikti 19. gs. ot-

rajā pusē bija kas vairāk par vecu nemācītu ļaužu
vai spilgtu literāru tēlu valodu. Vienas un tās pašas

formas, nozīmes, leksēmas un konstrukcijas vienlīdz

nopietni lietoja inteliģents, izglītots latvietis,_ mācī-

damies rakstīt zinātniskus rakstus un apcerējumus

7 Sk.: Ozols Ä. Kr. Barons latviešu literārās valodas vēs-

turē. — Raksti valodniecībā. R., 1967, 337. lpp.
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dzimtajā valodā, un mazs bērns, mācīdamies atbil-

dēt saburtotos galvas gabalus.
Valodas jaunrades laukā K. Barona lielākie no-

pelni ir jau vērtēti. 8 A. Ozols par vienu no nozīmī-

gākajiem ieguldījumiem uzlūko K. Barona darbu

latviešu zinātniskās terminoloģijas izveidē. 9 Varam

piebilst, ka K. Barons savos sacerējumos izmantoja
pamazināmiem vārdiem resp. formām piemītošo

spēju būt par terminiem un terminu nozīmē lieto-

tiem vārdiem, piem., koka sulu gaņģlši, dzīsliņa,
cīpsliņa, kurus viņš pārsvarā attiecināja uz maza

diametra, apjoma objektiem.
K. Barona nopelns literārās valodas jaunināšanā

r

resp., modernizēšanā ir internacionālismu un sveš-

vārdu ieviešana. Viņš iepazīstināja latviešus ar tā-

diem vārdiem kā, piem., kanāls, komposts, termo-

metrs, ekvadors, gāze, aleja, telegrāfs, kamīns,,
horizonts. K. Barona iemīļots paņēmiens ir blakus

svešajam terminam, nepazīstamajam jēdzienam dot

aprakstošu skaidrojumu, vārdkopu vai tulkojumu ar

kalku, piem., ekvadors — zemes apkārtējā vidus

līnija, moluski — īpaši glumi jūras dzīvnieki, baro-

metrs — gaisa smaguma mērotājs, prezidents jeb
priekšnieks, republika jeb brīvvalsts, kongress jeb
valsts-diena, liberālis jeb brivnieks.

K. Barons ir pieminams kā populārzinātniskā
stila veidotājs mūsdienu literārās valodas vēsturē.

Arī viņš, tāpat kā veclatvieši, rakstīja neizglītota-

jiem latviešiem, bet viņa attieksmei pret lasītāju
bija principiāli cits raksturs. Piemēram, R. Šulcs,
viens no 19. gs. otrās puses populāru grāmatu auto-

8 Roze L. «Pēterburgas Avīžu» sabiedriski politiskā lek-

sika. R., 1962; Ozols A. Kr. Barons latviešu literārās valodas

vēsturē. — Raksti valodniecībā. R., 1967, 334.-344. lpp.
9 Sk.: Ozols A. Kr. Barons latviešu literārās valodas vēs-

turē. — Raksti valodniecībā. R., 1967, 340. lpp.
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riem veclatviešiem, uzskatīja, ka raksta tiem, «kas

dziļākas lietas vēl nevar saprast..», un tādēļ raksta

vientiesīgi 10
, bet K. Barona «katrs solis bija uz to

norēķināts, kā pacelt latviešu apziņu . .»
n. Arī

K. Barons paturēja prātā, ka viņš raksta neskolotam

latvietim, bet viņš apzinājās, ka raksta tādam, kas

apveltīts ar zemniekam piemītošo gudrību, pirmat-

nīgu, bet dziļu izpratni par pasauli. K. Barons uz-

skatīja par savu uzdevumu ar populārzinātniskajiem
rakstiem pieradināt neskoloto latvieti domāt ar zi-

nātnes kategorijām, viņa naivo, bet ne nepareizo iz-

pratni par lietām un parādībām pilnīgot līdz zināt-

niskiem skaidrojumiem, pakāpeniski tuvināt viņa
domāšanu tā laika izglītota cilvēka erudīcijas līme-

nim. Daudz kas no visa tā, ko K. Barons un viņa
līdzbiedri nopietni skaidroja saviem lasītājiem, šo-

dien šķiet naivs, piem., gaiss nav viss glužais tuk-

šums vai gaiss ir, tā sakot, maisījums no diviem

savādiem tvaikiem; tas ir likumsakarīgi. K. Barona

iemīļots paņēmiens raksta satura uztveres atviegli-
nāšanai ir retorisku jautājumu un atbilžu iestarpi-

nājumi, verbu 1. un 2. personas lietojums resp. pa-

vēles izteiksmes formu izmantojums, piem., Te kāds

lasītājs iesauksies: «Kā tā [dzelzs stieple] var zi-

beni novērst?» Klausies tālāk, būs viss pareizi!
Šādu raksta veidošanas paņēmienu K. Barons lie-

toja jau «Mājas Viesī» publicētajos rakstos, piem.,
«Eimam nu kādu gabaliņu atstatu no šī koka . .»,

«Tas jau nieki, ko nu stāsti, tā dažs iesauk-

sies!».

K. Barona rakstos atrodama virkne labu vārdu

savienojumu, piem., zibens novērsējs, pļaujama та-

10 Ārons M. Latviešu literariska (Latviešu Draugu) Biedrība

savā simts gadu darbā. R., 1929, 232. lpp.
11 Zeiferts T. Krišjānis Barons. R., 1923, 10. lpp.
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šina, nervu stiprums, garīga barība, cilvēka ga-

rīga vērtība, plašs darba lauks, slimības saknes.

Daudz lietodams verbu priedēkļatvasinājumus, K. Ba-

rons paver ceļu priedēkļdarinājumiem, piem., piemā-

jināt, pārjaunot, nodoma.

Laiks no 1862. gada līdz 1865. gadam bija pār-

īšu, lai viens cilvēks ar savu darbošanos nelielā

avīzē pārveidotu veco rakstu valodu un izveidotu

jaunu, modernu literāru valodu. A. Ozols rakstīja,
ka K. Barona nozīme literārās valodas vēsturē «ta-

gad ir vairs tikai vēsturiska». 12 Bet K. Barons par

savu darbību 1864. gadā jau minētajā Brēverna zi-

ņojumā saņēma apzīmējumu «neprātīgs»: «Tas viss

ir tik neprātīgi, ka jānāk uz domām — apšaubīt
visu šo centienu vaļsirdību un īstumu, jo vēl vairāk

tāpēc, ka šie ļaudis ar savu izglītību un sarunu va-

lodu liecina, ka nekāda patstāvīga nacionāla attīs-

tība tiem nav iespējama.» 13

Šo «neprātīgo» mūsdienu literārās valodas veido-

šanas darbu K. Barons sāka ilgus gadus pirms tau-

tasdziesmu krāšanas.

Kr. Barons tomēr ir visu savu mūžu palicis patstāvīgs-
savos darbos un spriedumos. Ne mazāk vērtējama ir viņa
lielā spēja koncentrēties, neizšķaidīt savus spēkus, bet visus tos

veltīt vienam dižam darbam. Publicists Barons dzīvi reaģēja

uz visādiem notikumiem, cik vien toreizējie preses apstākļi
to atjāva, bet, reiz pasācis kārtot «Latvju Dainas», tas it kā

pilnīgi apklust un nozūd no publiskās skatuves. Ne jau tāpēc
v

ka tam vēlāk vairs nekā nebija ko teikt, bet atzīdams, ka

viss brīvais laiks jāveltī daiņām.

(J. Endzelīns. Darbu izlase. 111, 2. R.,

1980, 239. lpp.)

12 Ozols A. Kr. Barons latviešu literāras valodas vēsturē. —

Raksti valodniecībā. R., 1967, 340. lpp.
13 Dokumenti par «Pēterburgas Avīzēm». R., 1939, 115. lpp.
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ALFONS VILSONS

PAR KĀDU NEPABEIGTU KRIŠJĀŅA BARONA PĒTĪJUMU

Kad dainutēva mūžadarbs tautasdziesmu vākšanā

un kārtošanā bija pabeigts, no gūtajām atziņām
brieda jaunas ieceres, starp tām — pētījums par lat-

viešu Jāņudienas izcelsmi un raksturu.

Juzdams, ka savus atzinumus uzrakstīt «kā nā-

kas» vairs nepagūs, K. Barons divdesmito gadu sā-

kumā tos pasaka komponistam un folkloristam

E. Melngailim, kurš pēc dažiem gadiem šo sarunu

īsi pārstāsta kādā maz pazīstamā atmiņu publicē-

jumā (Jaunākās Ziņas, 1921, 28. jūn.), un tas ir

šai sakarā vienīgais avots. Galvenā doma Baron-

tēvam bijusi tāda, ka skaistā, tautā plaši izplatītā

un iemīļotā etniskā tradīcija jānodala no tai piedē-

vētajām Jāņa Kristītāja kulta ietekmēm, jāatrod tai

cits, zinātniski pierādīts pamatojums, tautisks un

reizē internacionāls.

Tā kā vairāki dažādu tautu atzīti speciālisti iztei-

kuši arī citādus, pat pilnīgi pretējus viedokļus, ne-

būs lieki K. Barona un viņa uzskatu pretinieku tē-

zes un argumentus pārlūkot mūsu iespēju gaisma.

Lielu ievērību un atzinību 19. gs. beigās un

20. gs. pirmajos gadu desmitos ar rakstiem par
latviešu folkloru un etnogrāfiju, arī par Jāņu tradī-

cijām, guva toreizējais Tālo Austrumu institūta

(Vladivostokā) ķīniešu valodas un literatūras spe-
ciālists profesors P. Šmits. Viņš paveicis daudz vēr-

tīga — gan latviešu mitoloģijas viltus Olimpa zi-

nātniskajā kritikā, gan tautasdziesmu vecuma noteik-

šanā v. c. jautājumos, taču arī pats nebija brīvs no

maldīgiem vai vismaz diskutējamiem apgalvojumiem
(piemēram, uzstājās pret vārda dainas lietošanu

latviešu tautasdziesmu apzīmēšanai, neatzina, ka



«Latvju dainu pirmais izdevējs H. Visendorfs, K. Barons
un F. Brīvzemnieks 1901. gadā

cilvēki jau pirms renesanses laika izjutuši dabas

skaistumu).

Viens no visvairāk apšaubāmajiem P. Smita uz-

skatiem, kas, domājams, ierosināja arī K. Barona

protestu, bija secinājums, ka «Jāņa diena nav ne-

kas vairāk kā kristīgas ticības svētki, kuriem ir pie-
vienotas dažas senlaiku ieražas» (Rakstu krājums,
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas izdots,

1911, 14. lpp.).

Vēlāk — jau pēc K. Barona nāves — P. Smits

savu nostāju nedaudz variē, atzīdams, ka «Dažas

Jāņa dienas ieražas tomēr liekas būt ļoti vecas un

var būt mantotas līdz ar citām radu tautām no tā-

las senatnes» (Latviešu mitoloģija, 1926, 88. lpp.),
taču būtībā paliek pie tā paša vecā uzskata, ka

«Jāņu diena gan pēc laika, gan arī pēc nosaukuma

ir kristīgu svētku diena» (turpat).
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Р. Šmitam līdzīgus uzskatus izsaka baznīcas vēs-

turnieks L. Adamovičs v. c. divdesmito un trīsdes-

mito gadu oficiālās zinātnes pārstāvji, kuru autori-

tāte un ieņemamie vadošie posteņi kavēja citādi do-

mājošos latviešu folkloras pētniekus izteikt savas

domas. Arī dievturi ar saviem nacionālistiski šovi-

nistiskajiem uzskatiem un sholastiski voluntāristis-

kajām metodēm Jāņus zināmā mērā kompromitēja.
Cita, vairāk izplatīta teorija, ko pārstāv, piemē-

ram, angļu etnologs Džeimss Džordžs Frēzers (Fra-
zer, 1854—1941), akcentus pārstata pretēji: ne da-

žas folkloras tradīcijas pievienotas kristīgajām, bet

dažas kristīgās — folklorai.

Savā slavenajā grāmatā «Zelta zars» (The Gol-

den Bough, 1890) par vasaras saulgriežu svinībām

Frēzers raksta: «Visbiežāk šie svētki visā Eiropā
notika vasaras saulgriežu priekšvakarā (23. jūnijā)
vai vasaras saulgriežu dienā (24. jūnijā). Lai pie-

šķirtu tiem zināmu kristietisma nokrāsu, vasaras

saulgriežu dienu nosauca par godu svētajam Jānim

Kristītājam» (citēts pēc izdevuma krievu valodā —

Золотая ветвь. M., 1980, 690. lpp.).
К. Barona domas par saulgriežu svētku senatnī-

gumu un internacionālismu daļēji saskan ar «Zelta

zarā» izteiktajām domām, bet daļēji (par Jāni) at-

šķiras. Viņš raksta: «Jānis nav rada evaņģēliskam
St. Johannesam, bet ir tāds pats saulgriežu veidols

kā latīņu Jānuss ar savām divām sejām, no kurām

viena vērsta atpakaļ uz pagājušo pavasari, bet

otra rudeņam pretim» (Jaunākās Ziņas, 192U

28. jūn.).
Par Jāņa varda cilmi rakstot, daudz filologu par

pamatu atzīst senebreju vārdu johanān ( = dievs ir

žēlīgs), no kā radies sengrieķu Joanēss, latīņu Jo-

anne, vācu Johans un Johanness, poļu, čehu un ho-

landiešu Jans, franču lans, angļu Džons, itāliešu
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Džovanni, spāņu Huans, krievu Ivans un Joans

utt., arī latviešu Jānis (Jānis, Žanis).
Tīri valodnieciski skatot, tādi pārveidojumi ir

iespējami, bet iespējami arī atvasinājumi no citas

saknes — no indoeiropiešu jan-, kas pamatā seno

romiešu vārdam Jānuss. Un, ja nu ir divas iespē-
jas, tad jāmeklē, vai aiz gramatikas robežām nav

vēl kādi argumenti par labu vai Jaunu vienai vai

otrai no tām. Un tādi argumenti atrodas — gan folk-

lorā, gan rakstītajā literatūrā.

Pret bībeles Johanāna nozīmes pārspīlēšanu vēr-

šoties, atliek tikai pievienoties jau sen izteiktajai at-

ziņai, ka «mūsu tautas dziesmās gan laikam nekādas

ziņas par kristīgo Jāni neatradīsim» (O. Līdeks.

Latviešu svētki, 1940, 65. lpp.).

Spēcīgi motivētus spriedumus par to izsaka arī

E. Melngailis jau minētajā atmiņu rakstā, un līdzīgu
datu par būtiskām pretrunām starp Johanāna

askētismu un Jāņudienas tradīciju dzīvesprieku ir

daudz. Kaut vai tie, ka Jāņi ir dziesmām tik bagāti,
bet neapšaubāmi kristīgās ticības ieviestajām
svinībām — Trijkungu dienai, Pūpolu svētdienai

utt. — tautasdziesmu nav. Ar ko gan tuksneša vien-

tuļnieks un siseņu ēdājs viens pats būtu izpelnījies
tādu tautas atsaucību un — pretēji bībelei — no-

saukts pat par dieva dēlu (Ai Jāniti, dieva dēlsi,
Ko tu vedi vezumā)!

Ne velti no Johanāna savas tautas vasaras saul-

griežu tradīcijas nošķir arī vācu folkloristi: «Jāņu

paražu izcelšanās mums nav zināma. Ar Jāni Kris-

tītāju tām nav nekā kopīga» (G. Fehrle. Deutsche

Feste und Volksbrauche, 3. izd., 1927, 73. lpp.).

Kristīgā baznīca 24. jūniju par Jana Kristītajā
dzimšanas dienu noteic tikai 506. gadā, bet indo-

eiropiešu mitoloģijas pētnieki (J. Grimms v. c.) va-
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sarās saulgriežu svinēšanu konstatējuši jau daudz

agrāk: «.. nav šaubu, ka šie svētki sākās pirms
mūsu ēras» (Dž. Frēzers. Zelta zars, 690. lpp.).

Varbūt nevajadzētu bez ievērības atstāt arī faktu,
ka Jāņa vārds latviešiem palaikam bijis un ir tik

populārs un iemīļots kā neviens cits. Vēl šā gad-
simta sākumā bija parasts pirmo dēlu nosaukt par

Jāni, un arī mūsdienās šis vārds visu latviešu vī-

riešu personvārdu vidū izplatīts visvairāk — 12%

(Dabas un vēstures kalendārs 1977. gadam, 54. lpp.).
Izskaidrot tādas tradīcijas ar simpātijām pret tra-

ģiskā nāvē bojā gājušo askētu nez vai būs iespē-

jams, vairāk gan domājams, ka tām pamatā cita,

tautai tuvāka cilme.

Ar seno romiešu Jānusa kultu latviešu folkloras

paražām pretrunu nav, bet zināma saskaņa gan.

Viņa funkcijas dažādos periodos mainījušās. Vai

ikkurā populārā izdevumā teikts, ka Jānuss pārzi-
nājis visu lietu sākumu un robežas, turklāt ne tikai

telpas, bet arī laika aspektā (J. Parandovskis. Mi-

toloģija, 1976, 243. lpp.; Lexikon der Antike. Leip-
zig, 1978 v. c). Vīnes universitātes profesors L. Šrē-

ders, uz kuru daudzkārt atsaucas arī autoritatīvais

padomju izdevums «Мифы народов мира» (M., 1980,

1982), runā pat par Jānusu kā saulgriežu iemieso-

jumu (Arische Religion, 2. sēj., 1915, 28.—31. lpp.).
Tieši šis saulgriežu moments, kas nosaka zināma

laika posma nobeigumu un cita sākumu, pelna uz-

manību jo sevišķi.
Latvijas klimatiskajos apstākļos, kur pāreja no

zemkopja pavasara darbiem uz vasaras darbiem un

īsa atelpa pirms tiem sakrīt ar saulgriežu datumu

pilnīgāk nekā tālāko ziemeļu un dienvidu zemēs,

pati daba rada zināmus priekšnoteikumus, lai va-

saras saulgrieži pārējo gadskārtu svinību vidū
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ieņemtu to izcilo vietu, kāda tiem salīdzinājumā ar

citām tautām un citiem latviešu svētkiem ir mūsu

vecajās tradīcijās.

īpašā intensitāte, kāda bija Jāņadienas svinēša-

nai Latvijā, tautas tradīciju sajaukšanos ar kristie-

tisma rituāliem kavēja. Vājāk attīstītās ieražas savu

patstāvību un savdabību ar laiku zaudēja, turpretī
spēcīgākās svešajiem un šai gadījumā arī būtiski

naidīgajiem piejaukumiem pretojās sekmīgāk. Ir,
protams, argumenti, kas K. Barona uzskatam par

Jāņa radniecību ar Jānusu runā pretim, bet arī tie

nav nesatricināmi.

Pirmkārt — par atšķirību laika ziņā: Jānusa vārds

saistās ar gada sākumu (Jānuss — janvāris),
Jāņa — ar gada vidu. Taču mitoloģijas vēsture zina

ne vienu vien gadījumu, kad kādas tradīcijas atzī-

mēšana laika ziņā pārvietojusies. Par gada sākuma

noteikšanu, kas izdarīta, skatoties gan uz debess

spīdekļu gaitu, gan uz lauku darbu veikšanas ter-

miņiem, tas sakāms jo sevišķi.
Otrkārt — par atšķirību darbības sfērā: Jānusa

funkcijas, kaut plašas un daudzpusīgas, it kā tieši

neietver Jānim būtisko auglības kultu. Taču auglība
cieši saistās ar dzimšanu, t. i., ar jaunas dzīvības

tapšanu un tātad arī ar sākumu.

Neteiksim, ka minētie pretargumenti šaubas par

Jāņa radniecību ar Jānusu iznīcina pilnīgi. Jāievēro,
ka arī K. Barons nerunā vairāk kā par līdzību tipo-

loģiskā ziņā: «tāds pats saulgriežu veidols kā

latīņu Jānuss» (retinājums mans — А. V.) un ne-

vis «tas pats». Jāņa un Jānusa radniecība arī ģe-

nētiskajā ziņā ir gan iespējama, bet ne pierādīta.
Par pierādītu uzskatīsim tomēr to, ka ar Johanānu

Jānim kopīgas cilmes nav; šādam atzinumam par

labu liecina kāds nozīmīgs fakts, ko sniedz jau labi
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zināms avots — G. Manceļa sprediķu grāmata
«Postilla» (1654).

Tās nelielais fragments par latviešu Jāņudienu,
kas ietverts sprediķī «Am Tage Johannis des Täu-

fers», jau daudzreiz citēts kā pati vecākā latviešu

valodā rakstītā liecība 1: «Nu, mīļi draugi, eima mēs

nu ar labu Dievu Jāņos, bet ne kā vakarēji Jāņabrāļi
un māsas, katri gavilēdami ar dažādām zālēm, [ku-

ras] mežos un laukos salasījuši, pāriedami mājās,
ar ozola-zariemi un ar zālēm appušķo vārtis un vi-

sas ēkas no iekšas un ārenes [..] Ne tā, mani

draugi, ne tā [..] Gribi tu uguni iededzināt, tad liec

degt tā svētā Jāņa ticību tavā sirdī.»

Šis citāts gan izmantots, lai raksturotu Jāņudie-

nas vecās ieražas un baznīcas vēršanos pret tām,

taču jāievēro ari vēl kas cits. Autoritatīva laikmeta

liecinieka — hercoga galma mācītāja un bijušā Tēr-

batas universitātes teoloģijas profesora — liecība, ka

jau 17. gs. vidū, kad latviešu zemnieki no kristīgas

ticības pat tās minimumu vēl zināja gauži maz, bija

izplatītas ne tikai Jāņadienas svinības, bet arī

Jāņa v ā r d s.
2

Redzamākie ārzemju autori, kas piešķīra minēta-

jam uzskatam lielāku autoritāti, — V. Manharts un

L. Šrēders — paši bija baltvācu kolonizatoriem tuvi

gan personiskajā ziņā, gan idejiski, latviešu valodu

neprata, bet paļāvās galvenokārt uz savu baltvācu

1 Vācu valodā rakstītajā B. Rusova «Chronica der Prouintz

Lyfflandt» (1584) Jāņu svinēšana atzīmēta jau 16. gs. 17. gs.
pirmās puses redzamais autors — Kurzemes superintendents
Р. Einhorns savos plašajos darbos ( Widerlegung der Abgötte-
rei und Aberglaubens, 1627 v. c), dodams diezgan daudzus
un dažviet paplašus latviešu svētku aprakstus, par Jāņiem
dīvaina karta nerunā.

2 Strods H. Latviešu zemnieku 17. gs. dzīves veida un tra-
dīciju apskats. — Krāj.: Arheoloģija un etnogrāfija. 9. sēj. R

4

1970, 91.—96. lpp.
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draugu (A. Bīlenšteina v. c.) vēstulēm un publi-
kācijām. Latviski rakstītās «Postillas» liecība, cik

noprotams, palika nelasīta, neievērota vai noklu-

sēta. Vēl jo vairāk tas sakāms par ignoranci tādā

nozīmīgā jautājumā kā K. Barona «Latvju dainas»,
kuras Manharta laikā vēl tikai top un no kuru milzu

bagātībām L. Šrēders vēl 1914. gadā zina tikai virs-

rakstu.

Pats Dainu vākšanas darbs ir bijis tautas konsolidācijas
darbs. Latvijas novadu un dialektu vienošanas darbs, sapraša-
nās darbs dvēseliski un valodiski.

(J. Peters. Literatūra un Māksla.

1985. gada l. novembrī)

RUTA VEIDEMANE

VĒL PAR VALODAS SAKNĒM UN AVOTIEM

Rakstā «Neizdzeramie avoti, barot nepiekūstošās
saknes» V. Ancītis rakstīja: «Latviešu rakstītās dze-

jas (un ne vien tās dzejas, ko dažkārt saucam pēc
to laiku parauga par nevācu dzeju, bet arī nacionā-

lās dzejas) sākumi
..

ir sāpīgi zīmīgs piemērs tam,
kas notiek, kad zari zaudē tiešas saiknes ar sak-

nēm ..»'

Latviešu literārās valodas attīstībai šis pārrāvums

pašā sākumā bijis ļoti nozīmīgs. Mūsdienu valoda,
arī dzejas valoda, daudzējādā ziņā atšķiras no va-

lodas, kas skan, piemēram, latviešu tautasdziesmās,

un tas nav tikai pakāpenisku pārmaiņu rezultāts.

Rakstu valoda jau kopš pašiem sākumiem ir organi-
zēta pēc citiem principiem nekā tautasdziesmas.

1 /Indris V. Saknes un galotnes. R., 1981, 12. lpp.
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Tajā izmantots daudz tādu elementu, kādu tautas-

dziesmās nav.

Lai saglabātu arī nākamajām paaudzēm tautas-

dziesmu valodas īpatnības, 1893. gadā Kažoku Dā-

vis aicināja veidot latviešu tautasdziesmu konstruk-

ciju vārdnīcu. Vēl pēc 10 gadiem — Rīgas Latviešu

biedrības gadskārtējā sapulcē, kā liecina protokols,
ir nolasīts referāts par visu līdz tam laikam publi-
cēto K. Barona savākto latvju dainu vārdu krā-

jumu; tas apcerēts stilistiskā, poētiskā un psiholo-

ģiskā aspektā. 2 Diemžēl nekas nav zināms par refe-

rāta tālāko likteni.

Literārās valodas attīstība, attālinoties no tautas-

dziesmām, ir likumsakarīga. Vārdu un formu iz-

vēli tautasdziesmās, jādomā, noteikuši īpaši atlases

principi, kas vēl nav pētīti. Tiešā saskaņā ar tiem

ir ļoti lēnā tautasdziesmu vārdu krājuma papildinā-
šanās ar jauniem vārdiem. Tautasdziesmu tekstos

ienāk jaunas leksēmas, ko nosaka tikai vajadzība
atspoguļot izmaiņas reālajā īstenībā, pretstatā, pie-

mēram, rakstītajai dzejai, kurā svarīgs faktors ir

arī dažādas stilistiskas ietekmes, skolas_ un strāvo-

jumi, kur «tāpatības estētikas» vietā nāk «nepare-

dzamā, negaidītā» estētika.

Protams, ņemot vērā, ka dzeja un daiļliteratūra
ir tikai viena no valodas funkcionēšanas sfērām,
tautasdziesmu leksikas slānis vārdu krājumā rela-

tīvi ir niecīgs.

Raini pamatoti dēvē par valodas reformatoru, un

latviešu literārās valodas vēsturē dažkārt runā par

pirmsraiņa valodu. Ar Raiņa darbības sākumu lat-

viešu rakstu valodā masveidīgi sāk ieplūst tā sauk-

tie īsie atvasinājumi jeb strupinājumi, lietvārdi ar

2 Protokoli der 74. Jahresversammlung der lettisch-literä-

rischen Gesellschaft. R., 1902.
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sufiksālajām galotnēm. Liela daļa šo vārdu ir

Raiņa paša darinājumi, taču paraugus viņš atradis

vārdnīcās, īpaši Langes, Stendera, Ulmaņa vārd-

nīcā. Atsevišķi jaundarinājumi pēc seniem parau-

giem sastopami arī pirms Raiņa, bet Raiņa darbība

ir īpaši svarīga, jo tajā izpaužas principiāla pieeja
valodas mantojumam un apzināta tā saglabāšanas

politika.
Visaktīvākais vārdu mērķtiecīgas meklēšanas un

darināšanas posms Raiņa biogrāfijā ir «Fausta»

tulkošanas posms. Liecības par to dod arī 1872. gadā
iznākušās K. Ulmaņa vārdnīcas eksemplārs ar

Raiņa pasvītrojumiem un pierakstījumiem, ko Raiņa

pētniece Saulcerīte Viese atradusi viņa arhīvā.

Vārdnīca bija līdzi Rainim Panevēžas cietumā, kur

viņš tulkoja «Faustu».

Kā zināms, K. Mīlenbahs pret šādu «strupinā-
šanas» tendenci iebilda un nepieņēma Raiņa aiz-

bildināšanos, ka liela daļa vārdu ņemti no vārdnī-

cām: «..viņš (Rainis — R. V.) arī izcēlis un izlobī-

jis no mūsu vecajām vārdnīcām dažus vārdus, kam

labāki nekad nederēja rakstu valodas gaismu ierau-

dzīt, kas latviešu valodā nekad nav bijuši»13
.

Pieļāvumu, kas izriet no citētā K. Mīlenbaha iz-

teikuma, proti, ka vārdnīcā iespējams atrast vārdus,
kādu nav valodā, zināmā mērā balsta tautasdzies-

mas. Tajās nav daudzu vārdnīcās reģistrēto vai pir-
majos latviskajos tekstos atrodamo vārdu (protams,
nav arī daudzu citu, kuru latviskums nav apšau-
bāms, bet to trūkumu nepamanām).

Jauninājumi ir tie, ko Raiņa valodā pamana vis-

pirms, taču Rainis centās valodā saglabāt arī īpat-
nēji latviskās, bet dažādu iemeslu dēļ izzūdošās

3 Mīlenbahs Ķ. Daži jautājumi par latviešu valodu. IV. R.,
1909, 91. lpp.
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värdformas vai vārdus. Tādi bija minētie īsie atva-

sinājumi, tāpat daudzi vienzilbīgi darbības vārdi.

Esam pieraduši pie domas, ka tautasdziesmās

šādu atvasinājumu nav. Bieži lietoti vārdi zaudē

savu «caurredzamību» un netiek uztverti kā atva-

sinājumi pēc noteiktiem paraugiem. Tādējādi rodas

ilūzija, ka tautasdziesmās nav pēc viena vai otra

modeļa darinātu vārdu. īstenībā tautasdziesmās ir

pārstāvēti visi vārddarināšanas piedēkļi, kaut arī

citādās proporcijās nekā mūsdienu valodā (un, kā

iepriekš norādīts, dažkārt arī atšķirīgās gramatiskās
funkcijās). Piemēram, piedēkli -(s)m- daudz lieto-

tajos vārdos gaisma, dziesma parasti neuztveram.

Vēl ciešāk sakne un piedēklis -m- saauguši īpaš-
vārdā Laima, arī sugasvārdos laime, laima, jo ta-

jos, pirmkārt, zudusi attiecīgā saknes vārda nozīme,

otrkārt, vārds īpašvārda funkcijā mūsdienu valodā —

un tātad arī tautasdziesmu mūsdienu lasījumā —

desemantizējas. Laima līdz ar sugasvārdu laime

K. Mīlenbaha un J. Endzelīna «Latviešu valodas

vārdnīcā» (turpmāk — ME) uzskatīts par atvasi-

nājumu no laist: «vielleicht (wenn von der Bed.

«Schicksal» auszugehen ist, vgl. z. B. la. Fortūna

«Zufall, Gluck») mit -m- aus -dm- zu laist (vgl.
dieva laists)» (11, 409). Par to, ka verbs laist tau-

tasdziesmās sastopams ar nozīmi 'radīt, likt, lemt',

raksta H. Biezais (Balys J., Biezais H. Baltische

Mythologie. Stuttgart, 1968, S. 423). Pēdējos gados
arī mūsdienu valodā parādās šīs nozīmes recidīvi.

Ko reiz es laidusi, Tas paliek — saka Māra M. Zā-

lītes lugā «Pilna Māras istabiņa» (Karogs, 1983,

№ 2, 120. lpp.).
Citādi ir ar mūsdienu valodā reti lietoto (vai pat

nelietoto) vārdu kulsma, kura neparastības dēļ tā

jēga mūsu apziņā veidojas, summējoties atsevišķu
sastāvdaļu jēgai: sakne kul-, izskaņa -sma vai -sme:
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Es bij' laba kulējiņa Liela kunga rijiņā: Augstu
cēlu spriguliti, Lēni laidu kulsmiņā (21277). 4

Citas dievietes — Dēklas — vārdā (vai arī jau
pieminētās Laimas pievārdā — tas izšķirams mito-

logiem) izmantota ne tikai tagad zudusi vārda no-

zīme, bet arī daļēji zudusi saknes forma. Dēklas,
Dēkles vārds atvasināts no darbības vārda dēt (kā
sēkla no sēt). ME šis verbs reģistrēts kā divi homo-

nīmi — vienam ir nozīme 'zīst' (šai nozīmē tas sais-

tāms ar dēls, dēle), otrs ir daudznozīmīgs vārds,
ar vienu no nozīmēm 'likt. Dēklai varētu būt sakars

gan ar vienu, gan otru jēdzienu, jo viņu mēdz uz-

skatīt gan par «likteņa licēju», gan zīdaiņu, šūpļa
bērnu aizstāvi. Šīs funkcijas, protams, var pastāvēt

blakus, vienlaicīgi. Dēkla kā dzīves ceļa licēja mei-

tām parādās, piemēram, dziesmā: Sēdi meita, gaidi
meita, Neba tava Dēkla sēd: Dēklai zirgi piekusuši,
Tev vietiņu meklējot (18331).

Jaunākā no minētajām dēt nozīmēm šķiet 'likt.

Šī nozīme saskatāma gan samērā jaunā atvasinā-

jumā piedēklis, saglabājusies izteicienā nav kur

dēties v. tml.

Šī un apjomā līdzīgu vārdu sakarā izvirzās jau-
tājums par vienzilbīgo verbu likteni latviešu lite-

rārajā valodā. 1838. gadā rakstā «Über den Ur-

sprung der lettischen Sprache» Benjamins Bergma-
nis ievietojis plašu vienzilbīgu verbu sarakstu. Te

minēti arī dažādos vecos avotos atrasti darbības

vārdi blāzt, dimt, dziet, gaut, jaust (ar nozīmi'spēt'),
krest, pilt, sliegt, spiet, zvir(g)t v. c.

5 Tas, ka šai

vārdu grupai tiek pievērsta uzmanība, liecina, ka

4 Ja tautasdziesmai pievienots tikai numurs, tā ņemta no

ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras daļas
sakārtotajām «Latviešu tautasdziesmām».

5 Magazin. VI. Mitau, 1838, 48.-54. lpp.
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pētnieks te saskatījis ko īpašu, visticamākais, tieši

to, ka vairākums šo verbu vairs valodā netiek aktīvi

lietoti, kaut gan uz to norādījis viņš ir tikai atse-

višķos gadījumos, piemēram, pie blāzt, dziet, jaust.

Tautasdziesmas arī šai jomā dod interesantu ma-

teriālu. Tajās sastopami gan seni vienzilbīgi verbi,
gan ārpus tautasdziesmām nesaglabājušās to sak-

nes deverbālos atvasinājumos.
Ar tagadējā melnēt nozīmi tautasdziesmās lietota

vienzilbīga celma forma, piemēram, Lai samell tā

meitiņa Kā tie mani zābaciņi! (Latv. tautas dziesmu

izlase. M., 1937, 253. lpp.). Arī K. Ulmaņa vārdnīcā

blakus formām melēt un melnot (schwärzen) reģis-
trēts verbs melt (schwarz werden). 6

Mūsdienu literārajā valodā nav atsevišķa vārda,
kas izteiktu verba grīst saturu (ir no šīs saknes da-

rināts lietvārds grīda). Tautasdziesmās tas lietots

samērā bieži, runājot, piemēram, par tiltu, grīdu

v. tml.: Ne redzēju tiltu grīstu, Ne laipiņas laipo-

jam (10059); Sūdin' kurpes, tautu dēls, Grīd dēļiem
istabiņu (LTD 2098).

Darbības vārdam segt, sekt tautasdziesmās vēl

dzīva nozīme 'spraust', kas saglabājusies lietvārdā

sakta: Nopirku lielo Sudraba sākti, lesedzu krūtīs,

Uzkāpu kalnā (20955).

Darbības vārdu sekt ar šo nozīmi lieto arī Augusts
Saulietis: Tā neveikli viņa bija kreklā iedurta, kā

kad nosaluši stīvi pirksti būtu viņu tur iesekuši

(A. Saulietis. Uguntiņa. R., 1981, 267. lpp.).
Nav izdevies atrast darbības vārdu braukt ar no-

zīmi 'braucīt', taču par tādu lietojumu liecina ME

minētā vārdkopa: putraimiņu braucējiņa (vari-
antā — braucītāja).

6
Ullmann C. Chr. Lettisches Vörterbuch. R., 1872, 157. lpp.
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Vienāds liktenis piemeklējis gan lielu daļu to vien-

zilbīgo darbības vārdu, kas atrodami tautasdziesmās,

gan senajās vārdnīcās reģistrētos darbības vārdus.

Līdz šim nenoskaidrotu iemeslu dēļ daudzi no tiem

ir zuduši, kaut gan vārdi attiecīgo jēdzienu apzī-
mēšanai joprojām ir nepieciešami, un lielākajai da-

ļai zudušo vārdu rodas aizstājēji — parasti tās pa-
šas saknes divzilbīgi verbi.

Par vienu no procesu cēloņiem, kāpēc vienzilbīgo
verbu vietā stājas divzilbīgie, raksta J. Endzelīns

Filologu biedrības rakstos: «Mantotās nākotnes for-

mas latviešiem dažkārt izrādījās neērtas: tā, piem.,

nesu, vešu nekā neatšķīrās no pagātnes formām

nesu, vešu. Vairoties no fonētiski neskaidrām nā-

kotnes formām, runātāji varēja primārā verba vietā

likt piederīgo iteratīvo formu: bešu — bedīšu, mo-

šos — modīšos, daušu — dauzīšu, viršu — virzīšu,
šaušu — šautīšu, glaušu — glaudīšu, spraušu —

spraudīšu, gāšii — gāzīšu v. c.

Tas varēja sevišķi viegli notikt tur, kur iteratīvās

formas speciālā nozīme bija izbālējusi un tāpēc vairs

manāmi neatšķīrās no primārā verba nozīmes.»7

Formu nomaiņa darbības vārda nākotnes para-

digmā varēja ierosināt analogu formu maiņu _arī
citu laiku paradigmās, kā rezultātā neatvasinātās

darbības vārdu formas vispār varēja zust.

Otrs ceļš ved no vienzilbīga darbības vārda caur

attiecīgo lietvārdu vai īpašības vārdu uz divzilbīgu
darbības vārdu: blāzt — blāzma — blāzmot, jaust —

jauda — jaudāt, pilt — pilns — pilnoties, melt —

melns — melnot, spiet — spiets — spietot, vākt —

vāks — vākot, vaist — vaisla — vaisloties v. c.

Rainis savā daiļradē mēģināja atdzīvināt daudzus

izzūdošos vienzilbīgos darbības vārdus, bet atšķi-

7 Endzelīns J. Filologu biedrības raksti. 12, 1932, 176. lpp.
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ribā no īsajiem atvasinājumiem tie neizrādījās dzī-

votspējīgi. (Atsevišķi lietojumi parādās daiļlitera-
tūrā, bet tiem ir gadījuma raksturs.) īpaši daudz

šo vārdu (dimt, krest, vaisi, dziet un citi) atro-

dami «Fausta» tulkojumā, piemēram, Jau zizlis gaišā
kvēlē zvirst (Fausts, 11, 1968, 23. lpp.); Nekad

jūs nemanāt, ka mērs jau pils t (turpat, 11,
149. lpp.); Gub un lokās kalnu kraujas (turpat, I,

156.1pp.).
Darbības vārds dziet registrets J. Langija vārd-

nīcā ar nozīmi 'ziedēt pretī, uzziedēt. Ar tādu no-

zīmi to «Fausta» tulkojumā izmantojis arī Rainis:

Un lapiņas, kas nakti veldzinājās, Iz smaršu pilnās

gravas laukā dzejas (Fausts, 11, 193. lpp.). Mūs-

dienu valodā verbs ar šo sakni nav zināms, taču

sakne nav zudusi. Tā saglabājas Raiņa darinātajā
substantīvā dziets 'asns. Liekas, arī A. Kronvalda

jaundarinājums dzeja saistāms ar šo sakni, taču

visai atšķirīgā semantika neļauj saskatīt iepriekš
minētajiem gadījumiem gluži analoģisku procesu:

dziet — dzeja — dzejot (kā, piemēram, blāzt —

blāzma — blāzmot).
Vēl minamas formas ar -v, kas fonētiski ir līdzī-

gas daudzskaitļa ģenitīvam. Tomēr ir divas pazī-
mes, kas neļauj tās uzskatīt par šādiem ģenitīviem.
Pirmkārt, tās ir savrupas, tikai šai vienā «locījumā»
sastopamas formas, kā tūku, piepešu, sastrēgu. Gan-

drīz visos gadījumos konstatējami to sakari ar dar-

bības vārdu, bet tikai retumis — ar attiecīgo liet-

vārdu. Taču arī tad, šķiet, nevis nelokāmā forma ir

izolēta no paradigmas, bet paradigma tiek izseci-

nāta no šīs formas. Piemēram, tautasdziesmās sasto-

pamo formu vistu ME interpretē kā daudzskaitļa

ģenitīvu un darina nominatīvu, kas dots par šķirkļa
vārdu: *vīstas od. *vīsti, das Welken (?): Jāņu nakts,
vīstu nakts, novīst mans kumeliņš (ME IV, 643).
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Pec funkcijas šīs formas ir īpatnēji verbālas cil-
mes adverbi vai adverbu ekvivalenti, kas raksturo
attiecīgo priekšmetu vai parādību no tai būtiskas
darbības viedokļa.

Tautasdziesmās sastopama, piemēram, vārdforma
plandu: Tieva, tieva kā bitīte, Vienu plandu vil-
lainīte (BW 23583); Ulmaņa vārdnīcā ir plandu vil-

lainite — wohl die weite, sich bauschende Decke

(230. lpp.).
ME reģistrē tūku zāles (domājams, zāles pret tū-

kumu — R. V.) — veronica beccabunga L. (IV,
280), dzeltu laiks, der Herbst (I, 543).

Rakstu valodā šī forma sastopama dažādiem auto-

riem: atvēru puķes (Bībele, 1689, I Ķēn. 6, 29),
stāvu-ūdens (Stend. 29), glaudu vārdi (Wellig,
1826, 42), nerimu žvīgas (Plūdonis, 1811, 71) v. c.

Šo formu lietošana īpaši pastiprinājusies, sākot

ar Raiņa darbību valodā. Gan «Fausta» tulkojumā,

gan Raiņa oriģināldarbos sastopam vārdkopas
plīvu mati, reibu kāpes, pusdzisu pelnu kopiņas,

smelgu sāpes, sprāgstu briesmas, dzeldu liesmas,

aizaugu stīgas, nevaldu dziņas, sastrēgu sārņi v. c.

Par vienu no tādām — laulu pāris — tiek runāts

diskusijā, kurā piedalās K. Mīlenbahs, Rainis un

«Baltijas Vēstneša» redakcija. K. Mīlenbahs uzskata

laulu pāri par nevēlamu jaundarinājumu: «Par tā-

diem strupašķu vārdiem pieskaitāma arī daudzinātā

mīla, arī laulu pāris.» 8 Par īpatnēju gramatisku mo-

deli K. Mīlenbahs to neuzskata.

Raiņa attieksmē pret tautasdziesmām atklājas
viņa īpašā gaišredzība, spēja saskatīt latviešu va-

lodas savdabību tās izzūdošās pazīmēs un tieši tās

izmantot par pamatu, valodas semantiskos un sti-

listiskos horizontus paplašinot. Literārās valodas

8
Mīlenbahs Ķ. Daži jautājumi.. IV. 1909, 22. lpp.
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attīstībai būtiskākie ir nevis tiešie pārņēmumi un

folkloriskās stilizācijas, bet tas, ka viņš uzgājis va-

lodas slēptos avotus.

JACEKS KOLBUŠEVSKIS UN

STAŅISLAVS FRANCIŠEKS KOLBUŠEVSKIS

FOLKLORIZĒTĀ POĒTISKĀ EPIGRĀFIKA RĪGAS

MEŽA KAPOS

Autori ir pazīstamā poļu literatūras zinātnieka, kādreizējā

Latvijas universitātes profesora Staņislava Kolbuševska (1901—

1965) dēli — latviešu literatūras tulkotāju starptautiskās kon-

ferences un Krišjāņa Barona 150. dzimšanas dienai veltītās

starptautiskās konferences dalībnieki, J. Raiņa atdzejotāji

(krājums «Saules laiks un citi dzejoji», 1969; «Jāzeps un viņa

brāļi»; aforismi — rokrakstā), dainu atdzejotāji (rokrakstā)

poļu valodā, latviešu literatūras popularizētāji.
Staņislavs Francišeks Kolbuševskis (dzimis 1933) — poļu

valodnieks baltu un slavu valodu sakaru pētnieks, tulkotājs.

Dažus bērnības gadus pavadījis Rīgā un Zemgale, iemācī-

jies latviešu valodu. Ilgus gadus strādā par mācību speķu
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Ä. Mickeviča Poznaņas universitātē. 1976. gadā aizstāvējis dok-

tora disertāciju — Jana Karigera 18. gs. poļu-latviešu vārdnīcas

fundamentālu pētījumu. Bieži apmeklējis Rīgu, bijis labi pa-

zīstams ar valodniekiem A. Ozolu, D. Zemzari, J. Kārkliņu v. c,

joprojām uztur saites ar LPSR ZA Valodas un literatūras

institūtu. Piedalījies ar referātiem un ziņojumiem vairākās va-

lodnieku konferencēs Rīgā, publicējis daudzus rakstus par poļu

un latviešu valodu sakariem, kā arī par literatūru. Gatavo

izdošanai Raiņa aforismu krājumu un V. Kaijaka romānu

«Signe». (Sīkāk par St. Fr. Kolbuševski sk. — LVKJ, 1977.)
Jaceks Kolbuševskis (dzimis 1938) — poļu literatūras zi-

nātnieks, slovaku un Tatru novada kultūras pētnieks, šim nova-

dam veltīto darbu vācējs, vērtētājs un popularizētājs, vairāku

antoloģiju sastādītājs, populārzinātnisku grāmatu autors, tul-

kotājs, Vroclavas universitātes profesors, filoloģijas zinātņu
doktors. Apjomīgākie pētījumi: «Tatri poļu literatūrā 1805—

1939» (1982), «Kapsētu vārsmas» (1985) v. c.

Brāļu Kolbuševsku kopdarbs pavisam mazkoptā sadzīves

kultūras, respektīvi, folklorizēto epitāfiju jomā apliecina autoru

dinamisko erudīciju, viņu plašo interešu loku, kurā pastāvīgi
ietverta Latvija, latviešu valoda, latviešu tautas kultūras vis-

dažādākās izpausmes.

Jāzeps Osmanis

Viena no spilgtākajām Eiropas mēroga parādībām
mūsdienu dzejas laukā ir vārsmas uz kapakmeņiem
un kapu pieminekļiem. Šī parādība vērojama, pie-
mēram, franču, vācu, ungāru, čehu un slovaku, poļu,
lietuviešu un latviešu kapsētās. Tās intensitāte da-

žādas kultūrās nav vienāda, bet pēdējā laikā vēro-

jams, ka dzejas vārsmu izplatība uz kapu piemi-
nekļiem kļūst arvien lielāka. Piemēram, Polijā jā-
runā par īstu modes uzliesmojumu, kas skāris arī

Cehoslovakiju. Un tomēr, kaut gan minētā ieraža

vērsusies plašumā, literatūrzinātnes un folkloras

pētnieki tai līdz šim veltījuši pavisam maz uzma-

nības.
/

Piecpadsmit gados mums ir izdevies savākt pārī
par 20 000 dzejisko kapuzrakstu. Pētījumos par
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mūsdienu poļu poētiskajām epitāfijām salīdzinājuma
nolūkā izmantotas franču, čehu un slovaku, krievu,
vācu un ungāru, kā arī latviešu piemiņas vārsmas.

Protams, materiāli, kas Latvijā vākti vienīgi Rīgas
Meža kapos un samērā neilgā laikā, nevar noderēt

plašākiem sintētiskiem secinājumiem par latviešu

epigrāfiku.
Ja esam pareizi informēti, analītisku pētījumu

šaja jautājumā Lafvijā līdz šim nav bijis, tāpēc mē-

ģināsim apkopot pirmos vērojumus.

Kapu pieminekļu pantiem savā laikā uzmanību

veltījis Rainis. Liecības par to atrodamas Raiņa
akadēmisko Kopoto rakstu 17. un 18. sējumā. Par

vienu no dzejiskajiem kapuzrakstiem Rainis 1926.

gadā ir rakstījis, ka Aizputes Rokaišu gatves pašā
sākumā skolotāja J. Zingberga (1905. gada cīnī-

tāja) nāves vietā «paceļas piemineklis: iežogots gra-
nīta stabs ar Zingberga vārdu, nāves dienu (6. II

1906. g.) un skaistu piemiņas pantiņu» («diemžēl» —

piebilst Rainis — «man noraksts pašlaik nav pie-

ejams»). Raiņa minētā skolotāja J. Zingberga pie-
minekļa uzraksts ir šāds:

Par tautu, brīvi, cilvēci

Tu atdevi savu dzivibu.

Dzejas pantu izmantošana kapu pieminekļu no-

formējumā kļuvusi Eiropā tradicionāla tikai pirms
kādiem divsimt piecdesmit gadiem. Par vispārēju

tradīciju var runāt kopš astoņpadsmitā gadsimta

beigām, kad radās lielas kapsētas ārpus pilsētu mū-

riem. Līdz tam kapakmeņu inskripcijas un panti

bija sastopami vienīgi «šīs pasaules dižciltīgo» atdu-

sas vietās — uz kapakmeņiem baznīcas iekšpusē

un uz plāksnēm ārpus baznīcas vai arī pie kapsētu
mūriem. Pirms astoņpadsmitā gadsimta beigām
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nevaram runāt par epitāfiskās dzejas manāmu izpla-
tību. lekšpilsētas piebaznīcu kapsētās ierobežotās

platības dēļ valdīja liela drūzma — senāka kapa vietā

tūdaj uzradās jauns. Vienīgi jaunajās ārpilsētas kap-
sētās ikvienam aizgājējam bija pilnas tiesības uz savu

kapa pieminekli un attiecīgu inskripciju.
Nāves priekšā cilvēki vienmēr bijuši vienlīdzīgi,

bet kopš deviņpadsmitā gadsimta sākuma kapu no-

formējumā vērojams «graduējums». Kapuzrakstos
šai laikā plaši tiek reprezentēta mākslas dzeja, pie-
mēram, Polijā tādi autori kā Ādams Mickevičs, Zig-
munds Krasinskis, Teofils Lenartovičs, Ciprjans
Norvids. Deviņpadsmitā gadsimta vidū kapakmeņu
piemiņas panti kļūst par parastu parādību, tai pašā
laikā sākas epitāfiskās dzejas stereotipizācija. Un —

kā jau parasti — līdz ar kvantitātes pieaugumu pa-
zeminās kvalitāte, sākas tekstu mākslinieciskās vēr-

tības degradēšanās. Šis process vērojams Polijā,
Francijā, Cehoslovakijā, Vācijā. Kapos sāk zelt ne-

mākulīga grafomānija. To pašu var teikt arī par

kapu pieminekļu plastisko koncepciju, ko arvien bie-

žāk pārstāv ķēmīgi pseidomākslinieciski darinā-

jumi. Vārdu sakot, Viduseiropas tipiskās kapsētas
zaudē tā saucamās augstās mākslinieciskās kultūras

parādības raksturu, un tas vairs netiek atgūts. Tā-

dēļ mūsdienu Polijā, ja cenšas pēc tā, lai kapu pie-
mineklim piemistu augsta kultūra, to vairs nemēdz

izrotāt ar piemiņas pantiem, jo šādi «rotājumi» tiek

uzskatīti par sliktas gaumes pazīmi, tie liecina par

mākslinieciskās uztveres trūkumu, par zema kultū-

ras līmeņa izpausmi... Epitāfiskais dzejolis tiek

uzlūkots par tādu parādību, kas pieder populārajai
kultūrai, un .tā savukārt atrodas opozīcijā ar augsto
kultūru. Varbūt arī tāpēc literatūrzinātnieki Polijā
kapu pieminekļu piemiņas pantiem ir veltījuši tik

maz uzmanības, gandrīz pagājuši tiem garām.
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Nemēģināsim šeit pierādīt, ka pētījumi ir vaja-
dzīgi arī šajā jomā. Pakavēsimies tikai pie dažiem

vērojumiem Rīgas Meža kapos.
Meža kapi pieder pie skaistākajām kapsētām, kā-

das ir nācies redzēt. No semiotikas viedokļa Meža

kapi ir sui generis kultūrteksts, kam piemīt ļoti

augsts mākslinieciskais līmenis. Un tas pats sakāms

arī par kapakmeņu pantiem.
Minēsim vispirms divas raksturīgas iezīmes:

pirmkārt, Meža kapos nav grafomānijas un, otrkārt,

stereotipizācijas pakāpe nav liela. Poētiskā epigrā-
fika Meža kapos uzrāda augstu māksliniecisko

līmeni un vienlaikus liecina par stiprām saitēm gan

ar latviešu māksliniecisko dzeju, gan arī ar latviešu

tautas dzeju.
Latviešu tautas mutvārdu dzejā rodams spilgts

dzīves noslēguma tēlojums, visai detalizēta informā-

cija par bēru paražām, piemēram,

Manis dēļ vērsi kāva,

Brūvē}' saldu alutiņu;
Paši ēda, paši dzēra,
Mani veda smilktenāi. (LD 27 433)

Dainas tēlo nelaiķa atvadas no palicējiem:

Vadi mani, māmiņa,
Pēdēju reižu!

Es tevis gaidīšu
Smilkšu kalniņāi. (LD 27 509)

Latvju dainas uzrāda arī mirušā nodarbošanos,
amatu v. tml.:

Rokat mani ceļmalā,
Es riteņu dreimanitis;

Sak' ritenis tecēdamis,

Te guļ mans dreimanīts. (LD 27 399)
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Tāpat kā citu zemju (Čehoslovakijas, Polijas) mi-

rušo atdusas vietās Meža kapu pieminekļos nereti

tiek iekalti citāti no pazīstamiem literatūras darbiem,
galvenokārt no nacionālās dzejas klasikas. Nereti

uz dzejnieku kapakmeņiem redzami citāti no viņu

pašu sacerētiem dzejoļiem. Par piemēru var noderēt

neliels dzejoļa fragments uz Ausmas Pormales

<1939—1979) kapa plāksnes:

Kā maize, ko diendienā ēd,
Kā putniņš, uz zara kas sēd,
Tik parasta bij mana dzīve.

Visparastākās ikdienas parādības (dienišķā maize,

putns) šeit iegūst «dabisku simbolu» jēgu. Turklāt

tie nepārprotami norāda arī uz sakariem ar tautas

-dzeju.
Šāda veida simboli atrodami dainās, piemēram,

лolauzts ozols:

Ai, vējiņ, kam nolauzi

Rakstīto ozoliņu! (LD 27 552)

Kam tu lūzi, ozoliņi,
Vai nav koku lūzējiņu?

Kam tu miri, mūs' brālīti,

Vai nav ļaužu mirējiņu? (LD 27 444)

Tautas dzejai tuva dabas simbolika ietverta Meža

I<apos jo bieži sastopamajā Augusta Saulieša pantā:

Gribēju tālajos laukos vēl iet,

Klausīties dziesmā,
Ko ziedonis dzied,
Satumsa nakts.
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Mākslas dzejas paraugiem līdzās parādās arī tau-

tas dzejas panti. Lūk, tautasdziesma uz kāda 1959.

gada kapa:

Mūsu miļa māmuliņa
Mūža miegu aizmigusi,
Neredz mūs atnākot,
Ne ar' gauži raudājot.

Ciešā saite ar tautas dzeju iezīmējusi raksturīgu
«dabas simbolu» līniju kapu epigrāfikā. Var minēt

tādus simbolus kā sauli, kas noriet, nakti, kas sa-

tumst, vētras lauzto ziedu
...

Lūk, dzejas rindas uz kāda 1969. gada kapa:

Negaidot

rietēja saule,
negaidot

satumsa nakts
.. .

Dusi saldi, māmuliņa!

Cits piemērs no 1970. gada kapa:

Kā ziedu vētra nolauzusi

Un sirdi sāpes atstājusi.

Tautas uztverei tuvā dabas simbolika atbrīvo kapu
dzeju no drūmās, traģiskās, eshatoloģiskās nokrā-

sas, piešķir mierīgu optimismu. Te vērojama saskare

ar tā saukto «pieradinātās nāves» koncepciju (franču

pētnieka F. Ariesa termins la mort apprivoisée) .

Jāpiebilst, ka latviešu tautas mutvārdu dzejā
nāve nereti tēlota kā parasta dabas parādība:

Lūgšus lūdzu, līgaviņ,
Vairs pēc manis neraudāt;
Vadi mani kalniņā,
Lūko citu arājiņu. (LD 27 363)
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Laiks bij man gulēt iet

Baltu smilšu kalniņā:
Dēlu dēli arājiņi,
Meitu meitas malējiņas. (LD 27 361)

Es savaje māmiņaje
Ilgi miegu nekavēju:
Piektdien dzimu, sestdien augu,

Svētdien veda smiltienē. (LD 27 470)

Ar tautas dzejā pausto nāves koncepciju sasau-

cas kapuzrakstos izmantotā mūsdienu mākslas

dzeja. Uz kāda 1955. gada kapakmens lasām šādas

kontemplatīvas, transcendentālas vārsmas:

Tad plašāk atvērās man dzīves loks,
Es saprotu, ko stāsta vēji sveši,

Ko zvaigznes pauž un runā ziedošs koks,

Ko čukstot teiko krēslie padebeši.

Tikko pieminētais, tāpat citi šai koncepcijai atbil-

stoši piemiņas panti nebūt neizslēdz sāpes, skum-

jas, ko izraisa dārga cilvēka aiziešana. Šīs sāpes

eksponētas zemtekstā. Un pieminekļu dzeja veic sava

veida terapeitisku lomu. Ne velti kapuzrakstos pa-

rādās mūžīgās piemiņas apliecinājumi. Interesanti,

ka latviešu epigrāfika šajā aspektā sasaucas ar citu

tautu (vācu, franču, čehu, slovaku, poļu) kapu pie-

minekļu dzeju. Uz kāda poļu kapa lasām (tulko-

jums parindeņa veidā):

Kaut tavus pīšļus sedzis kaps,

... tava piemiņa ir mūžīgi dzīva.

Latviešu pants 1961. gada kapakmenī izsaka

līdzīgu domu:

Tavs saulainais smaids

Visur pavadīs mūs;
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Musu sirdis tev mūžīga
Dzīvība būs.

Saprotams, šāda veida analoģijas atrodamas dau-

dzos kapuzrakstos. Piemēram, šāds latviešu 1949.

gada pants sasaucas ar veselu virkni poļu kapak-
meņu dzejas tekstiem, kuros izmantota «šķiršanās»,
«aiziešanas» simbolika:

Birst asaras kā rožu tapas,
un sāpes sirdī negrib rimt:

kāpēc tev bij' tik agri šķirties
un ziedu laikā kapā grimt?

Poļu 70. gadu teksti parindeņa veida tulkojumā:

Jūs aizgājāt uz tālu un nepazīstamu zemi,
Mums uz mūžiem atstājāt neaizmirstamas

sāpes. ..

Mīļais, cik ātri pagāja mūsu laimīgās dienas,
Tu esi aizgājis un man atstājis vienīgi sāpes

un asaras ...

Nelaika atceres brīdis —

līdz vēlai naktij ilgst...

Līdzīgi poļu kapuzrakstu dzejai arī latviešu pantos

«šķiršanās» nozīmē permanentas sēras.

Minēto analoģiju sfērā iekļaujas arī tendence pie-

šķirt pieminekļu dzejai aforistisku sentenču lomu.

Piemēram, latviešu kapuzrakstos izplatīta sentence:

Mīla mūžam nebeidzas .. .l

Līdzīgs domugrauds raksturīgs arī poļu epigra-
fikai.

1 Sal. oriģ.: Mīlestība nekad nebeidzas... (1982. g. Meža

kapos pierakstīts teksts).



Jāņem vērā, ka aforistisks raksturs nepiemīt visu

Viduseiropas zemju dzejiskajiem kapuzrakstiem. Šī

iezīme tikpat kā nemaz nav sastopama slovaku un

čehu kapsētās.
Poētiskā epigrāfika ir dažādi traktēta un piekopta

dažādu tautu kultūras ietvaros. Vērojumi Rīgas
Meža kapos rāda, ka te kapuzrakstos izpaužas se-

višķi augsts kultūras līmenis un relatīvi visaug-
stākā kapu poētiskās epigrāfikas attīstības pakāpe.

Mūsuprāt, iemesls tam meklējams latviešu epigrā-
fikas ciešajās saitēs ar tautas dzeju. Latviešu kapu

piemiņas teksti ievērojamā mērā pastiprina kapa-
vietu diženumu un cēlumu skaistajos un plastiskās
koncepcijas ziņā ļoti saistošajos Meža kapos. Pa-

teicoties literārās simbolikas ciešajai saistībai ar

plastisko un telpas simboliku, Meža kapi veido aug-

stas kultūras memoriālo ansambli. Līdz ar to Meža

kapi ir ne tikai iemīļota apmeklējumu vieta, bet ari

vērtīgs literatūrzinātnisku pētījumu objekts.
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Vispārīgi valodas kulturas jautājumi

STASIS ĶEINIS

VALODAS KULTŪRA LIETUVĀ

Mūsdienu valodas kultūras darbs Lietuvā balstās

gan uz stiprām šā darba tradīcijām, gan uz funda-

mentāliem lietuviešu valodniecības pētījumiem. At-

skatoties uz mūsdienu lietuviešu literārās valodas

formēšanās un attīstības ceļu, nav grūti pamanīt
galveno valodas pilnveidošanas darba virzienu —

centienus vērot tautas valodu, pēc iespējas pamatī-
gāk iepazīt un saglabāt valodas sistēmu, neizlaist

no redzesloka valodas iekšējās rezerves.

Lietuviešu literārās valodas normēšanai ir senas

tradīcijas, bet mūsdienu literārās valodas formēša-

nās laikposmā visvairāk ir paveicis valodnieks

J. Jablonskis (1860 —1930). Viņš ir lietuviešu valo-

das normēšanas un valodas kultūras klasiķis. Pirms

kara izdoti viņa darbi piecos sējumos, kuros ietverti

arī periodikā publicētie raksti par valodas kultūru;

padomju laikā iznākuši Rakstu izlases divi sē-

jumi. Te pārpublicētas valodnieka izstrādātās gra-

matikas un nozīmīgākie darbi. J. Jablonska manto-

jums pēdējo gadu desmitu laikā vispusīgi izpētīts.

Viļņas universitātes docents A. Piročkins publicējis
četras grāmatas par J. Jablonska dzīvi un darbiem 1

,

1 Piročkinas Ä. Jono Jablonskio leksiniai taisymai. Kaunas,
1970. 96 р.; Jono Jablonskio gramatiniai taisymai. Kaunas,
1976. 124 р.; Prie bendrinés kalbos ištaku.: J. Jablonskio gyve-
nimas ir darbai 1860—1904 m. Vilnius, 1977. 228 р.; J. Jab-
lonskis — bendrinés kalbos puoselētojas 1904—1930 Vilnius,
1978. 280 p.



56

kurās izanalizēts, novērtēts un aktualizēts lielā va-

lodnieka devums. Izcilā lietuviešu valodnieka

K. Būgas (1879 —1924) simtgades atcere deva

iespēju plašāk novērtēt arī šā valodnieka nopelnus
valodas normēšanā.2

No J. Jablonska valodas normēšanas stafeti pār-

ņēma valodnieki, kas pulcējās ap žurnālu «Dzimtā

valoda» («Gimtoji kalba», 1933—1941), — L. Dam-

brausks (vēlāk Dambriūns, 1906—1976), P. Joniks,
A. Salis (1902—1976), P. Skardžus (1899—1975),
J. Talmants (1894—1955) v. c. Žurnāls (ik gadus
iznāca 10 burtnīcas) atstājis dziļas pēdas sava laika

lietuviešu valodas kultūras darbā. Diemžēl kara-

laikā šī valodnieku kopa izira. .

Runājot par valodas kultūras darba tradīcijām,
uz kurām balstās mūsdienu valodas prakse, jāmin
Lietuvas PSR ZA akadēmiķa profesora J. Balčikoņa

(1885—1969) darbība. J. Balčikonis bija J. Jablon-

ska līdzgaitnieks, viskonsekventākais viņa darba

turpinātājs. J. Balčikonis ir jauno valodnieku audzi-

nātājs un aktīvs cīnītājs par lietuviešu valodas kul-

tūru. Nesen lietuviešu lasītāji saņēma viņa Rakstu

izlasi divos sējumos (1978, 1982).
Valodas normēšanas mantojuma publicēšana, pē-

tīšana un novērtēšana ir viens no mūsdienu valo-

das kultūras darba pamatiem. Tas ir svarīgi ne

tikai padziļinot valodas normēšanas teoriju, bet ari

ikdienas valodas praksē, tas liek meklēt jaunus ce-

ļus, kā cīnīties ar tādām valodas likstām, kuras nav

izskaudušas iepriekšējās valodnieku paaudzes.
Zinātnisku un teorētisku mūsdienu lietuviešu va-

lodas kultūras darba pamatu veido arī tadi funda-

2 Sk.: Kniūkšta Р. K. Būgos nuopelnai literatūrinei kalbat

ir jo taikyti kalbos norminimo principai. — K.n.: Kalbos kul-

tūra. 36. Vilnius, 1979, 9.-24. p.
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mentāli valodniecības darbi kā «Lietuviešu valodas

vārdnīca» (jau izdoti 13 sējumi, pavisam paredzēti
18 sējumi un papildinājumi). Izdotie sējumi kopā
av četrus miljonus lielo kartotēku kļuvuši par valo-

das normēšanas darba pamatu. Kartotēka, kas ap-

kopo milzumu sarunvalodas piemēru, seno rakstu,
literatūras klasiķu, mūsdienu zinātnes, daiļliteratū-
ras un sabiedriski politiskās literatūras ekscerptu,
kalpo gan normatīvo vārdnīcu sastādīšanā, gan pē-
tot dažādus valodniecības jautājumus. Nozīmīgs
valodas normēšanas balsts ir arī akadēmiskā «Lie-

tuviešu valodas gramatika» trīs sējumos. Pēc gra-
matikas iznākšanas valodas kultūras pētījumi un šā

darba prakse kļuvuši ievērojami sistemātiskāki. Bez

šaubām, zināma loma turpmāk būs arī «Lietuviešu

valodas atlantam»3. Līdzās šiem apjomīgajiem un

nozīmīgajiem lietuviešu valodniecības izdevumiem

jāmin lietuviešu stilista profesora J. Pikčiliņģa
darbi, no kuriem, bez šaubām, visnozīmīgākā ir sti-

listikas mācību grāmata divās daļās 4.
Republikas valodnieki daudz uzmanības veltī da-

žādu normatīvu un normas propagandējošu darbu

izdošanai, kuros kompakti un skaidri sniegta nepie-
ciešamā informācija.

Tieši valodas praksei veltītos lietuviešu valod-

nieku darbus nosacīti var iedalīt trīs grupās:
1) vārdnīcas, 2) rokasgrāmatas un mācību grāma-
tas, 3) periodiskie izdevumi. Šie izdevumi kopā ar

valodas normu propagandu un kļūdu labojumiem

periodikā, radio, televīzijā un dažādos valodai

veltītos atklātos pasākumos varētu veidot pietiekoši
efektīvu valodas attīstības sistēmu. Taču valodas

3 Lietuviy kalbos atlasās. Ats. red. K. Morkunas. Т. I Lek-

sika. II Fonētika. Vilnius, 1977—1982.
4 Pikčilingis I. Lietuviu, kalbos stilistika. D. I—II. Vilnius,

1971— 1975.
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attīstības sākumposms, protams, ir skola, vispirms
vidusskola, speciālā, kā arī profesionālā vidusskola.

Nevar aizmirst arī augstskolu. Protams, plānveidī-

gai pareizas valodas attīstīšanai vajadzētu sākties

jau pirmsskolas bērnu iestādēs. Diemžēl visos mi-

nētajos posmos ir diezgan daudz robu. Dzimtās va-

lodas, sevišķi sarunvalodas, kultūra vēl joprojām
ir zema.

Kā jau teikts, pirmo un nozīmīgāko praksei veltīto

izdevumu grupu veido vārdnīcas un vārdnīcu tipa
darbi. Pēckara gados publicēta pareizrakstības
vārdnīca ar plašu ievadu5

un sākts darbs pie apjo-

mīgas skaidrojošās mūsdienu valodas vārdnīcas, ku-

ras pirmais izdevums iznācis 1954. gadā, otrs, pa-

pildināts izdevums laists klajā pēc 18 gadiem

(1972), tajā ir ap 60 000 vārdu. Pašlaik, ņemot vērā

daudzos pieprasījumus, ZA Lietuviešu valodas un

literatūras institūtā top trešais pārstrādātais vārd-

nīcas izdevums. Būtu labi, ja kaut reizi desmit ga-

dos sabiedrība varētu saņemt jaunu šīs vārdnīcas

izdevumu. Valodas kultūrai nozīmīga ir arī A. Lī-

bera sagatavotā plašā lietuviešu valodas sinonīmu

vārdnīca (1980), kā arī nelielā frazeoloģijas vārd-

nīca (1977). Laiku pa laikam tiek publicētas pareiz-
rakstības vārdnīcas skolām (1956, 1980, 1983), ta-

jās ievadā doti ortografijas un interpunkcijas

likumi, aplūkota lietuviešu valodas zilbju akcentē-

šanas sistēma. Publicēšanai sagatavota pareizru-

nas vārdnīca (autors V. Vitkausks). Pie vārdnīcu

tipa izdevumiem jāmin arī upju un ezeru saraksts 6

un Lietuvas PSR Augstākās Padomes Prezidija iz-

5 Lietuviiļ kalbos rasybos žodynas. Ats. red. J. Lazauskas.

Kaunas, 1948. 438 p.
6

Lietuvos TSR upiiļ ir ežeru. vardynas. Ats. red. E. Grina-
veckiené. Vilnius, 1963. 228 p.
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dota republikas administratīvi teritoriāla iedalījuma
rokasgrāmata 7

.

Lietuvas PSR Pieminekļu aizsardzības un no-

vadpētniecības biedrības Republikāniskā valodas

komisija izdevusi valodas prakses padomu alfabē-

tisko krājumu8
, tajā dotas visbiežāk sastopamās lek-

siskās un gramatiskās kļūdas ar to labojumiem un

skaidroti dažādi normatīvie jautājumi. Mazāka ap-

joma līdzīga rakstura rokasgrāmatas ir izdevušas

arī citas iestādes.

1976. gadā publicēta apjomīga valodas praksei
veltīta ortogrāfijas un interpunkcijas rokasgrāmata,
kurā koriģētas dažas normas

9
; ir paredzēts sagata-

vot jaunu šīs grāmatas izdevumu.

Docents A. Pupķis sagatavojis valodas kultūras

mācību grāmatu augstskolu lietuviešu valodas un

literatūras, kā arī žurnālistikas specialitātes studen-

tiem. Diemžēl maz ir šāda rakstura populāru izde-

vumu citu specialitāšu studentiem (Viļņas Inženier-

celtniecības institūts izdevis doc. V. Būdas valodas

kultūras pamatus arhitektūras specialitātei) un sko-

lēniem (nozīmīgākās ir J. Šuķa grāmatas par locī-

jumu un prievārdu lietošanu).

Kopš 1961. gada ZA Lietuviešu valodas un litera-

tūras institūts izdod brošūru «Valodas kultūra»

(«Kalbos kultūra»), divas burtnīcas (kopā 10 autorlok-

snes) gadā. Tajā tiek aplūkoti gan valodas kultūras

teorētiskie jautājumi, gan sniegti konkrēti valodas

7 Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žiny-
nas. Reng. Z. Noreika ir V. Stravinskas. D. I—II. Vilnius, 1974—

1976.

8 Kalbos praktiķos patarimai. Sud. A. Pupkis. Vilnius, 1976.

384 p. Nesen iznācis otrs — labots un papildināts izdevums

(1985, 432 lpp.).
9 Lietuviiļ kalbos rasyba ir skyryba. Ats. red. Ä. Valec-

kiené. Vilrfius, 1976. 392 р.
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kļūdu labojumi. Pēc sava rakstura šis izdevums

ir līdzīgs «Latviešu valodas kultūras jautāju-
miem».

1968. gadā republikas Pieminekļu aizsardzības un

novadpētniecības biedrības Republikāniskā valodas

komisija kopā ar Viļņas universitātes Lietuviešu va-

lodas katedru sāka izdot tematiskas «Lietuviešu va-

lodas sekcijas burtnīcas» («Lietuviij kalbos sekci-

jos sgsiuviniai»), kas kopš 1971. gada saucas

«Mūsu valoda» («Mūsu kalba»). Ik gadus iznāk

6 numuri (kopā ap 20 autorlokšņu), redaktors doc.

A. Pupķis. «Mūsu valodas» numuri parasti veltīti

kādas noteiktas nozares speciālistu — skolu, bēr-

nudārzu, tirdzniecības darbinieku, inženieru v. c.

valodai. Te ievietota pusgada periodikā publicēto
valodniecisko rakstu bibliogrāfija, pārskati, atzīmē-

tas valodnieku jubilejas un Pieminekļu aizsardzības

un novadpētniecības biedrības Republikāniskās va-

lodas komisijas, pilsētu un rajonu valodas sekciju
darbības hronika.10

Valodas kultūra ir atkarīga no tā, kā sabiedrība

skatās uz valodas jautājumiem, kā tā sagatavota un

spējīga uztvert valodas normas. Augsne dziļākai
valodas izpratnei jāsagatavo populārajiem, plašam

lasītāju lokam domātajiem, izdevumiem. Šādas lite-

ratūras pamatlicējs un nozīmīgākais rakstītājs ir

filoloģijas zinātņu doktors A. Sabaļausks. Kopš
1979. gada izdevniecībā «Mokslas» («Zinātne») iz-

nāk izdevumu sērija «Valoda un cilvēki» («Kalba ir

žmonēs»), kurā populāri rakstīts par ievērojamu
valodnieku dzīvi un darbu, pasaules valodām, lietu-

viešu valodas izloksnēm, vārdu krājumu, vārdnīcām,

10 Par šīs biedrības un tās valodas sekcijas darbību diezgan

plaši ir rakstījis doc. A. Pupķis, sk.: Pupķis A. Valodas kul-

tūras darbs Lietuvā. — Krāj.: Latviešu valodas kultūras jau-

tājumi. 12. laidiens. R., 1976, 16.-22. lpp.



terminoloģiju, tautas valodas skaistumu un citiem

tematiem. Izdevniecība «Šviesa» («Gaisma») izdod

sēriju skolēniem «Zināšanu pasaulē», kuras viena

otra grāmatiņa veltīta tieši valodai. Pēc šīm grā-
matiņām ir liels pieprasījums, to dažu tūkstošu

eksemplāru metiens «pazūd» dažu stundu laikā.

1935. gadā rakstā «Cīņa par valodas kultūru Lie-

tuvā» izcilais latviešu valodnieks Jānis Endzelīns

rakstīja: «Ja gribam par sevi objektīvi spriest, tad

der mums sevi salīdzināt ar citiem. Runājot par va-

lodas kultūru, salīdzināšanai mums, latviešiem, it

sevišķi noder leiši un igauņi.» 11 Lietuviešu valod-

nieki bez ierunām attiecina šos baltu valodniecības

milža vārdus arī uz sevi. Patiešām, iepazīšanās ar

latviešu valodas kultūras teoriju un praksi ir bez-

gala noderīga lietuviešu valodas kultūrai un prak-
sei. Mūsu valodas dzīvo un ir pētāmas līdzīgos ap-

stākļos. Nav grūti pamanīt, ka tās saista ne tikai

asinsradniecība, ne tikai leksikas, gramatikas un

cita veida ģenētiska tuvība (sevišķi robežizloksnēs)
r

bet arī kopīgas valodas rūpes, nereti visai līdzīgas
vai pat identiskas valodas kļūdas. Attīstīdami savu

dzimto valodu, tās kultūru, mēs daudz ko varam

mācīties un arī mācāmies no auglīgās un plašās
latviešu valodnieku darbības.

No lietuviešu valodas tulkojusi
Laimute Balode

11 Endzelīns J. Darbu izlase. 111 sēj. 2. d. R., 1980, 263. lpp.
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Ieskats latviešu valodniecības vēsture

BENITA LAUMANE

JĀŅA LANGIJA VĀRDNĪCAI 300 GADU

17. gs. beigās Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa
Langija sastādītā latviešu-vācu vārdnīca ar īsu lat-

viešu valodas gramatiku pielikumā daudzus gadu
desmitus bija aizmirsta un dzimtenē nezināma —

tikai 1923. gadā vārdnīcas rokraksta fotokopija no

Heidelbergas universitātes nokļūst mūsu Valsts
bibliotēkas rīcībā. Paiet vēl vairāki gadi, līdz

1936. g. Ernests Blese vārdnīcas manuskriptu sa-

gatavo izdošanai. 1 E. Blese vārdnīcai pievieno arī

plašu apcerējumu par J. Langija dzīvi un pašu
vārdnīcu.2

J. Langijs dzimis Liepājā un, kā domā E. Blese,
laikam bijis pārvācojies latvietis (nav neiespējams,
ka viņa senči bijuši kurši), uz ko norādot arī

J. Langija apzīmējums Cureta (kursis) Karaļauču
universitātes studentu sarakstos — Johannes Lan-

gius Cureta-Lubaviensis 1630. g. un
..

Libaviensis

1 Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada lat-

viski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. — Pēc ma-

nuskripta fotokopijas izdevis un ar apcerējumu par Langija

dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. R., 1936.

577 lpp.
2 Turpat, 447.—577. lpp. Arī padomju laika J. Langija vārd-

nīca un gramatika ir apcerētā vairākos pētījumos, sk.: Grā-

bis R. Pārskats par 17. gs. latviešu valodas gramatikām. —

VLI Raksti, 5. sēj. R., 1955, 246.—260. lpp.; Zemzare D. Lat-

viešu vārdnīcas (līdz 1900. g.). R., 1961, 84.—90. lpp.; Ozols А.
Veclatviešu rakstu valoda. R., 1965, 245.—259. lpp.
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1633. g. Ziņas par J. Langija dzīvi un darbību ir ļoti
trūcīgas — dzimis 1615. (vai 1616.) gadā, studējis
Karaļaučos, 1638. gadā viņš jau ir Bārtas mācītāja
palīgs, vēlākajos gados — Bārtas un Nīcas mācī-

tājs. Seit, Lejaskurzemē, paiet viss viņa darba mūžs,

un tikai viens gads (1656/1657) pavadīts Kandavā.

Vārdnīcas priekšvārdu J. Langijs rakstījis 48. amata

un 70. dzīves gadā — tātad 1685. gadā. J. Langijs
miris 1689. vai 1690. gadā.

J. Langija vārdnīcā ievietots ap 7000 vārdu3
; tā

ir viena no pirmajām latviešu-vācu vārdnīcām. Kaut
arī vārdnīca 17. gs. netika publicēta, vārdnīcas no-

zīme mūsdienās nav izbālējusi.
E. Blese, kas pirmais visplašāk un pamatīgāk ap-

cerējis J. Langija ieguldījumu latviešu kultūras

mantojumā, izvērtējis Langija darba saistību ar ci-

tiem 17. gs. latviešu rakstu avotu autoriem, piem.,
G. Manceli, H. Adolfiju. Atzinīgus vārdus viņš vel-

tījis J. Langija latviešu valodas prasmei, patstāvī-
bai valodnieciski teorētiskos uzskatos, izstrādājot
latviešu valodas gramatiku. E. Blese uzsver arī, ka

vārdnīcā fiksēta kupla un oriģināla dialektālā lek-

sika.

«..Langija darbam ar Ad. (Adolfija — B. L.) un

Dresēja darbu nekādu sakaru nav: L. (Langijs —

B. L.) savu darbu ir uzrakstījis no šo divu autoru

darbiem pilnīgi neatkarīgi, tos sava darba uzrakstī-

šanas laikā nepazīdams un neizmantodams. ..un

nav arī nekādu ziņu, ka L. Adolfija gramatiku būtu

pazinis rokrakstā vai kaut kā vēstulēs konsultējies
par savu darbu ar Fīrekeru vai Adolfiju. ..Nav arī

nekur citur nekādu aizrādījumu, ka L. būtu izman-

tojis kādas XVII gs. rokrakstā pastāvējušas grama-

tikas» — raksta E. Blese.

3
Zemzare D. Latviešu vārdnīcas.., 84. lpp.
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Vārdnīcas leksiskā materiāla nozīmi atzinuši arī

citi latviešu veco rakstu avotu pētnieki; no padomju
laika autoriem te minami D. Zemzare un A. Ozols,
kurš gan J. Langija darbu pozitīvi novērtējis tikai

Kurzemes īpatnējās leksikas atveides dēļ: «Langija
vārdnīcas vērtīgākā daļa ir tieši tur izstrādātais

Kurzemes leksikas materiāls, jo citādi tās paraugs

un avots ir Manceļa vārdnīca, kas pārņemta ar vi-

sām kļūdām.» 4

J. Langija vārdnīca veidota, par pamatu izmanto-

jot G. Manceļa darbus — galvenokārt «Lettus» un

«Phraseologia Lettica» (1638). Manceļa vārdnīcu

un frazeoloģiju J. Langijs savā darbā ir iestrādājis
pilnīgi, bet sakārtojis tās pēc saviem ieskatiem, pa-

pildinājis ar dažādiem sava novada vārdiem un sa-

vām piezīmēm. Langija atkarība no Manceļa ir

liela, tā izpaužas galvenokārt Manceļa rakstības

pārmantošanā un vārdnīcas materiāla pilnīgā iz-

mantošanā un respektēšanā, piem., Mancelim ir

prieda, pūca v. tml., un tā arī Langijam. G. Mance-

lis ir gan atzīts par labu latviešu valodas pratēju

un zinātāju, taču tas neizslēdz pārrakstīšanas kļū-
das vai arī tādas kļūdas, kas varētu būt radušās,
darbu iespiežot. Bet, tā kā ā-celma forma prieda
un priedas kuoks reģistrēta arī frazeoloģijas daļā,

tad, iespējams, šādas formas Mancelis būs dzirdējis
tautā lietojam: Mancelis ilgāku laiku dzīvoja un

strādāja Taurkalnē (Vallē 1615—1620) un Sēlpilī
(1621 —1625), bet sēliskajās izloksnēs vēl mūsdie-

nās ir raksturīga daudzu ē-celma lietvārdu pāreja
ā-celmos, piem., bita, maiza, риса v. c. Taču Lan-

gijs nebūt nav bijis akls Manceļa piemēru norakstī-

tājs, bet pēc iespējas šo vārdu sarakstu papildinājis
vēl ar citām vārdu formām vai leksēmām, piem., Man-

4 Ozols A. Veclatviešu rakstu valoda. R., 1965, 259. lpp.
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celim ir prieduls ein Tannenbusch, bet Langijs te

vēl pievienojis arī priežo-meš; Mancelim ar nozīmi

Gurcken ir aprakstošais nosaukums krievābuoli, bet

Langijs fiksējis arī aizgūto vārdu gurkes (kriev-
ābuoli). Manceļa vārdnīcas frazeoloģiju Langijs
lokalizējis atbilstoši sava novada īpatnībām; sal.

Mancelim: tavs viens vārds vairāk maksa, ne ka

mani desmits, bet Langijs salīdzinājuma izteikšanai

lieto partikulu jo: tavs viens vārds jo maksa, ne

ka viņu desmiti. Vēl kāds cits piemērs, kas liecina

par Langija patstāvību Manceļa materiāla interpre-
tācijā. Mancelim pie vārda muca ir teksts mucas

mazgāt; ta muca smird; ey mežā, atnes vāveriņus
und mazgā ar tiems to mucu, Langijam Manceļa pie-
mērs ir tikai kā radošs impulss — viņa paša pie-
mērā teksts tiek stipri pārveidots: muca,.. ta muca

pili', die Tonne lecket.. Ja smarša (pikta smaka)
iekšan, vaiag to isplucināt ar kārst' ūden' m kadik

jeb ar vāveriņiem.
Latviešu valodas vārdus J. Langijs vārdnīcā kār-

tojis nevis stingri pēc alfabēta, bet mēģinājis ap-

vienot etimoloģiskās ligzdās, piem., griesti.., grīdi
(gruodi); klīst, fliessen; kleidis, ein Umbtreiber;

mezt, mēsli; atmešana, atmats; nņst, nešana, neseis,

nesums, nasta; celt, celšana, cēleis, cēlums, cilināt,

cilta (kas cēlusies). Vietumis vārdi sakārtoti tema-

tiskās ligzdās (līdzīgi kā G. Mancelim viņa darbā

«Phraseologia Lettica»), piem., mēru nosaukumi:

mārciņš, simt mārciņ', ass, uolekts, masta, kuortelis,

pūrs, dvālikts, sieks. Tāpat vienkopus aplūkoti piena

un piena produktu nosaukumi, kā arī ar to iegūšanu
saistītie priekšmetu un darbību nosaukumi: piens,

jauns piens ..,
rūdzis piens, kreims, sūkalas, ķērnes

piens, ķērne, kērnes-kuoks, guovas-piens .., pienu

kāst.., pienīgs.

Kārtojot latviešu valodas vārdus šķirkļos,
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J. Langijs ir mēģinājis ar vienādu nozīmi lietotos vie-

nas saknes fonētiskos un morfoloģiskos variantus vai

arī atvasinājumus racionāli apvienot blakus, bieži

vienu no šiem variantiem likdams iekavās: bedre

(debre); bikliba (biklums), die Furcht; blēdis (blēd-

nieks); dūrens (dūrums), ein Stich oder ein Stoss;

dusmiba (dusmi); dzēreis (dziruls); guos (guova);
istaba (istuba); kalniņš (pakalne), ein Hūgel; ripu
(ripiņ') mest, sist; rupjis (rupš); slauktava (slau-

cenis).

lekavās blakus likti arī šķirkļa vārda leksiskie

varianti — semantiskie ekvivalenti un sinonīmi: ap-

gaismuot (apskaidruot, apskadrināt); bikēt (ka-

pāt); drēbe (drāna); eža (ruobež, rubež); guba
(kaudze); lauka irbe (kurata); maisīt (mentēt);
negudris (durnis); plukškēt (tņrzņt); raceis (grä-
vers) v. с.

Dažkārt iekavās liktais teksts jāuztver kā šķirkļa
vārda paskaidrojošs vai aprakstošs apzīmējums: iz-

bīties (bail tapt); zāle (liela istaba), ein Saal.

Acīmredzot domādams par vārdnīcas ērtāku lieto-

šanu, J. Langijs tiem leksiskajiem variantiem, kas

pēc alfabēta secības atrodas tālu viens no otra, dod

alfabēta kārtībā arī otru leksisko variantu, atkārto-

jot skaidrojumu: griezeis (skruoderis) — skruoders,

skruoderēt; dižs, dižuoties — liels (dižs), lielīties

(dižuoties); galuods (truods) — truots, galuods;

ķieģelis (stiģelis, tieģels) — stiģels (ķieģelis); šķiva

(talerkis) — talerkis (škiva) v. tml.

Pirmajā vietā Langijs licis Kurzemē izplatīto un

viņam labi pazīstamo vārdu, piem., greizne (greize)

redzat, ragas (ragavas), ar ragam.., sebe (vēle),

spāt, sēta (pagalme), siļkīši (reņģes), sluoki (slie-

kas), zēģelis (buris), zveis (zveinieks).
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Nozīmju skaidrojumi un leksikogrāfiskas
norādes. Latviešu valodas vārdu nozīmes skaid-

rotas ar tulkojumu vācu valodā, kas bieži papildi-
nāts ar atbilstošo apzīmējumu latīņu valodā, piem.,
dziedāt, s ingen, mus iciren; dziedātais, ein S inger,
Cantor; stiga, eine Seite, chorda; tesmens, ein Euter,

Über; vidums (vidus), die Mitte, medietas; dzelzs-

pavedens, Drat, ferreum filum; vilk'-mēnes, Christ-

Monat, December.

Augu un zivju nosaukumiem dota latīņu valodā

vispārīga norāde 'augs', 'zivs', piem., bibotes (vi-

botes), Beyfuss, herba; dilles, Dille, herba; reteiņi,
Tormentill, herba; stuor, ein Stör, piscis marinus;

šmerliņi (spigas), Schmerlinge, pisciculi.
Latīniskie nosaukumi palīdz identificēt vārdu no-

zīmes un novērš pārpratumus, sevišķi ja vārdam ir

vairākas nozīmes, piem., luoki, Lauch, herba; luoks,

eine Wagenleise, Fäge orbita; dzenamas zāles, trei-

bende Artzeney, purgation; vemt, sich erbrechen,

vomere.

Arī Mancelis lietojis latīniskas norādes, taču re-

tāk: Bitter I Precator, Lūdzeis; Dole ļTale/ mone-

dula, Kuosa; die Dehle / pavimentum, Grīds.

Langija vārdnīcā dažkārt ir dota norāde par

vārdu izrunu vai vārdu fonētiskajiem variantiem,

piem., burģeV-melsters (contracte, bur'-meisters),
eine Burge Meister; žuguris (žuburis), contracte,

žugurs, ein Storch; vadus, contracte, vads, gross

lang Netz (pēdējo piemēru norādes pārņemtas no

Mance|a).
Savā vārdnīcā Langijs ieviesis norādes par vārdu

cilmi
L

viskonsekventāk tās realizētas aizguvumiem
no vācu valodas — latīniskais apzīmējums germa-
nismus vai germ. ir, piemēram, pie vārdiem papīrs,
Papier; skuola, eine Schule; spelqt, spielen; valle
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(vallis), ein Wall; vīģes, Feigen v. c. Blakus aiz-

gūtajam stellē, ein Webergestell Langijs norāda lat-

visko staklis — lettice.

Norādes ir arī pie vārdiem, kam autors saskatījis
sakaru ar lietuviešu valodu, piem., klanīt, klanīties,

Litv.; sveicināt, Litv., grūssen; vaļģīt (ist auch

Liitauisch), essen; važuot (Lith.) fahren; sveiks,

lituanice.

Latviešu valodas vārdiem Langijs pievienojis arī

dažādas norādes par vārdu un formu lietošanu, no-

zīmju niansēm v. tml.; gramatiskās norādes

vārdnīcā dotas konsekventi.

Piemēram, lietvārdiem un darbības vārdiem vārdu

šķira norādīta tikai gadījumos, kad veidojas homo-

nīmi vārdu pāri, piem., krāsnis, Subst., der Ofen —

krāsnis (kuošs), fem, schön, zierlich; kārt (verbum) —

kārt, umb, Praepos., kārt vakar', umb den Abend;

kaut, Verb — kaut, Adv.: kaut mūsu lūgums taptu

paklausīts (mūsdienu izpratnē šai piemērā kaut ir

partikula); plāns, dūnn.. — Substantive ist das

Estreich; tārps, Adj. tūchtig — tārps (Subst.), ein

Wurm.

Diezgan bieži norādes par vārdu šķiru dotas īpa-
šības vārdiem, piem., brāligs Adj.
.. brāliska draudzība; īss, Adject. (strups); tāda no-

rāde ir arī pie vārdiem spruogains, retais, tīšs, ūde-

ņains, virsigs, obig v. c.

Vietniekvārdi apzīmēti ar Pron., bieži dots arī sī-

kāks paskaidrojums par to lietošanu dažādu attiek-

smju izteikšanai, piem., kas Pron. lietojams jautā-
juma (interrogat: kas tur ir) un attieksmes nozīmē

(relativ: tas vīrs to teices, kas šodien' atgāi). Lan-

gijs, sekojot Mancelim, norāda vietniekvārda katris,
welcher nozīmi 'kurš' — jeb katris lai nāk ('jebkurš
lai nāk'), taču pats parasti ar nozīmi 'kurš' lieto

vietniekvārdu kas; Manceļa piemēru tie kraukļi bqr-
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Langijs pārveido pēc savas valodas izjūtas: kraukļi
tuos bērnus kāksli nuost nes, kas tņvam m mātei

neklaus.

Atbilstošas norādes par vārdu šķiru regulāri do-

tas apstākļa vārdiem, prievārdiem, saikļiem un iz-

sauksmes vārdiem, kas vārdnīcā lielu tiesu ilustrēti

ar piemēriem (teikumiem vai vārdu savienojumiem).
Vārdnīcā bagātīgi pārstāvēti apstākļa vārdi; no-

rāde adv. ir, piemēram, pie vārdiem aplam, ārā, at-

kal, ātre (ne brauc ta ātre), brīv, dzedre runāt,

grūte (grūše'), grūte pūst, kamqr, kamēr es varņš,

labprāt v. tml.

Prievārdiem pievienotas norādes praepositio vai

praep.; saistījumā ar lietvārdiem tiek parādīta prie-
vārdu rekcija un nozīme, piem., ās (ais) krāsnu,
bez dārb, līdz tam laikam. Vārdnīcā reģistrētas
tagad vairs tikai izloksnēs sastopamas prievārdu
formas: stārp (pamaš), ūz, viers (virson).

Izsauksmes vārdus J. Langijs vārdnīcā devis ar

norādi Interj., tā likta pie vārdiem āu (āu sprādze

pus), ey, ey, teba, das ist war!, vi v. c.

Saikļu lietojuma nozīmes atklāj Langija dotie

piemēri: ir, auch, Conj. (ir viņi tur būs); jeb Conj.
jeb tas jeb viņš. Mūsdienu vienojamā saikļa un vietā

lietots m (und).
Ar norādi adv. dažkārt apzīmētas arī partikulas

un saikļi, piem., voi, adv.: voi ne? šo-dien' voi rit.

Lielu vērību J. Langijs veltījis vārdu formu no-

rādēm. Arī Mancelis dažkārt ir norādījis lietvārdu

skaitļa formas (piem., mati pi, mats sing.; aizmār-

šas pl.), taču Langijs Šādas norādes mēģinājis dot

visur, kur lietvārda skaitļa formas var atklāt liet-

vārda celmu vai līdzskaņu miju, piem., ātis, Pl.

ātes; alands, pl. alanži; lasis, pl. laši; mais, plur.

maisi; vēzis, plur. vēži; zutis, plur. zuši.
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Vārdam ļaudis Langijs devis norādi, ka tas ir

daudzskaitlinieks (pl.: numeri tantum). īpašības
vārdiem daudzskaitļa forma uzrādīta galvenokārt
tikai tad, ja notiek līdzskaņu mija: druosis, pl.
druoši vīri. Dažkārt norāde par skaitli ir arī viet-

niekvārdu supletīvajām formām jūs, sing. tu; mēs

Plur.

Norādes par vārdu formu atšķirībām dzimtē sa-

stopamas sporādiski: pilsātnieks, ein Būrger, pilsāt-
niecina, eine Būrgerin; vājis (vāš), schwach, masc.

(vīr. dz.); vāja, foem. (siev. dz.).
Lietvārdu deminutīvu formas norādītas tikai at-

sevišķos gadījumos, piem., irbe, irbīts diminutiv;
kaus, kausiņš dimin.; zirgs, dirn. zirdziņš.

Tikai retumis vārdnīcā sastopamas norādes par

locījumu formām. Tā, piemēram, vietniekvārdam es

vārdnīcā ir norādes par atšķirīgajām locījumu for-

mām vienskaitlī un daudzskaitlī: es, ich.. hat m

Genit.: manis; m Dat.: man; plur. mēs; in Gen.

mūso; m Dat. mums; m Accus. mūs.

Biežāk sastopami norādījumi par atematisko verbu

laika formu dažādību, piem., būt.. ist ein Anoma-

lon. hat m Indic: es esmu, ich binn; ir ist ein Ano-

malon.: man ir, man Ы, man būs..; iet.. es gāi,
mēs ietam.

Reizēm Langijs devis norādes par darbības vārdu

pārejošām un nepārejošām nozīmēm, piem., aptērpt

(activ), bekleiden; degt, brennen (passive); dedzi-

nāt, brennen (active); iesprukt, geklemmet werden,

Passiv; smekēt.. passive; tas labe smekē; baudīt..
active: es ne var baudīt, ich karm nicht kosten; sa-

maitāties, Passiv.

Langija vārdnīcā ir arī stilistiskās norā-

des. Vārdu vai vārdu savienojumu ironiskās no-

krāsas izteikšanai lietota norāde latīņu valodā iro-

nice, iron. (ironiski), piem., pie vārdiem burbuļot..
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hastig veden, plaudern; lācis auzās (kad kāds tiek

pārsteigts); teļa-putre (par dumju cilvēku). Ir no-

rādīts arī, ka vārds seska, eine Mencke tiek lietots

ar vienkāršrunas nozīmi: vulgo Teuffels-Kind.
Valodas vēsturei nozīmīgas ir ziņas par vārdu

izplatību. Langija vārdnīcā sastopamās piezīmes
par vārdu ģeogrāfiju ir samērā vispārīgas, piem.,
viņš paskaidro, ka Vidzemē lieto ey laukā; stārķi
Kurzemē sauc dzēsis, gandars, svētels; ūzas, Hosen

valkā Kurzemes zemnieki, bet Zemgalē un Vidzemē

lieto bikses, Būchsen. Langijs aizrāda, ka gūža-sāpe
die Hufftwehe, ko Mancelis dēvē melmenes jeb mel-

miņa-sĢrga, Kurzemes latvieši (Churländische Let-

ten) saucot par cauru-sāp', bet Manceļa minētais

varavīksnes nosaukums dardedzis Kurzemē neesot

pazīstams. Atšķirībā no Manceļa, kurš lietojis arī

konkrētas vietu norādes (piem., kānis Ganss

Skrundā, gāzi Nurmuižā; pierist 'piesiet' Sēlpili v.

tml.), J. Langijs no sīkām vietu norādēm ir attei-

cies, piem., adv. postarāk 'vēlu' vārdnīcā ievietots

bez Manceļa piezīmes, ka vārdu lieto Alūksnē.

Vārdnīcas ilustratīvais materiāls. Vārdu

nozīme un formu lietošana vārdnīcā bieži ilustrēta

ar piemēriem — vārdkopām vai teikumiem: tīrums,

ein Ackerfeld, līdzens tīrums; tirpt, starren, mana

kāja notirpus ..; cisas (cisi)
. . es to cisuos meklē,

kas to cisuos dcv. Dažkārt pievienota norāde prov.

(paruna vai sakāmvārds), piem., vārdiem dižs (liels)
augums, mazs tikums; taukums allažiņ (vienmēr)

grib' virsū palikt. Piemēru saturs palaikam ir didak-

tisks un liecina par izteiksmi, kam sakars ar Lan-

gija mācītāja ikdienas praksi: mēs esim mirstami

cilvēki; tas grēcinieks tuop ar rīkstiems šausts; tau-

pīšana daudz augi' nes
> gudris cilvēks uotru ne-

knieba, nei kaitina; plītniekam būs saplīsušas drānas

nest. Reizēm piemēros pavīd arī kāda zemnieku dzīves
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aina vai atziņa: kuram zemniekam ne va dzelža jeb
misiņa lukters, tas padar (patais) lukter' no rutka

jeb no skal'; grūta liet ir, ka ne var par grūt dārb'

savu no-peln' m ūzturēšan' dabuit.

Vārdnīcas ilustratīvais materiāls līdz ar Langija
komentāru vācu valodā atspoguļo gan latviešu va-

lodas (īpaši Lejaskurzemes) īpatnības 17. gs. otrajā
pusē, sniedz vēsturiskas un etniskas ziņas, gan arī

dod ieskatu par latviešu ticējumiem: nikšis, der

teufel so ailes verderbet. Daher jener Paiver von

seiner Mutter sagte (velns, kas visu iznīcina; kāds

zemnieks par savu māti saka): viņ nīkšam kalpoi,
tas viņai ari algoi, sie dienete dem teufel, der hat

ihr auch gelohnet, als sie bei der Nacht m der Bad-

stube verbrannte (kad kādu nakti viņa pirtī sade-

gusi).
J. Langija vārdnīcas materials — vardu rakstu-

rojums cilmes aspektā, vārdu semantiskais, grama-

tiskais, stilistiskais raksturojums, izplatība un vārdu

lietojumu piemēri — atklāj J. Langiju kā rūpīgu
un gudru 17. gs. leksikogrāfu, kas vārdnīcu izstrā-

dājis ar praktisku nolūku, bet zinātnisku pieeju.
Leksikogrāfisko norāžu daudzveidība un kvantitāte,

tāpat norāžu racionālais un samērā konsekventais

lietojums paceļ vārdnīcu jaunā kvalitātē; no šī vie-

dokļa J. Langija vārdnīca pārspēj savu tiešo pa-

raugu — G. Manceļa vārdnīcu.

RŪDOLFS GRĀBIS

VAI TIEŠĀM VISS IR TIK DROŠS?

«Latviešu valodas kultūras jautājumu» 20. lai-

dienā ievietotajā rakstā «Pirmā latviešu valodnieka

piemiņai» (48.-52. lpp.), kas veltīts Georga Elgera
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četrsimtgadei, К. Karulis pašā pirmajā teikumā pil-
nīgi noteikti paziņo: «Latviešu valodas zilbju pa-

matintonācijas pirmo reizi fiksētas 1621. gadā grā-
matā «Garīgas kātoju dziesmas»», kuras sakārtojis
un publicēšanai sagatavojis Georgs Elgers. Minē-

dams vēl citus par pirmreizējiem vērtējamus Elgera
jaunievedumus, kas var interesēt valodniekus, K. Ka-
rulis tikpat noteikti runā par intonācijas zīmju lie-

tojumu un līdz ar to dod arī pamatojumu pirmajā
teikumā izsacītajai tēzei. Te uzsvērts: «Visvairāk uz-

manību saista Elgera lietotās intonācijas zīmes. Viņš
šķir stiepto un lauzto intonāciju, rakstīdams, pie-
mēram, wåiums [vājums], nåwe, sāp, klāt, būt, dzed

[dzied], spösz [spožs], mūžam un nåc, tås, tös, lelems

[lieliems], kūte.» К. Karulis savā rakstā nemaz ne-

pieskaras šajā sakarā visai iederīgajam jautājumam

par to, kā latviešu valodā izdotajos katoliskajos
rakstos attiecīgajā laika posmā ir atspoguļots pat-
skaņu garums un kā parādīts patskaņu īsums. Viņš
runā tikai par stieptās un lauztās intonācijas apzī-
mēšanas veidiem kā par pilnīgi drošu faktu aplūko-

tajā G. Elgera rakstu izdevumā.

Par to, ka G. Elgers varētu būt sadzirdējis lat-

viešu valodas garo zilbju intonatīvi atšķirīgo izrunu,
laikam nav pamata Šaubīties. Bet, vai viņš arī savos

rakstos ir parādījis šo atšķirīgo izrunu, lietojot lauz-

tajai izrunai vienu zīmi un stieptajai citu, par to

tomēr var rasties zināmas šaubas. Manās rokās nav

bijuši tie G. Elgera izdotie teksti, uz kuriem balsto-

ties K. Karulis ir nonācis pie tik droši formulēta

secinājuma, ka G. Elgers rakstos (1621) apzīmējis
lauzto intonāciju ar jumtiņu un stiepto ar divējāda
veida pusjumtiņiem, tāpēc noraidīt K. Karuļa sprie-
dumu šai jautājumā, saprotams, man nav pamata.
Taču Karuļa paša norādījums: «Kā redzams, stiep-
tās intonācijas apzīmējums ir divējāds» mudina
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mani šaubīties, un šīs šaubas vēl pastiprina tālāk

teiktais: «Tiesa, dažos gadījumos Elgers bijis ne-

konsekvents un vienu un to pašu vārdu dažādās

teksta vietās apzīmējis gan ar jumtiņu, gan ar

akūtu.» Zēl, ka K. Karulis savā rakstā nav parādījis
neviena piemēra, kur vienā un tai pašā vārdā rei-

zēm redzams jumtiņa, reizēm kāda pusjumtiņa lie-

tojums. Tieši tas, ka vienā un tai pašā vārdā vien-

reiz virs garā patskaņa burta rakstīts jumtiņi, kuru

K. Karulis atzīst par lauztās intonācijas zīmi, bet

citreiz akūta zīme ( x ) vai grāvis kurus abus

Karulis kvalificē par stieptās intonācijas zīmēm,

rada aizdomas, vai ar šīm zīmēm maz rādītas garo

zilbju intonācijas. Vai tikai šie pusjumtiņi ( 'un 4 )

nav radušies kā nepilnīgi iespiesta jumtiņa detaļas,
vienā gadījumā parādoties jumtiņa kreisajai malai

citā labajai ( x ). Arī K. Karulis pats, runā-

dams par stieptās intonācijas divējādo apzīmējumu,
ir ieminējies: «varbūt tā ir tipogrāfijas vaina» —

un līdz ar to pieļāvis iespēju, ka diakritisko zīmju
dažādība var būt radusies iespiešanas gaitā. Un

tiešām, ja manuskriptā viens vai otrs no jumtiņa
sāniem ir nepilnīgi uzvilkts, tas iespiedumā var pa-

visam neparādīties. Ja nu drukājot pazudusi ir jum-

tiņa kreisā puse, var rasties grāvis bet, ja
labā mala, — rodas akūta zīme (/). No teiktā var

izrietināt jautājumu: vai tikai aplūkojamā G. El-

gera darbā kā jumtiņš, tā abu veidu pusjumtiņi nav

patskaņu garuma norādītāji un nevis intonāciju
zīmes?

Šajā sakarā jāaplūko vēl kāds rakstu avots. Ir vēl

cits G. Elgera sagatavots katoļu rakstu kopojums
«Evangelien und Epiteln ins Lettische ūbersetzt»,
kura manuskripts radies ap 1640. gadu, bet klajā
laists 1961. gadā Lundā. Šais iespiestajos tekstos

patskaņu īsumu norāda nekonsekventi lietots seko-
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jošā līdzskaņa burta divkāršojums (Debbes und

zemme juddis; ticcigi iappam), bet patskaņa garums

tāpat nekonsekventi apzīmēts ar jumtiņu, kas rak-

stīts arī virs tiem patskaņu burtiem, kuri apzīmē
divskaņus (c [ie], o [uo]). Un jumtiņš, kur tas dots,
ir gan virs burtiem, kas apzīmē lejzemnieku izlok-

snēs stiepti izrunājamu garo patskani vai divskani

(nåce, mokāms, tås iuris, wyrs), gan arī virs bur-

tiem, kuri apzīmē nestiepti runājamu patskani vai

divskani (måceklems; laisija winia wåtes; ļūte La-

zaru; wéns [viens], būs, röka). Tekstā rodami pavi-
sam tuvu blakus esoši vārdi, kuros ir stiepti un ne-

stiepti izrunājamas garās zilbes, un to garumi parā-
dīti tikai ar jumtiņu vai arī nemaz nav parādīti,
piemēram, es céjzu lélas mökas; wéna godenata

mäta; ar lelu Spaeku und godu. Tātad te jumtiņš,
kur tas ir rakstīts, ir tikai garumzīme. Un nu ir pa-

mats jautāt, kāpēc G. Elgers ap 1621. gadu gatavo-

tajos manuskriptos ir atšķirīgi parādījis rakstījumā
stiepti un nestiepti izrunājamās garās zilbes, bet to

vairs nav darījis ap 1640. gadu sarakstītajos dar-

bos. Šo pēdējo G. Elgera manuskriptu izdevējs tos

ir ļoti rūpīgi gatavojis iespiešanai, ir uztvēris un

sīki komentējis ikvienu savādību un atšķirību, kas

bijusi vārdu rakstījumos. Tāpēc negribas domāt, ka

viņš varētu nepamanīt atšķirīgo diakritisko zīmju

lietojumu Elgera manuskriptos, ja tāds tur būtu

bijis.
Simts gadu pēc iepriekš minēto manuskriptu

rašanās laika ir iznākusi katoļu garīdzniekiem pare-

dzēta G. Špungjanska latviešu valodas gramatika

«Dispositio imperfecti ad optimum sev Rudimenta

gramatices lotavicae» (1732). Tajā un tai pievieno-

tajā katehēzē par patskaņu garuma norādītāju lie-

tots katoliskajos rakstos jau ierastais jumtiņš (-),
un tas rakstīts gan virs burtiem, kas apzīmē
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vienkāršos garos patskaņus (Lac's, Stāvu, cēlu, mllio-

ju, mūļu, mūuļu), gan virs tiem, kas apzīmē lejzem-
nieku izlokšņu divskaņus vai augšzemnieku patska-
ņus (lēls, Dodu, Duöszu, ceni, graecineca). Jau no

šiem piemēriem redzams, ka jumtiņš tais vārdos,
kuros tas ir rakstīts, ir virs burtiem, kas apzīmē lej -

zemnieku izloksnēs stiepti izrunājamas zilbes

(Mäsja, Nåkszu; ar $awu grūtu moku) un nestiepti
izrunājamas (Luudzu, Måceklems, Roka, Ķocen's,
lécybes, darbyneca; ar wieglim graekim).

Gan gramatikas daļā, gan katehēzē ir atsevišķi
vārdi vai tikai dažas to formas, kur virs garā pat-
skaņa burta sastopama akūta zīme (

/
) vai grāvis

(x ). Tomēr kā vienu, tā otru, tāpat kā iepriekš mi-

nēto jumtiņu, atrodam rakstītu gan uz stiepti, gan

nestiepti izrunājamām garajām zilbēm. Jumtiņu,

pusjumtiņu un bezgarumzīmju rakstījumu variēša-

nos rāda vārdi ar stiepti izrunājamo garo patskani,

piemēram, Wäcietis, Wåcic, Wåcisza un: Wäcits',

Wåciszs, arī Wacijza; Måtie, Måtinia un: Mdtitie;
tås Dwéseles un: Dwésele, arī Dwelele; Es Itåwu,
Win's $tåw un: Tu $tåwi, Jäs jtäwat, Jäs Ståwetu,
Itåwetubet, Es byju $täwej's, winlam bus Ståwet; un

tāpat ar nestiepti izrunājamu: Tew bus Celtis, bet:

Mums bus celtis; Mes Butum un: Butubem; Jūs

Butubet un: Būtu; tå nedarām, bet: tå izplaukta.

Daudz formu ar vienu vai otru pusjumtiņu ir verba

iet paradigmās, bet arī te netrūkst jumtiņu lieto-

jumu, piemēram, Es emu [iemu], Win's ēt, Wini et,
lēlzu, lēlim, īejit, bet: Mes letum un blakus letu-

bem. Arī pagātnes formās: gåju, gåi, gåja, ejt gåys,

gåjuse, eļim gåjujzi un: gåjam, gåjat, gåja. Ir forma

gåju]zi un turpat Nögåjuszi. Var atrast vēl dažus

vārdus, kuros sastopam nevis jumtiņu, bet kādu no

pusjumtiņa variantiem. Taču šie nedaudzie pusjum-

tiņi, tāpat kā lielā pārsvarā esošie jumtiņi, ir lie-
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turklāt pārmaiņus ar jumtiņiem. Tāpēc tie G. Špun-
gjanska darbā «Dispositio imperfecti. .» drīzāk lie-

kas radušies iespiešanas gaitā kā nepilnīgi izveidota

jumtiņa viena vai otra mala, kā garumzīmes norā-

dītāja jumtiņa nepilnīgs iespiedums un nevis kā at-

šķirīga zilbes intonācijas veida apzīmējums. Tā arī

to tiku vērtējis apcerējumā par G. Špungjanska gra-

matiku. 1

Lai nu rastos pilnīgi droša un neapšaubāma pār-
liecība, ka G. Elgers savā «Garīgu kātoju dziesmu»

(1621) krājumā patiešām ar atšķirīgām diakritiskām

zīmēm ir apzīmējis latviešu valodas garo patskaņu

un divskaņu stiepto un nestiepto izrunu, būtu nepie-
ciešams plašāks šīs parādības iztirzājums ar lielāku

pierādījuma spēku.

1 Grābis R. Latviešu valodas gramatikas 18. gs. pirmajā
pusē. — LPSR ZA Vēstis, 1984, № 9, 89.-99. lpp.
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Rakstnieks unvaloda

JŪLIJS VANAGS

KOPSIM VALODU!

Par dažam iesīkstējušam atskabargām musu

literārajā valodā

Tikai vienota literāra valoda, kas ir tautas valo-

das augstākā forma, kļūst par visas tautas vārdisko

garamantu satvaru un par tādu komunikācijas
līdzekli, kas spēj apvienot lasītājus un klausītājus
vienotā visa rakstītā vai teiktā iz-

pratnē.
Tālab atbildība par literārās valodas kultūru gul-

stas ne tikai uz skolotājiem, zinātniekiem, literatū-

ras un preses darbiniekiem, bet lielā mērā arī uz

vārda skandētājiem no skatuves, no televīzijas ek-

rāna, pa radio, jo tie klausītājus ietekmē visspēcī-
gāki viņu valodas kļūdas izplatās lielā ātrumā un

milzīgā progresijā.

Ilgajos gados, kopš regulāri iznāk rakstu krā-

jums «Latviešu valodas kultūras jautājumi», tajā
aplūkotas gandrīz vai visas nepareizības, kādas sa-

stopamas gan rakstos, gan runā. Tādēļ gribu atgā-
dināt tikai dažas, kas vissīkstāk ieķērušās ne tikai

vienkāršu cilvēku runā, bet dažkārt bojā arī inteli-

ģentu un pat profesionālu runātāju (arī rakstītāju)
valodu.

Gan grāmatās un presē, gan izskanot no tribīnes,
šīs valodas nezāles izsējas arvien plašāk un kļūst

gandrīz vai par normu.
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Jau Jānis Jaunsudrabiņš savā laikā ironiski kri-

tizēja priekš un atpakaļ nevietā lietotājus (Kopoti

raksti, 12. sēj., 18. lpp.), taču šodien vēl arvien

dzirdam piecus gadus atpakaļ es slimoju ar to pašu
kaiti vai tamlīdzīgi, aizmirstot, ka latviski jāsaka
pirms pieciem gadiem ..

.

Daudz bēdīgāk ir, ja ne tikai dzīvā runā, bet pat
literāros sacerējumos autora tekstā (bez vajadzības
raksturot savdabīgu tēlu) iesprūk tādi «ziedi» kā

tāpatās, turpatās, nupatās, varbūtās v. c. Piedosim

tādu nevalodu tirgus sieviņai, bet no dzejnieka un

profesionāla runātāja, tāpat no katra izglītota cil-

vēka gaidīsim tīro tāpat, turpat, nupat un varbūt,

lai tik iespaidīgu rakstītāju un runātāju ietekmē šie

kropļojumi neizplatītos vēl vairāk.

Nepieļaujama runās pa radio un televīzijā bieži

dzirdamā kad lietošana ka vietā. Tas liecina, ka

vidējās mācību iestādēs daudziem audzēkņiem ne-

esam pietiekami iemācījuši pareizu latviešu valodu;
dažkārt ar tikpat trūcīgu savas mātes valodas

prasmi tie iestājas arī augstskolā.

Pat literātu sacerējumos, tāpat presē un dzīvajā
runā bieži vārda citādi un citādāk vietā lieto savādi

un savādāk, kam pavisam cita nozīme.

Gribēdams izsacīties «smalki», dažs runātājs un

pat rakstītājs mazo vārdiņu pat lieto pilnīgi nevietā.

Kāds sporta žurnālists raksta: Tādus pat panāku-

mus guva mūsu sportisti arī šajā sezonā. Pareizi

jāsaka: tādus pašus panākumus. Vārdiņš pat, pie-
mēra dēļ, būtu lietojams kaut vai šādā gadījumā:
Pa t vieglatlētikā mums neizdevās gūt tādus panā-

kumus, kādi bija pērn.

Kāda televīzijas žurnāliste raidījumā vairākkārt

atkārtoja tajā pat laikā, spītīgi vairoties no pareizās
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izplatīta ļoti plaši, jo tās lietotāji domā, ka tieši

viņi runā pareizi!
Mēģināsim konstruēt kādus piemērus, kad pat

būtu lietojams kopā ar vārdu laikā: Pat tajā
laikā, kad esmu brīva no raidījumiem, man nav

valas palasīt kādu grāmatu; p a t svētdien, kad uz

raidījumu viņam nebija jāiet, diktors pamodās tajā
pašā laikā.

Kopš pāris gadiem gan presē, gan radio un tele-

vīzijas ziņojumos par laika apstākļiem pasaulē žur-

nālisti ir iemīļojuši patiešām skaisto vārdu lietavas.

Nelaime tikai tā, ka ar šo vārdu pavisam aplam
tulko krievu ливни. Par lietavām latviešu valodā

dēvē tādu dabas parādību, kad ilgstoši (pat dienām

un nedēļām, brīžam arī aprimstot) smidzina, sijājas
lēns lietutiņš, bet to, ko krievu valodā apzīmē ar

vārdu ливни, latviski sauc par lietusgā-
zēm.

Ļoti iesakņojusies ir vīriešu dzimtes norādāmā

vietniekvārda šis ģenitīva forma šī pareizās formas

Šā vietā. Tiesa, gramatikas grāmatās ir lasāms, ka

blakus pareizai vīriešu dzimtes norādāmā vietniek-

vārda ģenitīva formai šā pieļaujama arī forma Ši,
taču nekur nav norādīts, ka daudzos gadījumos šī

forma skan aplam.

Daži piemēri. S i cilvēka vajāšana sākās .. Te do-

māts, ka sākās nevis šī., vajāšana, kā loģiski la-

sāms, bet gan šā cilvēka vajāšana. Tātad te nepie-
ciešama ģenitīva forma šā.

Tu jau domās sāc zīmēt šī cilvēka portretu,
nemaz nepadomādams, ka š i sieviete to pazīst la-

bāk. (Cīņa.) Te skaidrāk par skaidru redzams, cik

aplam teikuma pirmajā daļā lietots šī cilvēka, kad

loģiski jāsaka šā cilvēka.
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Rītvakar notiks šī jaunā kinodarba pirmizrāde.

(Lit. un Māksla.) Iznāk, ka notiks šī jaunā pirm-
izrāde, kaut gan domāts šā jaunā kinodarba pirm-
izrāde.

3 i neparastā koncerta pirmā daļa bija kā radīta,
lai tuvāk iepazītu katru kolektīvu. (Cīņa.) Rakstīts

būtu pareizi, ja runātu par pirmo daļu, bet autors

runā par visu neparasto koncertu, tātad jāsaka šā

neparastā koncerta pirmā daļa.

Runājot par Druces romānu «Mūsu labsirdības

nasta», kur teikts: 5 i romāna pirmā daļa .. , iznāk,
ka šī pirmā daļa, kaut gan domāts šā romāna pirmā

daļā..
Skaidrības labad minēšu dažus piemērus, kad no-

rādāmie vietniekvārdi lietoti pareizi: Sīs dziesmas

nekādi neiederas šā sarīkojuma programmā; Šā

cilvēka rakstura vislabākā īpašība ir š i skaidrā

atklātība; S ī mazā laiviņa ir šā zēna mīļākā ro-

taļlieta; Sīs dekādes sākumā nekādi nevarējām

gaidīt, ka no šā pasākuma iznāks kas labs.

īpaši pēdējā laikā šī parādība tiktāl izplatījusies,
ka gandrīz nekur presē vairs neredz formu šā gada,
bet gandrīz vienmēr sastopam nekorekto šī gada.
Bet ko šie rakstītāji un runātāji darīs, ja vienā un

tai pašā teikumā būs jārunā gan par gadu, gan par
dienu? Tad taču, jādomā, attapsies, ka gads ir vī-

riešu dzimtes, bet diena — sieviešu dzimtes vārds,
kam nepieciešama nevietā izmētātā forma šī. Pie-

mēram: 5 ā gada rudenī š i pedagogu sveiku diena

sakrīt ar Konstitūcijas dienu. Neteiks taču šī gada
rudenī šī diena

. ..

Domāju, ka pietiks. Ja mūsu pedagogiem valodas

mācīšanu skolās neizdosies pacelt pienācīgā aug-

stumā, daudzi trūkumi, kas dajēji jau kļuvuši par

štampiem, joprojām bojās latviešu literāro valodu.
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Par skatuves runu

Piecdesmito gadu vidū Dailes teātrī redzēju, kā

Eduards Smijģis mēģinājumā, neapmierināts ar

jauna aktiera runas veidu, apsēdās skatītāju zāles

pēdējā rindā un sauca:

— Atkārtojiet!
Aktieris atkārtoja repliku.
Bet Smiļģis vēl bargāk sauca:

— Nedzirdu! Atkārtojiet vēl!

Aktieris taisnojās: — Remarkā taču norādīts:

«čukst»!

— Pareizi! Bet arī čukstēt vajag tā, lai skatītāji
līdz pēdējai rindai dzird, ko jūs čukstat!

Kopš tā laika pagājuši trīs gadu desmiti — un

skatītāji gan mūsu teātros, gan visā Savienībā sū-

dzas par daudzu aktieru neskaidro skatuves runu.

J. Varšavskis laikraksta «Ļiteraturnaja gazeta»
1984. gada 18. aprija numurā publicējumā «Vārda

maģija» raksta: «Skatītāji beidzot ir noskaitušies.

Mūsu delikātie, pacietīgie skatītāji ir noskaitušies

uz aktieriem, kuri skatuves vārdam laupa tā ma-

ģiju. Un ko nu par «maģiju» — aktieris vienkārši

nav sadzirdams, ja tu sēdi kaut kur tālāk par piekto
vai desmito rindu parterā.» Tālāk J. Varšavskis

saka: «Visvairāk cieš dzejas vārds — to cenšas pār-
vērst par prozas vārdu; lai to panāktu, lauž ritmu,

atsakās sniegt (vai arī neprot) tā mūziku — to, ar

ko īstenībā dzeja atšķiras no prozas.»

Sis grēks piemīt arī daudziem latviešu aktieriem.

Runājot dzeju, tie pirmām kārtām aizmirst, ka ik-

katras rindas galā ir cezūra, tātad te jāietur pauze.

Ja to neievēro, bet runā aizsākto teikumu līdz tekstā

norādītai pieturzīmei, dzeja zaudē ritmu, mūziku un

pārvēršas par prozu.
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Ka jautājums par skatuves runu ļoti aktuāls, lie-

cina arī vairāki citi raksti «Ļiteraturnaja gazeta»

slejās. 1984. gada 11. jūlija numurā publicēta laik-

raksta līdzstrādnieka G. Citriņaka saruna ar Mazā

teātra aktrisi Sociālistiskā Darba Varoni, PSRS

Tautas skatuves mākslinieci Jeļenu Gogoļevu. Sa-

runas ievadā citēti fragmenti no vēstulēm, kurās

skatītāji atsaucas uz laikraksta «Ļiteraturnaja gā-

zēta» slejās tā paša gada 29. februārī publicēto
J. Devjatova vēstuli ar virsrakstu «Nedzirdam jūs!».

Raksturīga ir kāda Maskavas skatītāja vēstule, kurā

sacīts: «Carjovu un Gogoļevu, Stepanovu un Prud-

kinu skatītāji arvien ļoti mīl — un ne tikai par viņu

jauko tēlojumu, bet arī tāpēc, ka viņu teiktie vārdi

nonāk līdz skatītājam.» Un citā vēstulē: «Kāpēc
aktieri neprot runāt tā, lai skatītāji viņus saklau-

sītu? Ja viņi nav dzirdējuši runājam Jermolovu, tad

lai pamācās no Gogoļevas!»
Kad laikraksta līdzstrādnieks ar līdzīgu vēstuļu

kaudzi ieradās pie Gogoļevas, tā pirmajā brīdī iesau-

cās: «Manuprāt, pie visa vainīgs mikrofons!» Pēc

aktrises domām, sākumā ar neskaidro skatuves runu

visvairāk grēkojuši tie aktieri, kuri daudz darboju-
šies kinematogrāfā un televīzijā: mikrofoni tos pie-
radinājuši runāt «zem deguna», sak, gan jau «teh-

nika» izvilks .. . «Iznāk, ka neskaidrās, nesaklausā-

mās runas vienīgais cēlonis — mikrofons?» vaicāja

korespondents. — «Viens no cēloņiem. Ir vairāki.

Otrs ir tas, ka zaudēta teātra tradīcija. Ja senāk

pēc otrā mēģinājuma kāds no vecajiem meistariem

iesaucās «Ko? Es nedzirdēju, ko jūs teicāt?», aiz

kauna bija vai zemē jālien. No tagadējās bubinā-

šanas nebija ne vēsts. Es pat nezinu, kā to lai no-

sauc ...» — «Folklora mūs apsteigusi: lasītāji šo

«moderno» runas veidu iesaukuši par «murmulēša-

nas reālismu».»



Lasītāji atgādina arī, ka ir sadzīves čuksti

un ir skatuves čuksti: «Kad čukstus runāja
diženais Kačalovs, viņa čuksti bija sadzirdami visos

skatītāju zāles kaktos,» raksta maskavietis K. 2u-

kovs. Līdzīgi izsakās daudzi citi skatītāji.
Latviešu teātros šo «murmulēšanas reālismu»

sāka kultivēt daži no tās paaudzes režisoriem, kas

nāca pēc Eduarda Smiļģa, Alfreda Amtmaņa-Brie-

dīša, Felicitas Ertneres, Veras Baļunas un citiem

mūsu skatuves lielajiem meistariem. Domāju, ka te

vismazāk vainīgs mikrofons, bet gan dažu jauno
režisoru maldīgā pārliecība, ka sadzīves runu var

uznest uz skatuves nepārveidotu, nepārra-
dī t v par skatuves runu.

Diemžēl daži jaunie aktieri beidz studijas, neie-

mācījušies ne skatuvisku runu, ne precīzu dikciju,

ne pareizu literāru valodu.
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Stils

BRIGITA CEPLĪTE

IZSKAUDĪSIM LIEKVĀRDĪBU!

Veidojot tekstu, tā autoram jāpanāk domas pil-

nīga un precīza atklāsme. Šim nolūkam no valodas

leksikas un gramatikas fonda izmantojami attiecīgi
līdzekļi. Līdz ar to jāsaskaras ar teksta veidošanas

stilistisko aspektu. Šī raksta nolūks nav runāt par
valodas līdzekļu atlasi kāda funkcionālā stila vaja-

dzībām, bet gan par dažu vārdu un vārdu savie-

nojumu nelietošanu, lai teksts būtu uzrakstīts

labā literārā valodā. Lai to panāktu, viens no no-

teikumiem ir izvairīties no liekvārdības. (Liekvār-
dība sevišķi izplatīta ir mutvārdu runā, kad ar da-

žādiem nevajadzīgiem vārdiem vai skaņām runātājs
cenšas aizpildīt pauzes savā tekstveides procesā.)

Rakstā tiks aplūkoti dažādu vārdšķiru vārdi un

vārdu savienojumi, kas tekstā ir lieki un kavē tā

izpratni. Lietvārdi, īpašības vārdi un darbības vārdi

savas konkrētās leksiskās nozīmes dēļ tekstā parasti

neparādās kā lieki vārdi.

Par liekvārdību jāatzīst, piemēram, nevajadzīgs
vietniekvārdu, apstākļa vārdu, saikļu, partikulu un

izsauksmes vārdu lietojums. Tulkojumos no krievu

valodas bieži vien sastopami nevajadzīgi vietniek-

vārdi: «Pielūkojiet, jūs nekur neaizejiet no šīs

vietas,» leņa teica . .
(A. Andrejevs. Sakiet, ļaudis,

kuram taisnība. R., 1975, 33. lpp.) Sarunvalodā

dzirdēts lieks jūs lietojums tāda veida vēlējumos
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ka: Laimīgu jums jauno gadu! Veiksmīgu jums
braucienu!

Līdzīgā situācijā aizvien ir pilnīgi skaidrs, ka vē-

lējums attiecas uz uzrunāto personu vai personām,
tāpēc jūs šādos gadījumos ir lieks.

Ir sastopami arī nevajadzīgi citu vietniekvārdu

lietojumi: «Es ļoti lūdzu, vai drīkstu jūs tā uzru-

nāt — Ļuseņka?» — «Tas kā jums pašam tīk,»

viņa atbildēja. (Dadzis, 1984, № 18, 7. lpp.) «Vai

jūs pievērsāt uzmanību ceturtajai nodaļai? Ko viņš
saka varonei? Redziet nu!» — «Pirmkārt — kas tie

tādi par vārdiem?» es taisījos teikt, viņa fami-
liaritātes saērcināts. (M. Bulgakovs. Teātra romāns.

R., 1984, 11. lpp.) «Es viņu atvedu sev līdzi!» Izmalis

Aleksandrovičs turpināja. «Nav viņam ko mājās
tupēt.» (Turpat, 27. lpp.)

Minētajos piemēros tulkotājs centies pārtulkot
visus krievu teksta vārdus, kaut gan atbilstošajā
latviešu tekstā attiecīgie vietniekvārdi ne tikai ne-

precizē saturu un nedod nekādu stilistisku niansi,
bet padara teikumu neveiklu un grūti uztveramu.

Par liekvārdību kvalificējams vairāku apstākļa
vārdu lietojums, piemēram, tieši (sevišķi izplatīts
mutvārdu tekstos), šodien (modes vārds jau vairāk

nekā gadus desmit): Par pēdējo tematu runāju
tieši es, un tā nosaukums bija «Atbildība par ģeo-

loģisko nākotni». (A. Gagnuss. Zemes katastrofu

noslēpums. R., 1983, 34. lpp.) Izklausās diezgan pa-

radoksāli, bet šodien kolhozos un padomju saim-

niecībās pret augsnes blietēšanu katrs cīnās, kā māk.

(Dadzis, 1983, № 20, 8. lpp.)
Latviešu valodā saikļiem un un bet nav tās stilis-

tiskā pastiprinājuma slodzes, kas ir atbilstošajiem
saikļiem krievu valodā. Tāpēc, ja latviešu tekstā

saiklim un nav vienojuma nozīmes un saiklim bet —
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pretstata nozīmes, tad šie saikļi ir lieki: Laverjē,
kas aprēķināja Neplāna orbītu (и n Neptūns pēc šim

aplēsēm drīz vien tiešām tika uziets), savu aprēķinu

izejdatos nopietni kļūdījās. (A. Gagnuss. Zemes ka-

tastrofu noslēpums. R., 1983, 204. lpp.) ledomājie-
ties — Iļčins ienāk un ierauga dīvānu, bet mēbeļ-
drāna pārplēsta, un ārā rēgojas atspere.. (M. Bul-

gakovs. Teātra romāns. R., 1984, 6. lpp.)
Par liekvārdību kvalificējams partikulas arī lieto-

jums, ja šī partikula traucē dabisko frāzes ritmu un

mazina runātā teikuma ekspresivitāti: «Saki tomēr,

kur tu stiepsi to plāceni?» prasīja atslēdznieks..

— «Ķur vajag, tur ari stiepšu,» atbildēja pirmskol-
nieks. (J. Kovaļs. Lapsēns Napoleons trešais. R.,

1983, 77. lpp.) No būdas izlīda resna, raiba, liela

kuce. . .Tā arī bija Merinova Palma. Viņa atgā-
dināja priežu blukēnu, kas ievīstīts voilokā, bet

abpus galvai nokarājās kuplas ausis, kuras ar i

līdzinājās mučelē augošai palmai. (Turpat, 34. lpp.)
Bieži vien iesprausti vārdi burtiski, praktiski,

vienalga nevis precizē teksta saturu, bet gan apgrū-
tina tā uztveri: Viņš, burtiski, uzirdināja viņu
dvēseles, uzirdinātajā augsnē sēdams saprāta sēklas.

(Turpat, 98. lpp.) Reizēm, īpaši tulkotos tekstos,
lieki ir vārdu savienojumi patiesību sakot, galu galā,

ļoti vienkārši, kaut kā, kas un kā, katrā ziņā, tie

tikai saraibina tekstu: Redzēju krēslā aizmigušo
Baklažanovu. Bija stipri piepīpēts. Un nez kāpēc

likās, ka, patiesību sakot, laiks doties mājās.
(M. Bulgakovs. Teātra romāns. R., 1984, 29. lpp.)
[Suņi plēšas pie būdas.] Bet Napoleons [lapsēns] uz-

traukti brīdi pa brīdim palūkojās no būdas un maz-

liet galu galā atgādināja savu slaveno vārda

brāli, kurš vēro no maršala telts kauju norisi.

(J. Kovaļs. Lapsēns Napoleons trešais. R., 1983,

44. lpp.) Amerikāņu ģeologs R. Silito konstatējis,
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ka Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā metāla rūdu

atradņu secība virzienā no krasta uz kontinenta vi-

dieni ir [oti vienkārši atkarīga no tā, kādā

dziļumā attiecīgajā joslā stiepjas zem kontinenta

pabīdījusies plātne. (A. Gagnuss. Zemes katastrofu

noslēpums. R., 1983, 159. lpp.) Ļikospastovs bija klu-

sāks par ūdeni un zemāks par zāli, un es tūlīt kaut

k ā nojautu, ka viņš laikam ir kādu rangu zemāks

par citiem. (M. Bulgakovs. Teātra romāns. R., 1984,

25. lpp.) Viņa katrā ziņā izskatījās augstākā
mērā labi, bija varbūt gadus četrdesmit veca..

(A. Kristi. Erkils Puaro un citi. R., 1983, 134. lpp.)
Lai teksts būtu veidots labā literārā valodā, no tā

jāizskauž liekvārdība.

BRIGITA CEPLĪTE

MES, NEVIS MES AR TEVI

Personas vietniekvārda mēs nozīme ir teksta

autors kopā ar otru personu vai vairākām personām.
Mēs var būt gan es un tu, gan es un jās, gan es un

viņš, gan es un viņi. Konteksts vai situācija nepār-

protami parāda, kādas personas ir apzīmētas ar

mēs. Dažreiz, lai panāktu pilnīgu precizitāti, teksta

autors dod atšifrējumu mēs nozīmei, ar instrumen-

tāla locījumu pievienojot vietniekvārdam mēs per-

sonvārdu vai citas dzīvas būtnes nosaukumu.Piemēri.

Mēs ar Mari tad aizgājām paraudzīt, vai lopi nav

atstāti kūtī piesieti. (J. Kalniņš. Mūžība. R., 1971,

167. lpp.) Mēs ar suni izturējāmies gluži klusi.

Pēdējā laikā divvalodības ietekmē latviešu valodā

izplatījusies tukšvārdība — mēs vietā bez vajadzības
lieto mēs ar tevi (retāk mēs ar jums, mēs ar viņu).
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Sī tukšvārdība radusies, burtiski tulkojot krievu va-

lodas мы с тобой (мы с вами, мы с ним, мы с ней).

Vārdu savienojums mēs ar tevi sastopams gan
tulkotos tekstos, piemēram, «Lai ko mēs, Vika, ar

tevi runātu,» sacīja Vasiļjevs, «bet dzīve tomēr ir

interesanta..» (I. Bondarevs. Izvēle. R., 1983,

130. lpp.) Mēs netikāmies ar tevi Babilonā.

[Stāsta virsraksts] (Lit. un Māksla, 1982, 7. okt.,
4. lpp.) Mēs ar jums dzīvojam tālu viens nq otra,
bet es ar sirdi jūtu jūs. (Karogs, 1982, flSlb 10,
169. lpp.), gan latviešu oriģināltekstos, piemēram:
Mēs ar tevi, Guna, nepārkāpsim mūsu norunu —

no vecākiem nekā nelūgt. (Karogs, 1982, № 12,
79. lpp.) Mākoņi ir atmiņu kalni, vecais vīrs domāja,
un mēs ar tevi, zēn, viņu priekšā esam viena

vecuma.. (Lit. un Māksla, 1982, 5. nov., 4. lpp.)

Visos minētajos piemēros lietojams vietniekvārds

mēs bez papildu paskaidrojuma. Pirmajā teikumā

nevietā lietots arī saiklis bet — varētu iztikt bez

saikļa vai, ja vajadzīgs, uzsvērt pretstatu ar saikli

taču. Šī vietniekvārda ikreizējo saturu atklāj kon-

teksts — Vasiļjevs divatā sarunājas ar Viku, puisis
domās uzrunā meiteni, N. Tihonovs raksta M. Ķem-
pei (nezin kāpēc jūs rakstīts ar mazo burtu), vīrs

runā ar savu sievu Gunu, vecs vīrs runā ar zēnu.

Sastopami pat tādi paradoksāli gadījumi, kad ak-

tieri (iespējams, kopā ar režisoru) «uzlabo» rakst-

nieka valodu. Tā R. Blaumaņa stāstā «Paradīzē» ir

teksts: «Kad mēs atkal redzēsimies, tiksimies?» Ap-
sēns čukstēja un spieda levas roku. (R. Blaumanis.

Kopoti raksti. I. 1958, 253. lpp.) 1983. gada 2. jan-
vārī raidītajā televīzijas uzvedumā Apsēna lomas

tēlotājs sacīja: Kad mēs ar tevi tiksimies?

Vēl kāds piemērs. F. Brauna fantastiskā stāsta

«Mazliet zaļuma» varonis Makherijs gadiem ilgi



klaiņo viens pa planētu, uz kuras vienīgā saprātīgā
būtne ir viņš pats un viņa iztēlē radītā Dorotija.
Televīzijas uzvedumā, sarunājoties ar Dorotiju, Mak-

herija lomas tēlotājs vaicāja: Cik ilgi mēs ar tevi

esam pazīstami — tris, četrus gadus?
Nemotivēta vārdu savienojuma mēs ar tevi lieto-

šana ir valodas piesārņošana ar tukšvārdību, nevis

vietniekvārda mēs leksiskās nozīmes precizēšana.
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Citvalodu īpašvārdu atveide

ĀBRAMS FELDHŪNS

LATĪŅU VALODAS ĪPAŠVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU

VALODĀI

Šajā rakstā nav domāts sniegt pilnīgu ar latīņu
valodas īpašvārdu latviskajiem atveidojumiem sais-

tīto problēmu izklāstu. Mēģināts koncentrētā formā
•dot pārskatu par atveides pamatprincipiem, aplūko-
jot arī vairākus citus jautājumus, kas valodas

praksē, kā liecina vērojumi, rada grūtības.
Kamēr vēl nav sagatavoti un laisti klajā ZA Va-

lodas un literatūras institūta izdevumā paredzētie

norādījumi par latīņu valodas īpašvārdu pareizrak-
stību un pareizrunu latviešu valodā, rakstā izteiktie

atzinumi, domājams, palīdzēs praksē ar vārdnīcas

palīdzību risināt šos jautājumus.2

Apzīmējums «latīņu valodas īpašvārdi» ietver la-

tīņu valodā sarakstītajos tekstos sastopamos īpaš-
vārdus, tātad arī svešas — pirmām kārtām grieķu —

cilmes īpašvārdus.
Piemēros norādīts (latīņu valodas īpašvārdu ori-

ģinālrakstībā neapzīmētais) patskaņu garums. Otrās

deklinācijas lietvārdiem ar fināli -r, visiem trešās

1 Rakstā izvirzītos atveides principus akceptējusi ZA Pa-

reizrakstības komisija.
2 leteicams lietot šādas vārdnīcas: l. Veittnane X., Čer-

fase L., Novackis H., Apinis A. Latīņu-latviešu vārdnīca.

G. Lukstiņa redakcijā. R., 1955; Дворецкий И. X. Латинско-

русский словарь. М., 1976. Šajās vārdnīcās apzīmēta latīņu

īpašvārdu patskaņu kvantitāte un norādīta izcelsme grieķu cil-

mes īpašvārdiem. Abi momenti ir svarīgi latīņu valodas īpaš-
vārdu pareizai atveidei.
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deklinācijas īpašvārdiem un visiem daudzskaitlinie-

kiem norādīta arī ģenitīva forma. Garās ö skaņas
izruna atveidota ar [s].

Rakstā lietoti šādi saīsinājumi: m — masculinum,
vīriešu dzimtes vārds; f — femininum, sieviešu dzim-

tes vārds; n — neutrum, nekatras dzimtes vārds;
dsk. — daudzskaitlinieks; c. — ezers; k. — kalns;
nov. — novads; p. — pilsēta; s. — sala; v. — upe;

z. — zeme; zemesr. — zemesrags; gr. — grieķu cil-

mes īpašvārds.

1. Latīņu valodas īpašvārdu latvisko formu

darināšanas morfoloģiskie pamati.

Latīņu valodas īpašvārda latviskā forma darināma,

pievienojot tā nemainīgajai daļai 3 galotni -s vai -a.

Ja nemainīgā daļa beidzas ar patskani, latviskās

galotnes priekšā iespraužams -/-.
1. deklinācijas latīņu īpašvārdiem nemainīgā daļa

konstatējama, atmetot fināli -a, 2. deklinācijas īpaš-
vārdiem ar -us, -um — atmetot šīs fināles. 2. dekli-

nācijas īpašvārdiem ar fināli -r un 3. deklinācijas
īpašvārdiem nemainīgā daļa konstatējama, atmetot

ģenitīva galotni:

Sabī-na — Sabina Hister, Histr-ī m, v. —

Flāvi-a — Fļāvija Histra

Neptūn-us — Neptūns Nerö, Nerön-ls —

Catull-us — Katulls Nerons [5]
Catul-us — Katuls Coclēs, Cocllt-ls — Kok-

Verr-us — Verrs lits

Verri-us — Verrijs Dis, Dīt-is — Dīts

Liber, Līber-i — Libers Cerēs, Cerer-is — Cc-

Macer, Macr-i — Makrs rera

3 Tā ne visos gadījumos atbilst celmam vēsturiskās grama-
tikas izpratnē.



93

Venus, Vener-is — Pollux, Pollūc-is — Pol-

Venera läks

Hercules, Hercul-is
— Dumnorix, Dumnorig-is —

Herkuls Dumnorigs

Ulixes, Ulix-is — Ultkss Ops, Op-ls — Opa

Grieķu cilmes īpašvārdiem, kuriem nominatīvā ir

fināle -ē un nemainīgā daļa beidzas ar līdzskani,

atveidojumā ir galotne -c: Hēb-ē — Hēbe.

Grieķu cilmes īpašvārdiem, kuriem nominatīvā ir

fināle -ē un nemainīgā daļa beidzas ar patskanL

atveidojumā ir fināle -ja: Dana-ē — Danaja.
Grieķu cilmes īpašvārdi, kas latīņu valodas tekstos

sastopami gan ar fināli -ē, gan ar -a, atveidojami

ar grieķiskajai formai atbilstošo galotni -c: Andro-

mach-ē un Andromach-a — Andromahe.

1. deklinācijas latīņu vīriešu dzimtes īpašvārdu
atveidojumi latviešu valodā saglabā fināli -a un

lokāmi pēc 4. deklinācijas: Num-a — Numa, Cati»

līn-a — Katilīna.

Dažu īpašvārdu atveidojumos ieviesusies forma,
kas neatbilst minētajam atveidojumu darināšanas

pamatprincipam: Mārs, Mart-ls — Marss; Juppiter

(un Jūpiter), Jovis — Jupiters; Jān-us — Jānuss;

Pāx, Pācis — Pāksa; Carthāgo, Carthāgin-is f, p.
—

Ķartāga; Herculāne-um n, p. — Herkulāna; Vesuvi-us

m, k. — Vezuvs; Tiberis, Tiber-is m, v. — Tibra.

Šos vārdus vēlams saglabāt pierastajā formā,

2. Patskaņu kvantitātes atveide.

Latīņu īpašvārdu latvisko atveidojumu celmā sa-

glabājams tikai viena patskaņa garums — pēdējais,
t. i., īpašvārdu atveidojumi šai ziņā pielīdzināmi
aizgūto sugasvārdu rakstībai un izrunai:
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Jūli-us — Jūlijs Jūstīniān-us — Justiniāns

Jūliān-us — Juliāns Mīlēt-us f, p. (gr. 'Mīlētos)
Lūcl-us — Lūcijs Mi lēta

Lūcīll-us — Lucīlijs Catö, Catön-is — Ķatons [ö]
Lavīnl-a — Lavīnija Jūno, Jūnon-is — Junona[ö]
Lūsītāni-a f, z. — Maecēnās, Maecēnāt-is —

_

Lusitānija Mecenāts

Apulēj-us — Apulējs Messāl(l)-a — Mesāla

Lūcān-us — Lukāns Messāl(l)īn-a — Mesalīna

Rūmīn-a — Rumīna

Saxētān-um n, p. —

Saksetāna

Latviskajā atveidojumā nav garināmi patskaņi,
kas oriģinālā ir īsi. Tātad par pareizām atzīstamas

formas Ovidijs (Ovidi-us), Vergilljs (Vergili-us) ,

Tiberijs (Tiberi-us), Merkurijs (Mercuri-us), Venera

(Venus, Vener-is). Valodas praksē šo, kā arī vai-

rāku citu īpašvārdu atveidojumos dažkārt parādās
nepamatoti patskaņu garinājumi.

3. Dažu latīņu valodas skaņu un burtu atveide.

Divskaņu burtkopas ae, oe, eu. Divskaņa burtkopa

ae, kas, pēc epigrāfiskajām liecībām, sākotnēji lasīta

kā [ai], jau 1. gadsimtā p. m. ē.—m. ē. I. gadsimtā
lasīta kā monoftongs — kā garais un platais pat-
skanis [§:]. Vēlāk tas laika gaitā zaudējis savu ga-

rumu, tā ka viduslaikos burtkopa ae nereti tikusi

aizstāta ar burtu c.
A

Latīņu cilmes īpašvārdu latviskajos atveidojumos
burtkopa ae atdarināma ar garo patskaņa burtu ē:

4 Нидерман M. Историческая фонетика латинского языка.

Перевод с второго французского издания и примечания
Я. М. Боровского. М., 1949, с. 62—63; Линдсей В. М. Краткая
историческая грамматика латинского языка. Перевод и допол-

нения Ф. А. Петровского. М., 1948, с. 21.
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Gnae-us — Gnējs; Naevi-us — Nēvijs; Praeneste
r

Praenest-is n un f, p.
— Prēnesta; Scaevol-a —

Scēvola.

Grieķu cilmes latīņu īpašvārdos burtkopa ae atvei-

dojama ar grieķiskajai formai atbilstošo burtkopu
ai: Aetöli-a (gr. Aito'lia) f, nov. — Aitolija fö];
Achae-a (gr. A'chaia) f, nov. — Ahaja; Daedal-us

(gr. 'Daidalos) — Daidals.

Divskaņa burtkopa oe latīņu cilmes īpašvārdos
sastopama reti. Sākotnēji tā tikusi lasīta kā [oi]„
vēlāk — līdzīgi vācu ö.5 Latīņu cilmes īpašvārdos
burtkopa oe atveidojama ar ē: Cloeli-us — Klēlijs.

Grieķu cilmes īpašvārdos burtkopa oe atveidojama
ar oi: Phoeb-us (gr. 'Phoibos) — Foibs; Coroeb-us

(gr. 'Koroibos) — Ķoroibs.

Divskaņa burtkopa eu, kas sastopama tikai grieķu
cilmes īpašvārdos, atveidojama ar ci: Teucer

r

Teucr-i (gr. 'Teukros) — Teikrs; Euboe-a (gr.

'Euboia) f, s. — Eiboja.
Burts i, kas apzīmē garo patskani [i:], atveido-

jams diferencēti.

Latīņu cilmes īpašvārdos un grieķu cilmes īpaš-

vārdos, kuros latīniskās formas i [i:] atbilst grieķu

i [i:], tas atveidojams ar i: Lūcin-a — Lucina, īphi-

cratēs, īphicrat-is (gr. Iphi'kratēs) — īfikrats.

Grieķu cilmes īpašvārdos, kuros latīniskās formas

i [i:] atbilst grieķu burtkopai ci, tas atveidojams ar

ci: Phīdippidēs, Phidippid-is (gr. Pheidip'pidēs) —

Feidipīds; Pīsander (un Pīsandr-us), Pīsandr-i (gr.

'Peisandros) — Peisandrs.

Burts с līdz m. ē. 6. vai pat 7. gadsimtam visās

pozīcijās lasīts kā [k]6
,

un tā diferencētais lasījums

5 Линдсей В. M. Краткая .., с. 22.
6 Turpat, 26. lpp.
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[к] vai [ts] atkarībā no burta (skaņas), kas tam seko,
ieviesies tikai vēlāk. Tomēr ieteicams burta с atvei-

dojumu īpašvārdos saskaņot ar šā burta diferencē-

tās transliterācijas praksi aizgūtajos sugas vārdos

vai to elementos (piemēram, dažādu nozaru termi-

nos).
Burts c, kam latīņu cilmes vārdos seko patskaņu

burti а, о, v, divskaņa burtkopa au vai kāds līdz-

skaņa burts, atveidojams ar k — Caligul-a — Kali-

gula; Corbulö, Corbulön-is — Ķorbulons [ö]; Cū-

mae, Cūm-ārum dsk. f, p. — Kūmas; Caudi-um

n, p. — Ķaudija; Claudi-us — Klaudijs.
Burts c, kam latīņu cilmes īpašvārdos seko pat-

skaņu burti c, i vai divskaņa burtkopa ae, atveido-

jams ar c — Cicerö, Cicerön-is — Cicerons [ö];
Porci-us — Porcijs; Caeli-us — Cēlljs; Acci-us —

Akcijs.
Grieķu cilmes īpašvārdos c vienmēr atveidojams

ar k — Cecrops, Cecrop-is (gr. 'Kekrops) — Kek-

rops; Cimö(n), Cimön-is (gr. 'Klmön) — Kimons

[ö]; Caenis, Caenid-is (gr. Kai'nls) — Kainida;
Cycn-us (gr. 'Kyknos) — Kikns; Cöcyt-us (gr.

'Kökytos) m, pazemes upe — Kokīta; Coe-us (gr.

"Kolos) — Kojs.

Burts s visās pozīcijās atveidojams ar s —

Sevēr-us — Sevērs; Hortensi-us — Hortensijs;

Vespasiān-us — Vespasläns; Proserpin-a — Pro-

serpina; Drūs-us — Drūss; Drūsill-a — Drūsilla.

Vārdos, kuros starpniekvalodu ietekmē stabili

ieviesies starp patskaņiem esošā s atveidojums ar z,

tas saglabājams: Caesar, Caesar-is — Cēzars;

Pisö, Pis-önis — Pizons [ö]; Vesuvl-us — Vezuvs.

fi+patskaņa burts. Kā liecina romiešu gramatiķi,
m. ē. 4. un 5. gadsimtā notikusi [t] skaņas palatali-

zācija sekojošā 1+patskanis ietekmē, piemēram,
laika gaitā parādījusies rakstība nuncius (2 zilbes!)
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līdzās nuntius (sūtnis), concio (2 zilbes!) līdzas

contio (sapulce). 7

Latīņu valodas īpašvārdos sastopamās burtkopas
ti-\-patskanis latviskajos atveidojumos vērojama
liela dažādība. Stabili ieviesušās ir formas Horācijs
(Horatius)

,
Propercijs (Propertius)

,
Terencijs (Te-

rentius), Marciāls (Martiālis). Pārējos gadījumos
burtkopas ti +patskanis atveidojumos ieteicams sa-

glabāt t: Hirti-us — Hirtijs; Ponti-us — Pontijs (c
tradicionāli saglabājams tikai Poncija Pilāta vārdā);
Domitl-us — Domitijs; Domitiān-us — Domitiāns;
Dioclētiān-us — Diokletiāns; Faventi-a — Faventija;
Actl-um n, zemesr. — Aktljs; Maxenti-us — Mak-

sentljs.

Burts h apzīmē dvesmas skaņu [h] (arī grieķu cil-

mes īpašvārdos) un latviešu rakstībā atveidojams ar

h: Hadriān-us — Hadriāns; Haem-us (gr. 'Haimos)

m, k. — Halms.

Burti y, z un burtkopas ch, ph, rh, th sastopamas
tikai grieķu cilmes īpašvārdos.

Burts у atbilst grieķu alfabēta burtam t> un ap-

zīmē skaņas [у], [y:], t. i., skaņas, kas atbilst ar

vācu й vai franču и apzīmētajām skaņām, un atvei-

dojams ar i, i — Hyperbol-us (gr. Hyperbolos) —

Hlperbols; Lysander, Lysandr-i (gr. Lysandros) —

Lisandrs.

Burts z atbilst grieķu alfabēta burtam £, kuru sen-

grieķu tekstos mūsdienās parasti lasa kā [z] vai [dz]

(kā šis burts lasīts grieķu valodas attīstības klasis-

kajā laikmetā, nav īsti skaidrs). Latīņu valodas tek-

stos to lasa kā [z], un latviski tas atveidojams ar z:

Zacynth-us (gr. 'Zakynthos) f, p. — Zakinta; Troe-

zēn, Troezēn-is (gr. Troi'zēn) f, p. — Troizēna.

7
Turpat, 26., 28.-29. lpp.
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Burtkopas ch, ph, rh, th atbilst grieķu alfabēta

burtiem х. Ф> Р. Q un apzīmējušas apdvestās (aspi-
rētās) k, p, r, t skaņas. Mūsdienās tās kā grieķu, tā

latīņu valodas tekstos lasa: [x], [f], [r], [t]. Šīs burt-

kopas atveidojamas attiecīgi ar h (lasāms [%]), f, r, /:

Charön, Charön-is (gr. 'Charön) — Harons [6\;

Acherön, Acheront-is (gr. A'cherān) m, pazemes

upe — Aheronta; Philipp-us (gr. 'Philippos) — Fi-

lips; Ephor-us (gr. 'Ephoros) — Efors; Rhēs-us (gr.

'Rhēsos) — Rēss; Pyrrh-us (gr. 'Pyrrhos) — Pirrs;

Thēr-a (gr. 'Thēra) f, s. — Tēra; Aethr-a (gr.

'Aithra) — Altra.

Līdzskaņu burtu dubultojums. Dubultotie līdzskaņu
burti //, mm, nn, rr atveidojumos saglabājami: Co-

lumell-a — Kolumella; Mumml-us — Mummijs;
Enni-us — Ennijs; Verrēs, Verr-ts — Verrs.

Pārējie dubultotie līdzskaņu burti atveidojami ar

vienu līdzskaņa burtu: Acc-a Lārenti-a (Romula un

Rema zīdītāja) — Aka Lārentlja; Suffēn-us — Su-

fēns; Appi-us — Apijs; Cassi-us — Kasijs; Cott-a —

Kota.

4. Latīņu īpašvārdu dzimte un skaitlis

ģeogrāfisko nosaukumu un svētku apzīmējumu
atveidojumos.

Latīņu valodas ģeogrāfisko nosaukumu

latviskie atveidojumi dzimtes ziņā pielīdzināmi at-

tiecīgajai latviešu valodas ģeogrāfisko nosaukumu

nomenklatūras grupai neatkarīgi no tā, kādas dzim-

tes šie nosaukumi ir latīņu valodā. Tātad zemju,

novadu, pilsētu, salu un upju nosaukumu atveido-

jumi parasti ir sieviešu dzimtē, kalnu, zemesragu un

ezeru nosaukumu atveidojumi — vīriešu dzimtē:
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Hispāni-a f, z.
— Spānija

Umbri-a f, nov. — Umbrlja
Samni-um n, nov. — Samnija
Cluvi-a f, p. — Kluvija
Cornicul-um n, p. — Kornikula

Priēnē, Priēn-ēs (gr. Pri'ēnē) f, p. — Priēne

Lesb-us un Lesb-os (gr. 'Lesbos) f, s. — Lesba

Reāte, Reāt-is n, p. — Reāta

Sacriportus, Sacriport-ūs m, p. — Sakriporta
Pad-us m, v. — Pada

Sagaris, Sagar-is m, v. — Sagara
Ticin-us m, v. — Ticina

Gargān-um n, zemesr. — Gargāns
Lacīni-um n, zemesr. — Lacīnijs
Jānicul-um n, pakalns — Jānikuls

Vesul-us m, k. — Vesuls

Vultur, Vultur-is m, k. — Vulturs

Avern-us m, c. — Averns

Bēnāc-us m, c. — Benāks

Pandātari-a f, s. — Pandātarija
īgili-um n, s. — īgilija
Urgö, Urgön-is f, s. — Urgona [o]

Daudzskaitlinieki arī latviski atveidojami daudz-

skaitlī, saglabājot oriģināla īpašvārda dzimti:

Cūmae, Cūm-ārum dsk. f, p. — Kūmas

Bājae, Bāj-ārum dsk. f, p. — Bājas

Calēs, Cal-ium dsk. f, p. — Kalas

Pompēji, Pompēj-ārum dsk. m, p. — Pompeji

Puteoli, Puteol-örum dsk. m, p. — Puteoli

Daži ģeogrāfiskie nosaukumi atbilstoši to piede-
rībai dažādām nomenklatūras grupām atveidojami
dažādās dzimtēs:

Tiberis, Tiber-is m — 1) v. Tibra; 2) šīs upes dievs

Tibrs;

Tifern-us m — 1) k. Tiferns; 2) p. Tiferna;
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Veli-a f — 1) p. Vellja; 2) pakalns (Palatīna turpi-
nājums) — Velijs;

Velin-us m — 1) v. Velina; 2) c. Velins.

Svētku nosaukumi, kas latīņu valodā vienmēr ir

2. vai 3. deklinācijas nekatras dzimtes daudzskait-

linieki, latviešu valodā atveidojami ar vīriešu dzim-

tes daudzskaitliniekiem:

Bacchānālia, Bacchānāll-um — Bakhanāllji;
Juvenālla, Juvenāli-um Nerona ieviestās spēles —

Juvenāliji;

Saiurnālla, Saturnāll-um un Saturnāli-ārum — Sa-

lurnāliji;
Poplifugia, Poplifugl-örum svētki, atceroties romiešu

izglābšanos no latīņiem, — Poplifugiji.

SOLVEIGA ELSBERGA

ZVIEDRU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ

Pašlaik, kad citvalodu, arī zviedru īpašvārdu lat-

viskās formas pēc iespējas tiek tuvinātas šo īpaš-
vārdu skanējumam oriģinālvalodā, rodas arvien

jaunas neatbilsmes ar tradicionālo, gandrīz simt ga-
dos latviešu valodā iedibināto zviedru īpašvārdu
rakstību un izrunu. Pēc tradīcijas daļu zviedru īpaš-
vārdu latviešu valodā atveido nevis atbilstoši ska-

nējumam, bet gan ar latviešu alfabēta burtiem

iespējami tuvu rakstībai oriģinālvalodā.
Zviedru īpašvārdu atveidi latviešu valodā ir ietek-

mējuši vairāki apstākļi.
Pirmkārt, daļai zviedru un vācu valodas vārdu ir

kopīga cilme un vienāda rakstība, taču to izruna

1 Raksta izvirzītos atveides principus akceptējusi ZA Pa

reizrakstības komisija.
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abās valodās ir dažāda. Atšķirībā no vācu valodas

zviedru valodas izplatība nav tik liela; zviedru va-

lodas pratēju mūsu republikā ir bijis un ir nesalī-

dzināmi mazāk nekā vācu valodas pratēju. Tāpēc,
nonākot saskarē ar zviedru īpašvārdiem, kas lielāko-

ties ir ģermāņu cilmes, izlīdzas ar vācu valodas

zināšanām.

Otrkārt, pirmie zviedru literatūras tulkojumi lat-

viešu valodā pagājušā gadsimta pēdējā ceturksnī ir

ienākuši ar starpniekvalodu — visvairāk ar vācu

valodas — starpniecību. Un vācu valodā, tāpat kā

lielākajā daļā valodu, kurās lieto latīnisko alfabētu,
citvalodu īpašvārdi tiek atveidoti oriģinālrakstībā,
nevis pēc izrunas.

Tagad, tiecoties pēc konsekventas atveides saskaņā
ar oriģinālizrunu, tomēr nevajadzētu pilnīgi lauzt

tradīcijas. Tas prasa laiku un apdomu. Pašreizējā

valodiskajā situācijā būtu saglabājami abi zviedru

īpašvārdu atveides principi, nodalot tradicionāli at-

veidojamos vārdus un komponentus no tiem, kas at-

veidojami atbilstoši oriģinālvalodas izrunai. Stabili,
bieži sastopami, starpniekvalodu ietekmē radušies

atveidojumi nebūtu tuvināmi zviedru valodas izru-

nai; tos ieteicams atveidot pēc tradīcijas. Turpretī
latviešu valodā mazāk nostiprinājušies zviedru īpaš-
vārdi atveidojami atbilstoši oriģinālvalodas izrunai.

TRADICIONĀLI ATVEIDOJAMIE ZVIEDRU ĪPAŠVĀRDI

VAI TO KOMPONENTI

1. Komponenti -berg- un -borg- atveidojami ar

-berg- un -borg- (nevis atbilstoši izrunai -ber]- un

-borj-): Strindberg [-baerj]
2

— Strindbergs, -a, Berg-

2 Izrunas atspoguļošanai šajā rakstā lietotas valodniecis-

kajā literatūrā pieņemtās zviedru valodas skaņu transkripcijas
zīmes.
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lund [baerj-] — Berglunds, -e, Brunkeberg [-baerj] —

Brunkeberga, Hälsingborg [-borj] — Helslngborga.
2. Komponents -stad- atveidojams ar -städ-

(zviedru valodā tā izruna var būt divējāda — [-sta]
vai [-sta:d]: Halmstad [-sta] vai [sta:d] — Halmstāde,
Karlstad [-sta] vai [-sta:d] — Karlstāde.

3. Komponents -Ö vārda beigās atveidojams ar -c

(nevis ar garo patskani atbilstoši zviedru valodas

izrunai); tradicionālais atveidojums ar īso patskani

ļauj attiecīgos īpašvārdus iekļaut latviešu valodas

locījumu sistēmā: Malmö [-0:] — Malme, Växjö
[-0:] — Vekše.

4. Tiem personvārdiem, kas sastopami vairākās

valodās, arī latviešu valodā, atveidojumā no zviedru

valodas pieļaujamas paralēlformas — pēc izrunas

un pēc tradīcijas. Atšķirības ir galvenokārt patskaņu
garumā, retāk patskaņu kvalitātē' 3:

Anita [a ni:ta] — Anita, Anita

Egon [ e:gDn] — Egons, Egons
Emil [ e:mil] — Ēmils, Emīls

Ivar [ i:var] — Ivars, Ivars

Johan [ j(o:.an] — Jūhans, Juhans

Carl [ka: 1] — Karls, Kārlis

Olof [ w:bf] — Ulovs, Olofs
Stefan [ste:fan] — Stefans, Stefans
Tomas [ ta):mas] — Tūmass, Tomass

ATVEIDE PEC ORIĢINĀLVALODAS IZRUNAS

Patskaņu kvantitāte.

Zviedru valodā šķir īsos un garos patskaņus, un

to kvantitāti ir iespējams saglabāt arī atveidojumos

3 Ar punktu zilbes priekša augša transkripcija apzīmēta
stipri uzsvērta vai uzsvērta zilbe.
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latviešu valodā. Patskaņu kvantitāte zviedru valodā

rakstībā netiek apzīmēta, taču to var konstatēt pēc
pozīcijas un zilbes uzsvara spēka. Zviedru valodā

zilbes uzsvara spēkam ir 4 pakāpju gradācijas: zilbe

var būt stipri uzsvērta, uzsvērta, viegli uzsvērta un

neuzsvērta. Zilbes uzsvars nosaka tās garumu. Stipri
uzsvērta un uzsvērta zilbe ir gara, viegli uzsvērta un

neuzsvērta — īsa.

Dažādo zilbes uzsvara vietu vārdā reglamentē
zviedru valodai specifiskie divi muzikālā akcenta

veidi — akūts un grāvis.
Zviedru valodas pamatvārdos, kas ir ģermāņu cil-

mes, stipri uzsvērta parasti ir pirmā zilbe. Tā kā

zviedru īpašvārdi bieži ir salikteņi, jāievēro, ka ta-

jos uzsvērta ir arī otrās daļas pirmā zilbe.

Gari izrunā un atveido patskaņus 1) stipri uzsvēr-

tās un uzsvērtās vaļējās zilbēs, t. i., zilbēs, kas bei-

dzas ar patskani: Stina [sti:-] — Stina; Lena [ le:-] —

Lēna; Agneta [-ne:-] — Agnēta; Agate [-ga:-] —

Agate; Danielsson [da:nielson] — Dānielsons, -c;

2) stipri uzsvērtās un uzsvērtās zilbēs, kas beidzas

ar vienu līdzskani, ja zilbes garums nav izteikts ar

līdzskaņa pagarinājumu: Stig [sti:g] — Stigs; Da-

lin [~li:n] — Dalīns; Höglund [ho:g-] — Hēglunds,
-c; Hedberg [ he:d-] — Hēdbergs, -a.

īsi izrunā un atveido patskaņus 1) viegli uzsvēr-

tās un neuzsvērtās zilbēs: Gunilla [ge-nil:a] — Gu-

nilla; Pernilla [paernika] — Pernilla; Tobias [tco:

bias] — Tūbiass; 2) stipri uzsvērtās un uzsvērtās

slēgtās zilbēs, kas beidzas ar vairākiem līdzskaņiem:
Bengt [be-] — Bengts; Lindorm [lindwrm] — Lin-

durms; Malmberg [malmbaerj] — Malmbergs, -a;

Kalix [ka:liks] — Kāliksa; 3) uzsvērtās slēgtās zil-

bēs, kuras beidzas ar vienu līdzskani (parasti ar n,

m, l, s, dažkārt r) un kurās ir līdzskaņa pagarinā-

jums: Sven [-en:] — Svens; Gun [gen:] — Guna;
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Svante [svan:-] — Svante; Heidenstam [-stam:] —

Heidenstams; Aspenström [-ström:] — Aspenstrems;
Elna [el:-] — Elna; Palme [pal:-] — Palme; Gösta

[jos:-] — Jesta, Gesta; Krister [kris:-] — Kristers;
4) stipri uzsvērtās slēgtās zilbēs, kas beidzas ar līdz-

skani /, kā arī vaļējās zilbēs, ja nākošā zilbe sākas

ar līdzskani /: Kaj [kaj] — Kajs; Maja [maja] —

Maja.
Piezīme. Par patskaņu kvantitāti asimilēta

zviedru r priekšā sk. 110. lpp.

Atsevišķu patskaņu atveide.

Zviedru patskaņi atveidojami saskaņā ar 1. ta-

bulu. Aiz tabulas doti skaidrojumi tiem gadījumiem,
kam visi atveidošanas nosacījumi nav iekļaujami
tabulā.

1. tabula

Ta vie valodas patskaņu a

latviešu valodā

vei ošanai

Zviedru v

bu

alodas

rti
й

'o 3

— ai -а

un skaņas
Piemēri

rak-

stība
izruna

a

a:

a

a

Artur — Arturs

Hansson — Hansons, -e

Malin — Māline

Kalix — Kāliksa

e, e с Emma — Emma
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L 2 I 3 I

ae e

e

Bertil — Bertils

Elmer — Elmers

Petersson — Pētersonse:, e: e

i i i Kristina — Kristina
Lundkvist — Lundkvists

Ivar — Ivars, Ivars

Lundin — Lundins, -e

i: ī

э, o: o Holm — Holms

Oskarsson — Oskarsons

Nordgren — Nurdgrēns, -a, -e

Olsson — Ulsons, -e

со u

о со: Ll Ove — Uve

Roslund — Rūslunds, -e

U 6 U Ulf — Ulfs

ш: 11

Uppsala — Upsāla, Upsala
Luleå — Lūleo

Umeä — Omeo

У У i Yngve — Ingve
Harry — Harijs
Nykvist — Nikvists, -e

Rydberg — Ridbergs, -a

У: i

å э, о. o Åsa — Osa

Mårten — Mörtens

а е, ae е Västervik — Vestervīks

Märta — Merta

Märit — Mērita

б

е:, ae: е

о, се е Björn — Bjerns

Engström — Engstrems

Fröding — Frēdings
Göran — Jērans

о:, ое: ē
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Zviedru о [со], [со:], [э], [о:] atkarībā no tā izrunas

latviešu valodā atveidojams divējādi (atšķirībā no

vācu o, kas vienmēr atveidojams ar o). Daļā vārdu

о apzīmē skaņas [со:], [со] (biežāk sastopams garais
patskanis), kas ir tuvas latviešu ū, и izrunai, un

tas atveidojams ar ū, v: Love [lco:-] — Lūve; Tore

[tco:-] — Tūre; Karlskrona [-krco:-] — Karlskrūna;
Borås [bco ros] — Buroša.

Daļā vārdu о apzīmē [э], [о:] skaņas, kas ir tuvas

latviešu о izrunai, un tās atveidojamas ar o: Holm-

berg [ho-] — Holmbergs, -a; Stockholm [stok:-] —

Stokholma.

Dažkārt divējāda izruna sastopama viena vārda

ietvaros: Olsson [colson] — Vlsons, -c; Jonsson

[jconson] — Junsons, -c; Johnson [jco:nson] — Jūn-

sons, -c.

Līdzskaņu dubultojums.

1. Zviedru īpašvārdos sastopamie troksneņu du-

bultojumi bb, ff, pp, ss, tt atveidojumos latviešu va-

lodā nav saglabājami: Ebba [eb:a] — Eba; Staffan

[staf:an] — Stafans; Filippa [-lip:a] — Filipa; Svens-

son [svens:on] — Svensons, -c; Slottsbacken [sbts-] —

Slotsbakens.

2. Dubultojumi //, mm, nn, rr atveidojumos sa-

glabājami, ja tie ir zilbju sadurā: Pelle [реl:э] —

Pelle; Bromma [Ьгэт:а] — Bromma; Lennart

[len:art] — Lennarts.

Zilbju robežas noteikšanai jāņem vērā ne tikai

nominatīvs, bet arī citi locījumi, piemēram, Celis,
Čel-lam.

Atveidojumos nav saglabājami dubultojumi //, rr,

ja tie atrodas vienā un tai pašā zilbē: Kjellgren

[c;el:-] — Čelgrēns, Norrköping [пэг:-] — Norčēpinga.
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Atsevišķu līdzskaņu un līdzskaņu kopu atveide.

Zviedru Hdzskaņi un līdzskaņu kopas atveidoja-
mas saskaņā ar 2. tabulu. Aiz tabulas skaidrojumi
doti tiem gadījumiem, kam visi atveidošanas nosa-

cījumi nav iekļaujami tabulā.

2. tabula

Tabula zviedru valodas līdzskaņu atveidošanai

latviešu valodā

viedri

1

valodas

>urti

skaņas

и

3

'o' 3
-а>;л >я

fil

i

un
Piemēri

rak-

stība
izruna

I

I 2 3

b b

b:

b Bergström — Bergstrems
bb b Ebba — Eba

Cecilia — Sesilija
Clara — Klāra

Beckman — Bekmanis, -e

Dagerman — Dāgermanis, -e

Norstedt — Nursteds

Fridegärd — Frīdegords, -e

Lagerlöf — Lāgerlēva

Gripe — Gripe
Göran — Jērans

Hakan — Hokans

Hjalmar — Jalmars

Jämtland — Jemtlande

Kalix — Käliksa

Kinda — Činda

Kjell — Cells

c s s

k

ck

d

dt

f

k

k:

cl

d

f

k

d

d

f

v v

g g
j
h

j
j
k

g

j
hb

hj

J
k

j

j
k

č

9 č
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4 Zviedru valoda priekšējas rindas patskaņus apzīmē ar c,

a, ö, i (latviešu valodā atveidojami — c, ē, i, i).

3

1

11

1 1

1: 1

11

Lagerkvist — Lagerkvists, -e

Kjellgren — Celgrēns, -a, -e

Pelle — Pelle

9
m

i j
m m

Ljusberg — Jusbergs, -a

Mora — Mūra

mm m: mm Vimmerby — Vimmerbija
n n.rj n Nämdö — Nemde

nn

P

PP

г

rr

rs

s

SS

sch

sj
sk

n: n

n: nn

P P

p: p
r r

r: r

i rs

s s

s: s

f š

I š

sk sk

X š

I š

ks ks

Vennberg — Venbergs
Gränna — Grenna

Palme — Palme

Filippa — Filipa
Ronneby — Ronnebija
Norrtälje — Nortelje
Lars — Larss

Sala — Sāla

Lasse — Lase

Schildt — Silds, -e

Sjöberg — Šēbergs
Skåne — Sköne

Skärgarden — Sērgordens
Krusenstjärna — Krūsenšerna

Kalix — Käliksa

Trälleborg — Trelleborga
Petter — Peters

Tjust — Cūsta

Vadstena — Vādstēna

Wassing — Vasings

stj
X

t

tt t: t

tj C č

v v v

w v I v

1. Z

izruna

iedru c pri<
[s] un latvi

— Seslllja;

kšējās rindas patskaņa 4 priekšā
išu valodā atveido ar s: Cecilia

Vincent [-sant] — Vinsents.[sesi:-ļ



2. Zviedru / vārda сЫтпа beigās dažos īpašvārdos,
kuros / saglabājies no vecās ortogrāfijas, izruna ļv];
latviešu valodā atveido ar v: Lagerlöf [-lo:v] — Lā-

gerleva; Gustaf [-tav] — Gustavs.

Visos pārējos gadījumos / izrunā [f] un atveido ar

/: Falun [fa:-] — Fāluna; Felix [fe:-] — Fēlikss.

3. Zviedru g uzsvērtā zilbē priekšējās rindas pat-

skaņa priekšā, kā arī jebkurā zilbē aiz līdzskaņa /

vai r izrunā [j] un atveido ar /: Göran [jce:ran] —

Jērans; Gävle [jevla] — Jēvle; Birger [-rj-] — Birjers.

Izņēmums ir tradicionāli atveidojamie komponenti
-berg- un -borg- (sk. 101. lpp.), kā arī daži īpaš-

vārdi, ko atveido pēc tradīcijas ar g: Göteborg

[jo:tabDrj] — Gēteborga, Jēteborga.

Pārējos gadījumos g izrunā [g] un atveido ar g:
Greta [g-] — Grēta; Tage [ta: ga] — Tage.

4. Zviedru k uzsvērtā zilbē priekšējās rindas pat-
skaņa priekšā izrunā [c] un atveido ar č: Kisa

[ci:sa] — čisa; Klnnekulle [cjnnakel:a] — činnekulle.

Zviedru kj izrunā [c] un atveido ar č: Kjellgren

[cel:-] — Čelgrēns.
Pārējos gadījumos k izrunā [k] un atveido ar k:

Kiruna [ki гш:па] — Kiruna; Kungsbacka [kmns-] —

Kungsbaka.
5. Zviedru / līdzskaņa / priekšā neizrunā un lat-

viešu valodā neatveido: Ljungström [jum-] — Jung-
strems.

Pārējos gadījumos zviedru / izrunā [1] un atveido

ar /: Lappland [lap:-] — Laplande; Landskrona

[la-] — Landskrūna.

6. Zviedru burtkopas qv un qu sastopamas tikai

īpašvārdos; tās izrunā un atveido ar kv: Palmqvlst

[-kv-] — Palmkvists, -c; Enquist [-kv-] — Enkvists.

7. Zviedru r latviešu valodā visos gadījumos at-

veidojams ar r, kaut gan tā izruna dažādās pozīcijās
ir atšķirīga.
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Zviedru valodas runātāji Zviedrijas lielākajā daļā
asimilē r līdzskaņu d, l, n, t priekšā; veidojas vāja
nenoteiktas kvalitātes skaņa, ko fonētiskajā tran-

skripcijā apzīmē ar [.]. Tiešas atbilsmes šim r pozi-
cionālajam variantam latviešu valodā nav, un to

pieņemts atveidot atbilstoši rakstībai, resp., fonēmas

pamatvariantam ar r. Uzsvērtā zilbē šī asimilācija
var radīt arī pozicionālu patskaņa pagarinājumu, ko

atveidē parasti neatspoguļo: Bardson [ba:.d-] —

Bardsons, -c; Berling [bae:.l-] — Berlings; Bertil

[bae:.t-] — Bertils.

Zviedru rs savstarpējas asimilācijas rezultātā

veido saliktu skaņu, kam nav tiešas atbilsmes lat-

viešu valodā. Arī šī asimilācija uzsvērtā zilbē var

radīt pozicionālu patskaņa pagarinājumu. Zviedru

rs atveidē var rasties neskaidrības, jo tā izrunā, ņe-
mot vērā arī pozicionālo patskaņa pagarinājumu,

iespējams atrast līdzību ar dažādām latviešu valodas

skaņu kopām, piemēram, Larsson [la:.Jon] — Lar-

sons, Larsons, Lārsons, Lāršons, Lāšons, Lähons
t

Lašhons, Lāšhons. Labskaņas, kā arī vieglākas iden-

tifikācijas dēļ vēlams saglabāt praksē jau nostiprinā-

jušos zviedru rs atveidojumu ar rs, kas atbilst rak-

stībai, resp., fonēmu pamatvariantam, neatspoguļojot

asimilāciju un pozicionālo patskaņa pagarinājumu:
Anders [amde.jļ — Anderss; Andersson [-de.Jon] —

Andersons; Lars [la:.J] — Larss; Larsson [la:.J-] —

Larsons. Pārējos gadījumos r izrunā un atveido ar

r: Roslund [rco:s-] — Rūslunds, -c; Pär [pas:r] vai

[pa?r:] — Pērs, Pers.

8. Zviedru s burtkopā sj, sk uzsvērtā zilbē priekšē-
jās rindas patskaņa priekšā izrunā [J] un atveido ar

š: Sjöström [jo:s-] — Sēstrems; Skeppsholmen

[Jeps-] — Šepsholmene.

Pārējos gadījumos s izrunā un atveido ar s (at-

šķirībā no vācu valodas s zviedru valodā nekad ne-
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veido [z] skaņu): Sigļird [si:] — Sigurds, Sigurds;
Sundman [se-] — Sundmanis; Elsa [-sa] — Elsa;
Skansen [ska-] — Skansens.

ZVIEDRU ĪPAŠVĀRDU LATVISKO ATVEIDOJUMU

GRAMATIZĀCIJA

Artikuls.

Zviedru īpašvārdi atveidojami no nominatīva for-

mas, kas parasti sakrīt ar vārda celmu. Celms var

ietvert zviedru valodai specifisko noteikto jeb gala
artikulu -en, -n, -et, -t, -na vai -a. Daļa īpašvārdu
zviedru valodā lietojami tikai bez gala artikula,
daļa — tikai ar gala artikulu, sal.: Bornholm —

Bornholma un Skeppsholmen — Sepsholmene.

Gala artikula saglabāšana atveidojumā nepiecie-
šama, lai nerastos grūtības objekta identifikācijā.
Turklāt gadās, ka tieši gala artikuls diferencē divus

atšķirīgus īpašvārdus (galvenokārt nelielu apdzī-
votu vietu nosaukumus); sal.: Malung — Mālunga
un Malungen — Mālungene.

Dzimte un galotne.

Zviedru ģeogrāfiskajiem nosaukumiem latviskajā
atveidojumā parasti ir tāda dzimte, kāda ir attiecī-

gajam nomenklatūras vārdam latviešu valodā.

īpašvārdu latviskās formas nominatīva galotnes
izvēli nosaka dažādi faktori: īpašvārda forma

zviedru valodā, paralēles ar īpašvārdu atveidi no

citām ģermāņu valodām, latviešu valodas fonētiskās

īpatnības, kā arī tradīcija un praksē vērojamās ten-

dences.



112

1. Vīriešu dzimtes īpašvārdiem, kas zviedru va-

lodā beidzas ar līdzskani, atveidojumā pievienojama
galotne -s vai -i's, t. i., tie iekļaujami I vai II dekli-

nācijā.
Galotne -is pievienojama vīriešu uzvārdiem ar otro

komponentu -man: Lidman — Lidmanis.

Galotne -is saglabājama arī dažiem tradicionāliem

atveidojumiem, galvenokārt vīriešu dzimtes person-
vārdiem: Carl — Karls, Kārlis.

Pārējie šīs grupas vīriešu dzimtes īpašvārdi

atveidojami ar galotni -s: Ljungdal — Jungdāls,
Höglund — Hēglunds, Lennart — Lennarts, Göran —

Jērans.

Ja zviedru valodā šāda īpašvārda beigu līdzska-

nis ir s, atveidojumā vārds nominatīva formā bei-

dzas ar -ss: Lars — Larss; Nils — Nllss; Felix

[-iks] — Fēlikss.

2. Ja vīriešu dzimtes īpašvārds zviedru valodā bei-

dzas ar patskani, kam latviskajā atveidojumā atbilst

a vai c, šis patskanis kļūst par atveidotā īpašvārda

galotni, un īpašvārds iekļaujas IV resp. V deklinā-

cijā: Ove — Uve (dat. Ūvem).
Ja vīriešu dzimtes īpašvārds zviedru valodā bei-

dzas ar patskani y, kuram latviešu valodā atbilst i,
tad atveidojumā tam pievienojams / un galotne -5:

Torgny [-rj-] — Torjnijs; Willy — Villijs.
3. Sieviešu dzimtes īpašvārdiem atveidojumā ir

galotne -a vai -c, tas ir, tie pieder pie IV vai V dekli-

nācijas.
Ja sieviešu dzimtes īpašvārds zviedru valodā bei-

dzas ar patskani, kuram latviskajā atveidojumā
atbilst a vai c, šis patskanis kļūst par atveidotā īpaš-
vārda galotni: Karlskrona — Karlskrūna; Anita —

Anita, Anita; Gunilla — Gunilla; Malmö — Malme;

Blekinge — Blekinge; Långsele — Longsēle; Norr-

tälje — Nortelje.
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Ja šīs grupas sieviešu dzimtes īpašvārda beigu
patskaņa priekšā ir patskanis i vai у (kas latviski

tiek atveidots ar i), tad atveidojumā starp i un beigu
patskani, resp., galotni iesprauž /: Pia — Pija; Ju-

lia — Jūlija; Boye — Boije. Ja sieviešu dzimtes īpaš-
vārds zviedru valodā beidzas ar y, tad atveidojumā
starp / un galotni iesprauž /: Jenny — Jennija;
Dagny — Dagnija; Visby — Visbija.

4. Sieviešu dzimtes īpašvārdiem, kas zviedru va-

lodā beidzas ar līdzskani, atveidojumā pievienojama
galotne -a vai -c.

Latviešu valodas normas paredz noteiktu sieviešu

dzimtes galotni, t. i., -c tikai uzvārdiem, kas vīriešu

dzimtē beidzas ar -sons vai -manis: Larsson — Lar-

sone; Sundman — Sundmane.

Nebūtu pamatota prasība visiem pārējiem šīs gru-

pas sieviešu dzimtes īpašvārdiem pievienot tikai ga-
lotni -a vai tikai -c. Lai īpašvārdu atveidē pilnīgāk
realizētu latviešu valodas iespējas un neradītu

plaisu starp teorētiskām rekomendācijām un atvei-

des praksi, vēlams izmantot abas iespējas un galot-
nes izvēlē ievērot analoģijas ar citu ģermāņu va-

lodu, galvenokārt vācu valodas, īpašvārdu gramati-

zācijas praksi.
Galotni -a ieteicams pievienot sieviešu dzimtes

īpašvārdiem, kuru celms latviskajā atveidojumā bei-

dzas ar -an-, -hamn-, -stam-, -Iks-, -berg-, -borg-,

-fors-, -holm-: Kungsgalan — Kungsgātana; Söder-

hamn — Sederhamna; Heldenstam — Heldenstama;

Kalix — Kāllksa; Falkenberg — Falkenberga; Häls-

ingborg — Helslngborga; Bofors — Būforsa; Drott-

ningsholm — Drotningsholma.
Galotni -e ieteicams pievienot sieviešu dzimtes

īpašvārdiem, kuru celms latviskajā atveidojumā bei-

dzas ar -dāl-, -land-, -stad-, -strand-, -er-, -kvist-,

-lund-: Hammerdal — Hammerdäle; Halland — Hal-
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lande; Karlstad — Karlstāde; Rörstrand — Rer-

strande; Ransäter — Ransētere; Lundkvist — Lund-

kviste; Roslund — Rūslunde.

Pārējiem minētās grupas sieviešu dzimtes īpašvār-
diem pagaidām nav iespējams konstatēt ieteicamāko

nominatīva galotnes variantu. Atkarībā no konkrē-

tiem apsvērumiem tiem varētu izvēlēties vienu vai

otru galotni: Gran — Grāne, -a; Sundsvall — Sunds-

valle, -a.

5. Nelokāmi latviešu valodā ir vienzilbes īpaš-
vārdi, kā arī īpašvārdi, kuru celms latviskajā atvei-

dojumā beidzas ar о vai ū: Во — Bū; Luleå — Lū-

leo; Örebro — Erebrū.

NOMENKLATŪRAS VĀRDI ZVIEDRU ĢEOGRĀFISKAJOS
NOSAUKUMOS

Zviedru ģeogrāfiskie nosaukumi visbiežāk ir sa-

likti nosaukumi, kuros otrajam komponentam ir no-

menklatūras vārda funkcija. Šis komponents ar no-

saukuma īpašvārdisko daļu veido nedalāmu struk-

tūru un atveidojumā parasti nav tulkojams:
Västervik [vik — līcis) — Vestervīks (līcis); Halm-

stad (stad — pilsēta) — Halmstāde (pilsēta);
Alholm (holm — neliela sala) — Alholma (sala);
Glömmeån (å, ån — upe) — Glemmeone (upe).

Nepieciešamības gadījumā atveidotajam nosauku-

mam var pievienot latviešu nomenklatūras vārdu,

piemēram, Glemmeones upe, Alholmas sala. Daiļlite-
ratūrā dažkārt pieļaujami arī tādi atveidojumi kā,

piemēram, Glemmupe.

Tie paši komponenti, kas veic nomenklatūras vārda

funkciju, sastopami arī īpašvārdiskajā funkcijā, t. i., to

nozīme var neatbilst apzīmējamam ģeogrāfiskajam
objektam: Visby (by — ciems) — Visbija (pilsēta).



Izplatītākie ģeogrāfisko nosaukumu komponenti,
kas sastopami gan nomenklatūras vārda, gan īpaš-
vārda funkcijā (daži no tiem arī personvārdos), ir

šādi:

-backe, -backen — uz- -malm — rūda

kalns, pakalns, kal- -näs — zemesrags, zemes-

niņš šaurums

-berg, -berget — kalns -sjön — ezers, jūra
-bo — māja, mītne, lig- -skog — mežs

zda -stad — pilsēta

-borg — pils -strand — krasts

-bro — tilts -ström — straume, upe

-by — ciems -sund — jūrasšaurums
-dal — leja, ieleja -torg, -torget — laukums,

-fors, -forsen — krāces tirgus

-gatan — iela -träsk — purvs, slīkšņa
-hamn — osta -vad — brasls

-havet — jūra, okeāns -vall, -valla — ganības,

-holm, -holmen — ne- valnis

liela sala -vik, -viken, -vika — līcis

-håla — ala -vägen — ceļš
-kulle — uzkalns, pa- -å, -ån — upīte

kalns -ås, -åsen — kalnu grēda
-land — zeme -älv, -älven — upe

-lund — birzs -ö, -ön — sala

-län — lēnis

Pavisam nelielai daļai ģeogrāfisko nosaukumu

nomenklatūras vārdu zviedru valodā raksta atse-

višķi un atveidojumā tulko: Göta kanal — Jētas ka-

nāls, ieta; Göta älv — Jētas upe, Jēta; Kalix älv —

Kāliksas upe, Kāliksa.
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Pareizruna

ZAPAREIZRAKSTĪBAS KOMISIJAS ATZINUMI

PAR BURTA О LASĪJUMU

(1985. gada 7. februārī)

Valodas praksē pašlaik konstatējamas dažos ga-

dījumos citādas о lasījuma tendences, nekā parādīts
ZA Pareizrakstības komisijas 1970. gada atzinumos:

plašāks ö lietojums, kāda paralēllasījuma trūkums,
vairīšanās no divskaņa uo. Šī iemesla dēļ nepiecie-
šams minētos atzinumus koriģēt, vairāk vienveido-

jot fināļu lasījumu un samazinot paralēllasījumu
skaitu.

1. Garais ö vārda sākuma zilbēs (aiz kurām ne-

seko kāda raksturīga fināle): fokuss, lozungs, no-

mens, novuss, öda, ökers, oktobris, öpera, öpijs,
öpuss, sölö, tönuss. Pārējos gadījumos šādās zilbēs

ir īsais o: adoptēt, amonjaks, bobslejs, bohēma,

oogāms, novembris, pokers, rondö, šoseja, tokāta,

toksisks, tomāts, volts, žokejs v. c.

2. Divskanis uo ir vārdos: cimbuole, kantuoris,

luoze, majuors, matruozls, muode, pistuole, ruoze,

tuonis, vaguons. Paralēllasījumi: balköns vai bal-

.kuons, balons vai baluons, barons vai baruons, bul-

juons vai buljons, citrons vai citruons, kupons vai

kupuons, patrona vai patruona, rajons vai rajuons
(bet rajonēt), talons vai taluons.

3. Patskanis о ir īss salikteņos «savienotājpat-

skaņa» funkcijā: agro-kultūra, auto-amatieris, avio-

bumba, bibllo-grāflja, ekso-derma, elektro-līnija,

foto-albums, klno-fllma, magneto-bioloģija, moto-tū-

risms, radio-aktivs.
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4. Burta о lasījums vārdu finālēs (kārtojums pēc
Jināles centrālā līdzskaņa), -öbija: androföbija, kre-

nöbija; -öbijs: niöbijs; -öbe: garderobe; -obs: hidro-

jöbs, mikrobs (bet nabobs, snobs); -öcija: emocija,

promöcija; -öde: diode, epizöde, metode; -ödija: me-

lodija, parodija; -ödijs: llkopödijs, plazmödijs; -ödika:

melödika, metodika, periodika; -ödikis: metodiķis,
metodiķis; -ödisks: melodisks, metodisks, periodisks;
-öds: anöds, brahiopöds, jöds, katöds, periods; -öfa:
apostrofa, katastrofa, strofa; -öfija: atrofija, filozo-

fija, hipertröfija; -öfisks: atröfisks, filozofisks, hiper-

iröflsks; -öfs: apostrofs, filozofs, mikotröfs; -öga: ek-

löga, sinagoga (bet droga, joga, toga); -ögs: bio-

logs, dialogs, hercögs, pedagogs (bet dogs, jogs,

smögs, trögs); -oģēts: apoloģēts; -āģika: agoģika,

loģika; -āģija: analoģija, bioloģija, demagoģija, pe-

dagoģija; -oģisks: algolöglsks, bioloģisks, demago-
ģisks, loģisks, pedagoģisks; -oģisms: aloģisms, an-

tropoloģisms; -āģistisks: antropoloģistlsks; -ohija:

aristolohlja; -ohs: bomolohs, skomorohs; -olda: cen-

irolda; -oids: elipsoīds, lipoids, ruberoids; -oms:

ligroīns; -oja: boja, oboja, soja; -ojs: birojs, konvojs,

kovbojs, protozojs; -oka: perlploka; -okija: arenoto-

kija; -oklis: binoklis, monoklis; -oks(s): artišoks, ba-

roks, bloks, breloks, paradokss; -öla: alveola, gladi-
ola, gondöla, hiperbola, magnetola, matiöla, radiāla

(bet barkarola, kola, pepsikola); -olds: herolds,

mangolds; -öle: akropole, bandrole, böle, diastöle,

kontrole, konsole, metropole, paröle, sistöle, triöle;

-ölija: emböllja, magnölija, melanholija; -olika: bu-

köllka; -oliķis: alkoholiķis, melanhöllkls; -ölis: mon-

golis; -ölisks: alkoholisks, buköllsks, melanholisks,

mongolisks; -ölisms: alkoholisms, anabölisms; -olists:

basketbolists, futbolists; -olits: amfollts, metabollts,

metropolīts; -ols: aerosols, antresols, atols, basket-

bols, bemöts, benzols, fenols, frivols, futbols, metols,
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perhidrols, protokols, rasols (bet alkohols, kupölsr

māls (būve), monopols, pöls, simbols); -öma: aksi-

oma, ateröma, mikrosöma, ströma; -отца: agrono-

mija, ekonomija, hiperhrömija, laringotömija; -ömika:

ekonomika; -ömisks: agronömisks, ekonomisks, hiper-
hrömisks; -ömisms: atömisms, ekonomisms; -ömtstika:

atömistika; -ömistisks: atömistisks; -ömists: ekono-

mists; -örns: agronoms, atoms, binöms, diploms, met-

ronoms, örns, polinoms, simptoms, slalöms (bet -dröms

(akvadroms, kartodroms), -hroms (monohroms),

hroms); -öna: caköna, Iköna, patrona, persöna, sezöna,

zöna; -onda: anakonda, rotonda; -öne: abutllöne, ama-

zone, anemöne, melöne; -önija: agonija, aronija,

begonija, ceremonija, cidönija, harmonija, ironija,

peānija, pneimonija, simfonija, stereofönija; -önijs:

amonijs, harmonijs, plutönijs; -önika: arhitektonika,

harmonika, hidropönika, hronika, tönika; -önikis:

biönikis, daltoniķis, platönikis; -önisks: anahrönisks,

arhitektonisks, demonisks, drakonisks, harmonisks,

hidropönisks, hronisks, ironisks, lakonisks, plato-
nisks, polifonisks; -önisms: anahronisms, daltonisms,
drakönisms, lakönisms, reviziönisms; -oniss: adoniss;
-önistisks: abstrakciönisttsks, aneksiönistisks, revi-

ziönistisks; -önists: akordeönists, antagonists, revizi-

önists; -onits: aragonits; -öns: acetons, argöns, bad-

mintons, baritons, bataljons, beköns, betöns, biat-

lons, biljons, bostons, ciklofazotröns, ciklons, carlstöns
r

dēmons, elektroföns, elektrons, föns, glböns, kvadril-

jöns, kvintiljöns, miljöns, saksofons, triljons;- ontisks:

anakreontisks; -onts: arhonts, peridonts; -opa: me-

topa; -ope: antilope, sinkope; -opeja: epopeja; -opija:
entropija, filantropija, hidrotropija, mikroskopija (bet

utopija); -ops: biotops, ciklops, eskalops, filantrops,
galops, izotops, mikroskops, mizantrops, trops;

-opsija: ahromatopsija; -öra: amföra, anaföra, flörar

metafora, pöra, spöra; -ords: akords, rezerfords;
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-oreja: blenoreja; -orfs: amorfs, polimorfs; -orgs:

partorgs; -ārija: alegorija, auditorija, butaforija, ka-

tegorija, observatorija, sanatorija, teorija, teritorija;
-örika: retorika; -örijs: ambulatörljs, moratorijs, pro-

filaktorijs; -örisks: alegorisks, butaförisks, katego-
risks, novatorisks, retorisks; -örisms: aforisms, apriö-
risms, histörisms, novatorisms; -öristisks: aföristisks,

aprlöristisks; -örists: leiborists, traktorists; -orka:

mahorka; -örs: aģitators, analizators, apriors, autors,

börs, direktörs, elevators, fluors, fosfors, hlörs, mo-

tors, reaktors, sektors, senjörs, sinjörs, šārs (bet dok-

.tors); -orss: torss; -orte: retorte, torte; -orts: aports,
boris, eksports, ekskorts, imports, oforts, raports,

sports, transports; -oss: albatross, bentoss, dēmoss,

haoss, meloss, patoss, termoss; -osts: riposts; -oša:

gijoša; -ota: asimptota, nota, terakota (bet jāta) ; -ote:

banknote, gavote, šote (bet anekdote); -oters: amfo-
ters; -ötija: panzoötija (bet despoti ja); -ötika: anti-

biotika, eksotika, erötika, semiötlka; -ātiķis: erötikis,

narkötikis, semiötikis; -ötisks: eksotisks, narkotisks,

panzoötisks, patriotisks (bet despotisks); -ötisms:

eksötisms, patriotisms (bet despotisms, donkiho-

iisms); -otls: aksolotls; -ots: antidots, bloknots,

.despots, donkihots, ešafots, fagots, fots, kreozots, pe-

ridots, poliglots, šamots, ševlots, šots, (het eksöts, pat-

riots); -ova: nova; -ove: mangrove; -ovs: alkovs, stro-

ganovs; -öza: döza, pöza, pröza; -özaikis: prözaikis;
-özaisks: prozaisks; -öze: apoteöze, aprikoze, celu-

loze, cenöze, diagnoze, hipnoze, narkoze, prognoze;

-ozerists: buldozerists; -ozers: buldozers; -özija: eks-

plozija, erozija, korozija; -özisks: prözisks; -özö:

ariözö; -özists: prözists; -özs: famözs, graciozs, odi-

āzs, porözs, pretenciozs, reliģiozs, virtuozs, viskozs.

5. Garais о pakļauts aizstāšanai ar īso о interna-

cionālismu atvasinājumos tāpat kā citi patskaņi

<(sal.: Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. R.,
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1981, 355. lpp.): döza — dozēt, eksplozija — eksplo-

zīvs, emocija — emocionāls, hlors — hlorāts — hlo-

rēt, humors — humoreska, rektors — rektorāts, se-

zona — sezonāls, spora — sporādisks, zona — zo-

nāls v. tml.

Laimdots Ceplītis

SILVIJA MIEZE

RUNA UZ SKATUVES

Jau kopš mazotnes (gan mājā, gan skolā) vairāk

uzmanības tiek pievērsts rakstītprasmes apgūšanai
nekā runātprasmes izkopšanai. Tāpēc runā visai biežī

dzirdamas visdažādākās valodas kļūdas — kā sadzī-

ves situācijās, tā arī pa reizei profesionālu runātāju

sniegumā radio, televīzijas pārraidēs un teātra izrā-

dēs. Ikdienā, protams, valodas negludumu ir daudz

vairāk.

Šajā rakstā minētas raksturīgākās un visbiežāk

sastopamās nemotivētās atkāpes no latviešu literārās

valodas normām skatuves runā. Izmantoti 805 eks-

cerpti no republikas (Drāmas, Dailes, Jaunatnes,
Valmieras un Liepājas) teātru 53 izrādēm.

Visbiežāk izplatītās pareizrunas kļūdas ir atkāpes
no normas šaurā vai p 1 a t ā c, ē lietojumā formās,
kur minēto skaņu izruna mūsdienu valodā nav pozi-
cionāli nosacīta.1

1 Par c, ē lasījuma nosacījumiem sk.: Mūsdienu latviešu

literārās valodas gramatika. I. R., 1959; ZA Pareizrakstības

komisijas atzinums. — Latviešu valodas kultūras jautājumi.
3. laid., 1967, 182. lpp.; 6. laid., 1970, 170. lpp.; Lava A. Lat-

viešu literārās valodas fonētika. R., 1980, 93.—102. lpp.; Cel-

miņa I. Šaurā un platā c, ē izruna. R., 1980.
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Vairākos gadījumos šaurais c, ē sastopams

platā c, ēvietā —

1) darbības vārdu derēt, piederēt, cerēt, atcerēties,
sēdēt saknē tagadnes personu formās (izņemot vien-

skaitļa 2. personu): Nekas neder un nekur neder

(«Mazā raganiņa» LT)
2; Viņš [lācītis] nepieder

man («Es satiku meiteni» LT); ..viens tajos [rikšas

ratiņos] ērti sēd, otrs atspēries velk («Koki mirst stā-

vus» VT); Es ceru, Vāveres kungs, ka mums vie-

nam par otru nebūs ko žēloties («Preilenīte» VT);
Tik rokas atceros, kas maigi skāra («Pilna Māras

istabiņa» JT);

2) to 111 konjugācijas darbības vārdu saknē, kuri

sākotnēji ir bijuši II konjugācijas darbības vārdi, ta-

gadnes personu formās (izņemot vienskaitļa 2. per-

sonu): Nopēta no galvas līdz kājām («Garlība

Merķeļa sarunas ar Nezināmo» DrT); Ar krāsošanu

viņš piepelnās brīvajā laikā («Saniknotā slieka»

JT); Man tev jāpavēsta, ka.. («Belgradas
emancipēto sieviešu biedrība» VT); Tie nav vājprā-

tīgi, kas apprec vecus vīrus un pēc tam krāpj tos?

(«Tēvocis Vaņa» VT); Jūs pārāk lielu uzmanību vel-

tāt vēl kādam kapam («Ziemeļu madonna» LT);

3) pēc I deklinācijas parauga lokāmajos vārdos

velts, sens, kā arī vārdos senāks, senatne un salik-

tenī sentēvi: Manas cerības ir veltas («Tētis uz pa-

sūtījumu» LT); Būsim atkal senie, labie, vecie

draugi! («Trīnes grēki» LT); Kaut veci mēs, bet ēda-

mais vēl senāks («Nakts, kad aptumsa mēness»

LT); Ir jau senatnē cīnījušies pret alkoholismu

2 Teātru apzīmējumi aiz izrāžu nosaukumiem doti šādi:

LT — Valsts Liepājas teātris, VT — Valsts Valmieras dramas

teātris, DrT — Latvijas PSR A. Upīša Akadēmiskais dramas

teātris, DT — Latvijas PSR Akadēmiskais J. Raiņa Dailes

teātris, JT — Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jau-
natnes teātris.
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(«Zilā» DT); Esmu sarunājies ar sentēviem.

(«Princis un übaga zēns» DrT);
4) apstākļa vārdā aptuveni: Visai aptuveni

(«Skatieties, kas atnācis» LT); Nekāds aptuveni!

(«Koki mirst stāvus» VT);
5) salikteņa Ventspils pirmajā daļā: Es vedu ādi-

ņas no Ventspils.. («D. Taizeļa brīnišķīgie pie-
dzīvojumi» DrT).

Platais c, ē sastopams šaurā c, ē vietā —

1) darbības vārda nenoteiksmē: Žēl, ka nevaru pa-

mest ērģeles («Ko tur liegties, nav vērts» LT);

2) to darbības vārdu saknē, kuri nenoteiksmē bei-

dzas ar -rt, -rties: Es nedzeru («Ziemeļu ma-

donna» LT); ..sētnieks ari slotu ķer («Kaķu nams»

VT); Kumoss tā kā rīklē ķeras; Būtu tā kā jāno-
dzeras («Jērādiņa» DT); Atnes kapteiņa kungam
kaut ko dzeramu! («D. Taizeļa brīnišķīgie piedzī-

vojumi» DrT);

3) priedēklī ne-: Es neko neredzu («Kur dze-

guze ligzdu vij» VT); Bet kas tumsā, nevienam ne-

redzot, notiek? («Zvejnieka dēls» VT); ..un atdu-

ras pret neredzamu krastu.. («Piecas romances

vecā mājā» VT); Es neē d и gaļu . . («Tēvocis Vana»

VT);

4) apstākļa vardu sen, nesen saknē: Viņš jau sen

varēja aizstāvēties («Skatieties, kas atnācis» LT);
Tikai viņa vārdu nesen šeit minēja («Koki mirst

stāvus» VT);

5) internacionālos vārdos sezona, ceremonija, ce-

remonēties, violets: Pēdējā sezonā esam sarīkojuši
divus labdarības vakarus («Džons Neilands» DT);
Tā ceremonija būs ļoti grūta («D. Taizeļa brī-

nišķīgie piedzīvojumi» DrT); Nav ko ceremonē-

t i es! («Pirmizrāde» LT); Man bija violeta šalle

(«Belgradas emancipēto sieviešu biedrība» VT);
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6) divskaņa ci pirmajā komponentā: Bet es — ar

stipru Spāniju visu Eiropu («Spānijas Isabella»

DrT); Kings — tas ir mans pseidonīms («Skatie-
ties, kas atnācis» LT).

Konstatējama nevienveidība burta о lasījumā. 3

Šeit atgādināsim, ka divskanis uo runājams vārdos

<omulīgs, lozēt. Abos šais vārdos mēdz būt izrunas

kļūdas: Sai pasaulē sasodīti neomulīgi! («Zie-
meļu madonna» LT); Tur iekšā sēž viens otrs tāds

■omulīgs tēviņš («Seši mazi bundzenieki» LT);
Mēs lozējām. Tu zaudēji.. («Atbrīvota .. .»

DrT).
Nemotivētas atkāpes no gramatikas normām ska-

tuves runā ir samērā izplatītas. Tās parasti rodas, ja
lugas teksts nav izrediģēts vai ja aktieris tekstu im-

provizē. Vērojamas vairākas kļūdu grupas.

1. Darbības vārdu īstenības izteiksmes formas pa-
vēles izteiksmes formu vietā: Neesat [pareizi: ne-

esiet] nu tik vientiesīgi! («Hamilkara kungs» DrT);

Priecājaties [pareizi: priecājieties!] («Is-
taba» DrT); Jās tik uzmana ti e s [pareizi: uzma-

nieties], ka pie altāra brūte jums neuzkāpj uz kā-

jas! («Zītaru dzimta» LT); P a s k a t a ti e s [pareizi:

paskatieties], cik daudz laba man Izdarījuši šie

volti! («Kur dzeguze ligzdu vij» VT).

2. Darbības vārdu pavēles izteiksmes formas īste-

nības izteiksmes formu vietā: Bet tagad man Ir žēl,

ka jūs esiet [pareizi: esat] atgriezusies («Hamil-
kara kungs» DrT); Atcerieties? [pareizi: atce-

raties?] Jūs apsolījāties mani izvizināt savā auto-

mobilī («Vasara un dūmi» DrT); Jūs pārkāpiet
[pareizi: pārkāpjat] džungļu likumu («Mauglis»

3 Normas sk. ZA Pareizrakstības komisijas atzinumos par

burta о lasījumu. — Latviešu valodas kultūras jautājumi,
21. laid., 1985, 116. lpp.
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JT); Jūs ziniet [pareizi: zinā t], ko par jums domā

tante? («Saniknotā slieka» JT); Jūs zin ic t [pareizi:
zināt], ko man melsa kāds puisis guļamistabā?
(«Kur dzeguze ligzdu vij» VT).

3. Darbības vārdu tagadnē galotnes garais pat-
skanis īsā patskaņa vietā, piemēram: Mamma mūžīgi
kliedz.., ka viņa jūtās [pareizi: jūtas] labi («An-

gļu valodas stunda» DrT); ..un sāpēs sažņau-
dzās [pareizi: sažņaudzas] man sirds («Jauna
cilvēka memuāri» DT); Ak tad svinat [pareizi:
svinat] dzīvi? Un cik tad ilgi svinat [pareizi:

svinat]? («Pilna Māras istabiņa» JT); Vai viņš ir

slims vai iz liekās [pareizi: izliekas]? («Tēvocis

Vaņa» VT); Negribās [pareizi: negribas] pa

tumsu kulties atpakaļ («Rīt 17.04» LT).
4. Darbības vārdu tagadnē īsais patskanis garā

patskaņa vietā: Ceļš tāpat kā čūska lokās [pareizi:
lokās] («Jērādiņa» DT); Jūs zināt [pareizi: zi-

nāt]: viņa vienmēr smejas («Angļu valodas stunda»

DrT); Nu kāpēc jūs ne s a zinātie s [pareizi: ne-

sazināties] ar to ārstu Baltimorā? («Kas brīnumu

rada...» JT); Tātad jūs atsakāties [pareizi: at-

sakāties] no savas darba daļas? («Mis Hobsa»

LT); Ķo jūs gaidāt [pareizi: gaidāt]? («Tēvocis
Vaņa» VT).

5. Rupja valodas kļūda ir nepareizs saknes beigu
līdzskanis pavēles izteiksmes formās (kaut gan ga-
lotne ir pareiza): Kuģi lēti pērkiet [pareizi: pēr-
ciet] («Līgava bez pūra» LT); Spieziet [pareizi:

spiediet]! («Mis Hobsa» LT); Nē, griežiet

[pareizi: grieziet] vien labi dziļu [vesti], Dūdar!

(«Skroderdienas Silmačos» LT); Jūs būsiet autors.

Sēžiet [pareizi: s ē d i c t]\ («Es satiku meiteni» LT);
Visi, kas vēlas, lai televīzijas skatīšanās laiku pār-
ceļ uz trijiem, paceliet [pareizi: paceliet] ro-

kas! («Kur dzeguze ligzdu vij» VT).
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6. Dažbrīd saklausāmas arī nepareizas darbības

vārda mocīt tagadnes personu formas: Slāpes moca

[pareizi: moka]. Nezinu, ko dzert («Līgava bez

pūra» LT); Es, piemēram, visu laiku mocos [pareizi:

mokos] («Pirmizrāde» LT); Mācītāja kungu pa rei-

zel m oc a [pareizi: то ka] ģikts.. («Dzejnieka mīla»

LT).
7. Lietvārdu cirks, krogs vieta dažkārt sastop cir-

kus, krogus, kurus mūsdienās neatzīst par normatī-

viem: Manā jaunībā visi bērni gribēja kļūt par cir-

kus māksliniekiem («Es satiku meiteni» LT); Tas

bija kā cirkā. . («Koki mirst stāvus» VT); Bet vai

par krogus ierīkošanu tur kaut kas ir minēts? («Ko
tur liegties, nav vērts...» LT); Mēs., lielāmies ar

savu krogus varonību .. («Mežs» JT).
Skatuves runā vērojamas arī kļūdas vārdu un to

savienojumu izvēlē.

1. Visai bieži dzirdams darbības vārds pazvanīt:
Nu tad pazvaniet atkal pa drāti, ja kaut ko vaja-
dzēs! («Atbrīvota...» DrT); ..man jāpazvana;
Nu pazvanīs vēlāk («Smilšu kūka» LT); Es viņam
pazvanīšu («Tētis uz pasūtījumu» LT). Šajos ga-

dījumos lietojams piezvanīt, jo ar priedēkli pa-

verbs var izteikt ilgstošākas darbības pabeigtību, pie-
mēram, pabarot, pabeigt, paēdināt, padzirdīt, paēst,
padzert v. tml., turpretī ar priedēkli pie- — īslaicī-

gākas darbības pabeigtību, piemēram, piecelties, pie-
ņemt, pieturēt, pietikt, pievest, pieveikt, piezvanīt
v. c.

2. Vārds piederēt bez prievārda pie lietojams tikai

tad, ja runājam par kāda īpašumu, piemēram, viņam
pieder laiva. Ja jāapzīmē piederība pie kādas grupas,

nepieciešams vārds pie, citādi teksts var kļūt pārpro-
tams: Aleksandrs pieder tam vadītāju tipam, kas..

[pareizi: ..pieder pie tā vadītāju tipa..] («Al-
berts» DrT).
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3. Partikulas ne vietā reizēm lieto partikulu nē:

Es netaisos celt māju, vismaz pagaidām nē («Atbrī-
vota...» DrT); Vai tevi toreiz ievainoja? Nē, toreiz

nē («Izvēle» DrT); Pie gulēšanas nē [netiku] («Pa-
zudušais dēls» DT); Negaidījāt? Nē, tagad vairs nē

(«Līgava bez pūra» LT). Nolieguma partikula nē

pretstatā apgalvojuma partikulai jā noliedz kādu

iepriekšēju izteikumu, piemēram: «Vai atnesāt grā-
matu?» — Nē. Turpretī partikula ne teikumā bieži

aizstāj neminētu verbu, resp., izteicēju. Šāda fun-

kcija partikulai ir citētajos teikumos, tātad tajos jā-
lieto partikula ne.

4. Verbi trūkt, nebūt un apstākļa vārds žēl pēc
literārās normas biedrojas ar ģenitīvu (Man trūkst

padoma; Tev nav naudas; Man tevis žēl), tāpēc nav

vēlams ģenitīva vietā lietot nominatīvu: ..man kaut

kas pat pietrūkst («Angju valodas stunda» DrT);
Turklāt viņam bija sirds krūtis — taisni tas, kas

jums pietrūkst («Seši mazi bundzenieki» LT); ..vai

man nav tiesības uz mierīgām vecumdienām..?

(«Tēvocis Vaņa» VT); Svešus bērnus kļuva žēl

(«Ziemeju madonna» LT). Par hipernormālismu var

uzskatīt pretēju tendenci — runāt ģenitīvu nomina-

tīva vietā pie darbības vārda būt pēc analoģijas ar

ģenitīvu pie nebūt: Bet vai kafijas mums vēl Ir?

(«Es satiku meiteni» LT); Laika jums ir līdz ritam

(«Ziemeļu madonna» LT).
5. Pēdējā laikā ļoti izplatīta kļūda ir vārdu savie-

nojumi tāds pat, tas pat vārdu savienojumu tāds

pats, tas pats vietā. Mēs būsim tādi pat kā viņi
šeit («Marta īdas» DT); Tajā pat bridi, kad jūs
piekritīsit manām laulībām.

.
(«Cik svarīgi būt no-

pietnam» DT); Manas ledomas un tieksmes, šķiet,
ir tieši tādas pat («Dzīvais portrets» LT);
.. tan i pat laikā es biju kopā ar citu («Mūzika»

LT).
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6. No lietvārda pulkstenis ir darināts apstākja
vārds pulksten, ko lieto saistījumā ar skaitļa vārdu.

Taču bieži pulksten vietā dzirdam nevēlamu formu

pulkstens: Viņa atbrauca ar ekspresi šodien pulk-
stens desmitos («Hamilkara kungs» DrT); Es dzir-

dēju, kā tu pulkstens divos izslīdēji no mājas

(«Vasara un dūmi» DrT); ..ir pieņemts lestiprināties
tā ap pulkstens pieciem («Cik svarīgi būt nopiet-
nam» DT); Pulkstens četros pamanīts objekts

(«Kur dzeguze ligzdu vij» VT).
7. Visai izplatīts ir nepareizais patreiz normatīvā

pašreiz vietā: Un kur patreiz Isabella? («Koki
mirst stāvus» VT); Patreizējā situācijā jūsu

iejaukšanās ir tikpat nepieciešama.. («Izvēle» DrT);
Man liekas, ka tieši patreiz sabiedrība tieši ar to-

ir sasirgusi («Cik svarīgi būt nopietnam» DT); Es

patreiz taisījos kāpt savos pasta ratos.. («Dzej-
nieka mīla» LT).

8. Ļoti daudz runāts un arī rakstīts par apstākļa
vārda kad lietošanu saikļa ka vietā kā ikdienas runā,

tā intervijās radio, televīzijā un pa reizei ari aktieru

priekšnesumā: Man šķiet, kad piens pārskrēja pāri
(«Mis Hobsa» LT); Es domāju, kad jūs abi esat

vienas sugas cilvēki («Nejauki vecāki» LT); Es do-

māju, kad uz sapulcēm nāk smukas meitas («Zvej-
nieka dēls» VT). Nevienā no šiem gadījumiem nav

runāts par laiku, tāpēc nepieciešams saiklis ka. Kat-

ram no šiem vārdiem literārajā valodā ir sava no-

zīme, savs uzdevums.

Kaut gan mūsu dienās valodas norma prasa, lai

saikļus jeb un vai lietotu atšķirīgās nozīmēs, tomēr

pat literārajā, it īpaši runas, valodā vēl arvien atro-

dams paskaidrojuma saiklis jeb ar šķīruma nozīmi:

Saki man, velna bērns, jeb es tevi nožņaugšul

(«Princis un übaga zēns» DrT); ..kad viņš kaut ko

briesmīgi svarīgu domā jeb kad ir uztraukts
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(«Angļu valodas stunda» DrT); ..vai es esmu nor-

māls jeb galīgs idiots («Jauna cilvēka memuāri»

DT); Ja man būtu jaunākā māsa jeb draudzene..

(«Tēvocis Vaņa» VT). Saiklis jeb lietojams, kad jā-
saista vārdi vai vārdu grupas, kam ir viena un tā pati
nozīme, piemēram, avīze jeb laikraksts, gramatika
jeb valodas mācība, brīvstunda jeb starpbrīdis. Tur-

pretī saiklis vai lietojams, kad jāsaista divi vai vai-

rāki vārdi, kam katram sava nozīme, t. i., jāšķir da-

žādi nojēgumi, no kuriem attiecīgajā situācijā do-

māts tikai viens, piemēram, ledod man grāmatu vai

burtnīcu; Pirmdien v a i otrdien es tevi apciemošu
v. tml.4

9. Literārā valoda dēļ lieto nevis priekš, bet a i z

piederīgā locījuma (tā dēļ, ne dēļ tā). Kļūdas aktieru

runā: ..es pie jums nācu dēļ citas preces [pareizi:
citas preces dēļ] («Mežs» JT); Viņš dzīvo tikai dēļ
tā [pareizi: tā dēļ] («Pirmizrāde» LT); ..cīņa dēļ
eksistences [pareizi: eksistences dēļ].. («Tēvocis

Vaņa» VT).

10. Daudziem valodas lietotājiem visai parasti
šķiet teikumi man pie tevis (pie jums) ir lū-

gums, man pie tevis (pie jums) ir darīšana,

kaut gan pareizi būtu man tev ir lūgums, man а r

tevi ir darīšana. Tā lugu izrādēs, piemēram, saka:

Mācītāja kungs, man pie tevis viens lūgums («D.

Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi» DrT); Tikai viens

lūgums man būtu pie tevis.. («Zītaru dzimta»

LT); Man pie jums būtu lūgums («Tētis uz pasū-
tījumu» LT); Man pie jums ļoti steidzīgs [pareizi:

steidzams] darījums («Ziemeļu madonna» LT); Man

pie tevis ir tāda darīšana («Tētis uz pasūtījumu»

LT).

4 Sk.: Mikelsone A. Saikļi jeb un vai. — Latviešu valodas

kultūras jautājumi, 5. laid. 1969, 55. lpp.
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11. Nereti aktieru runā var dzirdēt tādu burtisku

pārcēlumu no krievu valodas kā runa iet, nevis pa-

reizo runa ir: Tātad runa iet tikai par garnējumu
(«Hamilkara kungs» DrT); Neiet runa par ser-

vīzēm, iet runa par dēlu («Tētis uz pasūtījumu»

LT); Ne jau par naudu iet runa («Ziemeļu ma-

donna» LT).
12. Izsaukumus ko tu, ko jūs pēdējos gados lieto

pārāk bieži, it īpaši tekstos, kas tulkoti no krievu va-

lodas: Jūs dusmojaties uz mani? Nē, ko jūs! [labāk,

piemēram: nemaz] («Angļu valodas stunda» DrT);

Nu, nu, nu! Ko jūs! Ko jūs! [labāk, piemēram, ne-

raizējieties] Jūs man neko neesat parādā («Ska-

tieties, kas atnācis» LT); Es neesmu jums apnicis?
Nē, ko jūs! [labāk, piemēram: nemaz] («Pirmiz-
rāde» LT).

13. Nelatviski tiek lietoti arī vārdu savienojumi
nav par ko, nav ar ko, nav kad, nav kur: Ko jūs da-

rāt, kad jums mājās vajag ar kādu izrunāties, bet

nav ar ko? [pareizi: . . bet nav ar ko parunāt]

(«Angļu valodas stunda» DrT); Es jau vairākkārt

gribēju ielūkoties kumodē, tikai nebija kad [pa-
reizi: ..nebija laika] («Saniknotā slieka» JT);

.. nomazgāties kā nākas nebija kur [pareizi: ..ne-

bija kur nomazgāties] («Vasara un dūmi»

DrT).
14. Sastopams arī apstākļa vārds atpakaļ prie-

vārdu pirms vai priekš vietā: Piecpadsmit gadus at-

pakaļ Dītriciņš teica: «Tu esi tik smuka no augšas
līdz apakšai!» [pareizi: pirms (vai priekš) piec-

padsmit gadiem ..] («D. Taizeļa brīnišķīgie piedzīvo-

jumi» DrT); Kad tas bija? Kādu gadu atpakaļ?

[pareizi: pirms kāda gada] («Angļu valodas

stunda» DrT); Nu protams, dažas minūtes atpakaļ

[jūs to teicāt] [pareizi: ..pirms dažām minūtēm..]

(«Es satiku meiteni» LT); Viņa mūs satrieca četrus
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(«Kas brīnumu rada . ..» JT).
J. Endzelīns norāda: «Citi atkal, domādami par

krievu «год тому назад», raksta «tas ir noticis vienu

gadu atpakaļ» un dažkārt pat liekvārdīgi «nesen atpa-

kaļ», kur taču pietiktu ar vienkāršo «nesen». Es te la-

bāk teiktu pa vecam «tas ir noticis priekš viena gada». 5

15. Vienalga vārdu savienojuma tā kā tā vai tik un

tā vietā, piemēram: Viņu pēra, bet viņš atkārtoja:
«Vienalga bija vērts» («Dons Zvans» DrT); Ja

jūs mani neielūgsit, es vienalga aizbraukšu pati
(«Belgradas emancipēto sieviešu biedrība» VT);
Vienalga no viņa man ir kauns («Rīt 17.04» LT).

16. Bieži vien darbības vārds aizvietot tiek lietots

darbības vārda aizstāt vietā: .. pārvietoja tevi uz še-

jieni aizvietot saslimušu darbinieci («Filiāle»
DrT); Viņš mani dažreiz aizvieto («Dons 2uans»

DrT); Bemberijs, starp citu, ir ārkārtīgi neaizvie-

tojams («Cik svarīgi būt nopietnam» DT).
17. Sevišķi bieži, īpaši tulkojumos no krievu valo-

das, pēdējos gados sastop bez motivācijas lietotus

vārdu savienojumus mēs ar tevi, mēs ar viņu, mēs ar

jums: [Mēs ar tevi bijām aizgājušas uz tālo mežu

(«Vārda diena — vārda nakts» DrT); Es taču ne-

saku, ka mums ar tevi jāuzvedas kā līgavai un

līgavainim («Pirmizrāde» LT).
Rakstā runāts tikai par tām tipiskajām nemotivē-

tajām atkāpēm no latviešu literārās valodas normām,
kas saklausītas aktieru sniegumā pēdējo pāris gadu
laikā. Taču valodas praksē šādas atkāpes dzirdam

ik dienas, un to skaits ir visai liels. Lai varētu savas

domas izteikt skaidri, pareizi un izteiksmīgi, runāt ir

jāmācās tāpat kā rakstīt un lasīt.

5 Endzelīns J. Dažādas valodas kļūdas. R., 1928, 29. lpp.;
sk. ari: Nitina D. Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā.

R., 1978, 152.' lpp.
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Gramatika

SILVIJA MIEZE

SKAITĻA VĀRDU DESMIT (DESMITS) UN SIMT (SIMTS)

MORFOLOĢISKĀS FORMAS

Skaitļu 10 un 100 vārdiskai apzīmēšanai visā rak-

stu valodas attīstības gaitā bijuši vairāki morfolo-

ģisko formu varianti. Līdz pat 18. gadsimta beigām
un 19. gadsimta sākumam latviešu rakstu valodā var

konstatēt vienīgi lokāmās skaitļa vārdu formas des-

mits un simts.

Sākotnēji, kā norādīts X- Mīlenbaha «Latviešu va-

lodas vārdnīcā», «skaitļa vārds desmit, desmits ir

īsts sieviešu dzimtes /-celma lietvārds: te vēl vienas

desmits trūkst. Viņš bij iekš septītās desmits.

Sis t-celms ir pārgājis ē- un ā-celmā: Ollņš bij vīrs

ceturtā desmit ē uz beigām. Kaudzītes. Mērnieku

laiki. Cilvēks jau tuvu pie piektās desmitas. Aus-

trums, XX, 1884. Jau kopš gadu desmitām zinātņu
vīri nopūlas. Mājas Viesa Mēnešraksts, 11, 155. Bij

notecējušas vairāk nekā divas gadu desmitas.

Kaudzītes. Mērnieku laiki.» (I sēj., 459. lpp.)

Vecajos (16., 17., 18. gadsimta) tekstos paralēli

nelokāmajai formai desmits apzīmētāja funkcijā lie-

totas arī vīriešu dzimtes a-celma locījumu formas,
kas saskaņotas ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locī-

jumā, piemēram: Tad ņēma.. Ābrama sieva to Āgari
savu Ēģipteru kalponi pēc desmits gadiem. (Bī-

bele, 1689, 25. lpp.) Tas., lika tam desmits zirgus,
desmits zirgēzeļus un desmits kumeļus no sava

paša staļļa., dot.. (J. Rozenbergers. Salasīšana,
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pēc godīgas, jaukas un auglīgas laika kavēšanas

pie tiem gariem ziemas vakariem, 1773, 82. lpp.)
Un tas Kungs .. viņam atbildēja, viņam bij tos des-

mitus baušļus turēt.. (G. Mancelis. Lang-gewiin-
schte Lettische Postill. 1654, 242. lpp.) Kā zini tu

to? Atbild. Aran tiem desmitiem Baušļiem, tos

esmu es turējis. (G. Mancelis. Vademecum. 1643,
6. lpp.)

Arī skait]a vārdam simt rakstos līdz 18. gadsimta
beigām un arī 19. gadsimtā bijuši vairāki formu va-

rianti.

1. Nelokāma forma simts: Kad simts makas būtu

un katrā makā simts dālderi. . (M. Stobe. Latviska

gada-grāmata, 1797, 133. lpp.) Starp simts un

tūkstošām grāmatām, kas ikgads Vāczemē drikētas

top, ronas ir tādu, kas īsti zemniekiem derīgas.

(K. Zalcmans. Pilnīga izstāstīšana, kādā vīzē Auzānu

Ernests no zemnieka par brīvkungu cēlies. 1807,
3. lpp.)

2. Vīriešu dzimtes a-celma locījumu formas īpašī-
bas vārda funkcijā, kas saskaņotas ar lietvārdu

dzimtē, skaitlī un locījumā — ja šis skaitļa vārds

saistīts ar vīriešu dzimtes lietvārdu, piemēram: Tad

izgāja tas pats kalps ārā, un atrada vienu no saviem

biedrakalpiem, tas bij tam simtus grošus parādā.

(G. Mancelis. Der kleine Catechismus. 1643, 11. lpp.)

Lielskungs., apškiņkoja to ar simtiem dālde-

riem.. (J. Rozenbergers. Salasīšana .. 1773, 149.

lpp-)
3. Sieviešu dzimtes ā-celma locījumu formas īpašī-

bas vārda funkcijā, kas saskaņotas ar lietvārdu

dzimtē, skaitlī un locījumā — ja šis skaitļa vārds

saistīts ar sieviešu dzimtes lietvārdu, piemēram: Šis

ar savu lišķu mēli Esot visu niknākais — Esot šos

jau simtas reizes Lišķēdams tas piekrāpis.

(A. Pumpurs. Lāčplēsis, 1888, 123. lpp.) Pār leju viņa
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tāļu taļi Ar simtam dzīslām aizstiepjas. (Ģete.
Fausts. 1898, 88. lpp.)

No pieminētajām lokāmajām skaitļa vārdu formām

literārajā valodā nostiprinājušās vīriešu dzimtes

a-celma formas desmits un simts. (Sk.: Mūsdienu

latviešu literārās valodas gramatika. I, 1959, 488.,
491. lpp.) 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sā-

kumā latviešu rakstu valodā parādās arī nelokāmās

formas desmit, simt un tās abas lieto normētā lite-

rārā valodā. (Sk.: Latviešu valodas pareizrakstības
vārdnīca. 1981, 63., 64., 258., 351. lpp.) Nelokāmā

forma desmit mūsdienu literārajā valodā tiek biežāk

lietota, tai ir skaitļa vārda nozīme, un tā izsaka

skaitu bez priekšmetiskuma nozīmes, lai gan tei-

kumā arī nelokāmā forma desmit var veikt lietvārda

funkcijas (piem., desmit jau ieradušies; saņēmu
desmit). Skaitļa vārda lokāmajai formai desmits

piemīt arī lietvārda nozīme; tā apzīmē desmit vienību

kopumu (viens desmits, divi desmiti). Nozīmes ziņā
kā vienskaitļa, tā daudzskaitļa locījumu formas vai-

rāk izsaka kopumu, kurā ietilpst desmit vienību,

piem., viena desmita, vienā desmitā, pāris desmiti,
daži desmiti, trešajā desmitā. (Sk.: Mūsdienu latviešu

literārās valodas gramatika. I, 1959, 488. lpp.)

Skaitļa nozīmē locījumu formas lieto pulksteņa laika

apzīmēšanai (piem., pulksten desmitos).

Skaitļa vārda simt formu sistēmā skaitlisku pār-
svaru pār senāko lokāmo formu simts pamazām gūst
jaunākā nelokāmā forma simt: simt cilvēku, simt

metru, pēc simt kilometriem, simt hektāros. Kā ne-

lokāmu formu saistījumā ar sekojošu lietvārdu lieto

arī formu simts, piem., simts dienu, pēc simts jūdzēm,
simts gados: .. un līdz sētvidum atlikās tikai daži

simts soļi. (A. Upīts. Zaļā zeme. 1945, 279. lpp.) To

bija vairāk par simts cilvēkiem. (V. Lācis. Pazu-

dusī dzimtene. 1953, 266. lpp.) (Sk.: Mūsdienu
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latviešu literārās valodas gramatika. I, 1959,
491. lpp.) Ari šāds simts lietojums atbilst literārās

valodas normām.

Vēl īpaša vieta latviešu literārajā valodā ir sastin-

gušajai nelokāmajai a- (resp. ā-) celma vienskaitļa
akuzatīva (resp. daudzskaitļa ģenitīva) formai

simtu, kas tekstos konstatēta kopš 18. gadsimta ot-

rās puses. Piemēram: Tā sieva, simtu reizi pateik-
dama, dara tā, kā viņai mācīts kļuva. (J. Rozenber-

gers. Salasīšana . . 1773, 94. lpp.) Tev ir skaistākā

balss pasaulē, Es viņā labāk klausos nekā simtu

lakstīgalās. (R. Blaumanis. Pazudušais dēls. 1893,
31. lpp.) Lielgabals pār viņiem tumšo stobru slej,
«Tīģerim» reiz atņemts — angļu fregatei, Kas pirms
simtu gadiem nogremdēta šeit. (M. Ķempe. Es ne-

varu klusēt. 1959, 88. lpp.) Saliktenis pārsimtu, kura

sastāvā ir skaitļa vārda forma simtu, tāpat kā ana-

logi veidotie salikteņi pārdesmit un pārsimt un vārdu

savienojumi pāris desmiti un pāris simti v. tml. arī

iederas latviešu literārajā valodā un atbilst latviešu

literārās valodas normām.

Tātad skaitļa vārdiem desmit un simt mūsdienu lat-

viešu valodā ir nostiprinājušies vairāki valodas

normām atbilstoši morfoloģisko formu varianti.

BRIGITA CEPLĪTE

NEAIZMIRSĪSIM LIETOT CIEŠAMO KĀRTU!

Latviešu valodā ciešamo kārtu lieto, ja nav zināms

darītājs vai arī nozīmīgs ir darbības rezultāts, ne

tās veicējs. Piemēram, Pulpju istabu varēja no mūsu

mājām skaidri saredzēt ar visiem logiem un skur-

steņiem. Tā bija lieta no kaļķiem, balta, sarkanu

dakstiņu jumtu. (J. Jaunsudrabinš. Zaļā grāmata.

R., 1959, 299. lpp.)
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Daudzos gadījumos, kad darbības veicējs nav zi-

nāms vai arī nav svarīgi to minēt, var lietot gan

ciešamo kārtu, gan darāmās kārtas vienkāršās pa-

gātnes trešās personas formu: Par protokolētāju

ievēlēja Jāni Ābeltiņu vai Par protokolētāju
tika ievēlēts Jānis Ābelttņš.

Turpretī darāmās kārtas saliktās tagadnes vai sa-

liktās pagātnes daudzskaitļa trešās personas lieto-

jums prasa minēt darbības veicējus, piemēram, Re-

montbrigādes viri darbu ir (bija) paveikuši
laikā.

Krievu valodā darāmās kārtas daudzskaitļa trešās

personas formu var lietot, neminot darbības veicēju.
Tā ietekmē nereti arī latviešu valodā aplam izvē-

las darāmās kārtas saliktās tagadnes vai saliktās

pagātnes daudzskaitļa trešās personas formu, nemi-

not darbības veicēju.
Darāmās kārtas lietojums ciešamās kārtas vietā

biežāk sastopams tulkotos tekstos. Piemēri. Taņa bei-

dza runāt pa otru aparātu. Viņa ziņoja: — Kapteini

Keteringu sameklējuši. Viņš jau nāk šurp.
(A. Heilijs. Lidosta. R., 1980, 342. lpp.) Jūs taču

patiešām nedomājat, ka Stontonu nolaupījuši,
lai iegūtu ziņas par viņa bagāto tēvoci? (A. Konans

Doils. Etīde purpura toņos. R., 1976, 207. lpp.) Dau-

dzus pakāruši arī bez tādiem smagiem pierādī-

jumiem, — es piezīmēju. (A. Konans Doils. Stāsti

par Šerloku Holmsu. R., 1972, 209. lpp.)
Šādos gadījumos lietojama ciešamā kārta: samek-

lēts, nolaupīts, pakārti.

Aplams darāmās kārtas lietojums ciešamās kārtas

vietā dažkārt sastopams arī latviešu valodas oriģi-
nāltekstos. Piemēri. Sokrātam pasnieguši kausu

ar indi — šo frāzi majors Melbričs izteica, satieko-

ties ar Mūnu pie Melnās alas. (A. Imermanis. Vies-

nīcas «Holivuda» rēgi. R., 1970, 328. lpp.) ..bet es



136

joprojām palieku pie savām domām — beigto Grun-

ski atveduši ar automašīnu. (Zvaigzne, 1984,
№ 3, 27. lpp.) Un ko vēl tavā rakstā nosvītro-

juši? (Televīzijas pārraide 1983. g. 16. oktobrī —

M. Birzes luga «Tava labā slava».) Minētajos pie-
mēros lietojama ciešamā kārta: pasniegts, atvests,

nosvītrots.

Tātad — neaizmirsīsim, ka latviešu valodā ir cie-

šamā kārta!

BRIGITA CEPLĪTE

ATTIEKSMES VIETNIEKVĀRDU KAS UN KURŠ

LIETOŠANA

Pēdējos 20 gados divvalodības ietekmē strauji

pieaug attieksmes vietniekvārda kurš lietošana tur,

kur literārās valodas norma prasa lietot vietniek-

vārdu kas. Tāpēc šķiet lietderīgi pievērst tekstu

autoru un it īpaši redaktoru uzmanību attieksmes

vietniekvārdu kas un kurš lietošanas nosacījumiem.
Attieksmes vietniekvārdam kas ir vispārīga no-

zīme. Saliktā pakārtotā teikumā tas var attiekties

gan uz vienu priekšmetu vai parādību, piemēram,
Tumšais kara laiks, kas nospieda pilsētu, bija bei-

dzies
..

(K. Skalbe. Pasakas. R., 1979, 235. lpp.), gan
uz vairākiem priekšmetiem vai parādībām, piemē-

ram, Tās bija pelēkas dienas, kas tagad nāca.

(K. Skalbe. Pasakas. R., 1979, 274. lpp.) Rainis bieži

sūdzējās, ka daudz laika atņem juridiskā darbība,

lūgumraksti vietējiem zemniekiem, kas bieži griezās
pie viņa pēc palīdzības. (Karogs, 1984, № 9, 14. lpp.)

Attieksmes vietniekvārds kurš attiecas uz noteik-

tiem atsevišķiem priekšmetiem vai parādībām starp

līdzīgiem priekšmetiem vai parādībām: Visi zināja,
kurš tas vainīgais. (A. Upīts. Kopoti raksti. 111.

R., 1948, 299. lpp.) Viņa nesaprata, kuram ticēt.



137

Latviešu literārās valodas norma prasa lietot at-

tieksmes vietniekvārdu kurš saliktos pakārtotos tei-

kumos tikai tādos gadījumos, kad kas lietojums var

radīt pārpratumu.
Vietniekvārds kurš skaidrāk nekā kas parāda at-

tieksmes ar lietvārdu ģenitīvā: Un ko varēja vainot?

Vai to, ka viņa piederēja pie paaudzes, kuras vī-

rieši tika apslaktēti karā? (R. Ezera. Zemdegas. R.,

1977, 235. lpp.) Autors ir radījis tādu romāna struk-

tūru, kuras izpratnē nepieciešams gan analīzes

process .., gan sintēzes process .. (Lit. un Māksla,

1983, 14. okt., 6. lpp.) Bet varbūt Uldis sēdēja pār-
lieku domīgs tāpēc, ka kāzās neredzēja meiču, pie
kuras klusībā kavējās jaunā puiša prāti. (J. Kal-

niņš. Mūžība. R., 1971, 158. lpp.) Zirgs bija sācis

tecēt uz malu, Kārlēns.. tam ar otru bij dzinies pa-

kaļ un viņu sasniedzis no malas taisni tādā attālumā,
no kura varēja redzēt, ka ledus stūmās pro-

jām. (R. Blaumanis. Kopoti raksti. 111. R., 1958,

9. lpp.)
Vietniekvārdu kurš lieto attieksmju izteikšanai lo-

katīvā: Priekšā stūreniskl slējās vēl četri palsi, slaidi

stāvi, vidū veidojot kvadrātveidīgu laukumiņu,
kurā sakucies un apsnidzis pavīdēja vēl viens

drukns un apaļīgs augums. (R. Ezera. Zemdegas.

R., 1977, 387. lpp.)
Vietniekvārdu kurš vienmēr lieto pakāpeniskajā

pakārtojumā. Visbiežāk Antra nemaz neklausās un

nedzird, ko viņai atbild cilvēks, kuram tā «izkrata»

savu bēdu. (Karogs, 1984, № 3, 145. lpp.)

Aplams vietniekvārda kurš lietojums plaši izpla-
tīts tulkotos tekstos, īpaši tulkojumos no krievu va-

lodas: Tā [seismoloģiskā stacija] neatbildēja .. Mar-

tinovam, kurš tobrīd atradās uz ziemeļiem no Hal-

tas.. (Ä. Gagnuss. Zemes katastrofu noslēpums.
R., 1983, 13. lpp.) Vispār jau polārlapsas uzmanīja
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stingri, un Praskovjuška, kura tās baroja, ikreiz

speciāli pārbaudīja, vai tikai pietiekami cieši Ir aiz-

krampēti krātiņi. (J. Kovaļs. Lapsēns Napoleons tre-

šais. R., 1983, 3. lpp.) Uz paaugstinājuma, kuru

klāja košs pītenis, kājas sakrustojis, sēdēja cilvēks.

(A. Salimovs. Logs uz bezgalību. R., 1984, 119. lpp.)
.. un tajā brīdī Vladimirs pamanīja ugunsgrēku at-

blāzmā uz uzbēruma ķēdē izvērsušos vāciešus, kurt

virzījās gar sliedēm uz pārbrauktuvi.. (I. Bonda-

rcvs. Izvēle. R., 1983, 174. lpp.) Uzlikuši melnā zīda

maskas, kuras pārvērta mūs par visīstākajiem
laupītājiem visā Londonā, mēs zagāmles klāt klusa-

jam, drūmajam namam. (A. Konans Doils. Etīde

purpura toņos. R., 1976, 151. lpp.)
Visos šais piemēros lietojams vietniekvārds kas.

Attieksmes vietniekvārda kas vietā arī latviešu

valodas oriģināltekstos bieži lietots kurš: No pirma-

jiem dermatovenerologlem jāmin Georgs Engelma-

nls, kurš no 1891. gada līdz 1894. gadam bija Rī-

gas 1. slimnīcas asistents.. (Veselība, 1984, № 9,

31. lpp.) Cilvēks taču ir vienīgā būtne, kura zina

par savu nāvi.. (Lit. un Māksla, 1984, 16. martā,

10. lpp.) Ir lieli uzņēmumi, kuri silto ūdeni levada

grāvjos, ezeros vai varžudlkos. (Lit. un Māksla,

1984, 30. martā, 13. lpp.) Albinas spārnojošās ilgas

pēc mīlestības atblāzmojas sulīgā debesu zilgmē aiz

loga, nomācošā kantora telpu ikdienība iemiesojas

pulētos rakstāmgaldiņos (kuri ne vienā vien Rīgas

teātru pēdējā laika iestudējumā veido valsts ierēdņu
darba vietas interjeru). (Lit. un Māksla, 1983,

14. okt., 12. lpp.) Mūsu gadsimta 30. gados ASV

tika izdalītas dažas baktēriju kultūras, kuras kla-

sificēja kā atipiskas pseldotuberkulozes baktērijas.

(Zinātne un Tehnika, 1984, № 4, 24. lpp.)
Visos šais piemēros lietojams vietniekvārds kas

attiecīgajā locījumā.
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Attieksmes vietniekvārda kurš lietošana kas vietā

skaidrojama ar krievu valodas ietekmi, jo tajā
vietniekvārds который tiek lietots daudz biežāk nekā

кто, что. Neaizmirsīsim, ka latviešu valodā vietniek-

vārdam kas ir plašāks lietojuma diapazons nekā at-

bilstošajam vietniekvārdam krievu valodā, un nelie-

tosim nevietā kurši

SARMĪTE LAGZDIŅA

PAR DAŽĀM POPULĀRĀM KĻŪDĀM

Raksta mērķis ir vērst uzmanību uz dažām nevē-

lamām tendencēm valodas praksē, kuras izpaužas-
vairāk vai mazāk regulāri. Aplūkota tikai daļa
tipisko valodas kļūdu, kas neprasa pārāk apjomīgu

iztirzājumu; nemaz nav skarti sintaktisko konstruk-

ciju veidošanas jautājumi.
Latviešu valodā vīriešu dzimtes lietvārdiem ar

vienskaitļa nominatīva galotni -a resp. -c vien-

skaitļa ģenitīva galotne ir tāda pati kā IV un V

deklinācijas sieviešu dzimtes vārdiem: -as resp. -es:

nom. puika — ģen. puikas, nom. (tas) bende —

ģen. (tā) bendes. Šī likumība attiecas arī uz person-
vārdiem —

gan latviskas cilmes, gan aizgūtiem
vārdiem: (tas) Laiva — (tā) Laivas, Džošua — Džo-

šuas, Pepe — Pepes, (tas) Egle — (tā) Egles utt.

Izņēmumu te nav, ja nerunājam par vienzilbes vār-

diem (piem., ēģiptiešu dievu Ra), kas vispār netiek

locīti. Tomēr visdažādākajos avotos masveidā pa-
rādās šī tipa vīriešu dzimtes personvārdu ģenitīva
formas ar galotni -a resp. -c. (Vai tā tiek darīts tā-

pēc, lai pieminēto personu nenoturētu par sievieti?)
Piemēru ir ļoti daudz, šeit iespējams dot tikai nelielu

daļu: viesībās pie kņaza Malatesta [nom. Mala-

testa] (Senkevičs H. Bez dogmata. R., 1980, 15. lpp.);

aizgājām līdz pat Kar akall a termām [nom.
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Karakalla] (turpat, 104. lpp.); būtu vajadzīga G ar-

ga riti ja mute [nom. Gargantija] (turpat, 221. lpp.);
Sv. Agrikoia baznīca [nom. Sv. Agrikola] (Latvi-
jas padomju enciklopēdija, i. sēj. R., 1981, 568. lpp.) ;

Andrea del Sārto «Svētās ģimenes» priekšā
[nom. Andrea del Sārto] (Balzaks О. Kopoti raksti.

9. sēj. R., 1983, 140. lpp.); Ečevarija meitas

(Rīds Т. M. Baltais virsaitis. R., 1984, 11. lpp.), sal.

Ečevarija stāstīja (turpat, 84. lpp.); Marcia

Makdermota «Briveslibas apustulis» [nom. Marcia

Makdermots] (Karogs, 1981, № 5, 199. lpp.); Beta

Bartoka starptautiskajā koru festivālā [nom. Bela

Bartoks] (Cīņa, 1980, 1. jūk); A. Mita vārdiem ru-

nājot [nom. Ä. Mita (kinorežisors)] (Lit. un Māk-

sla, 1982, 25. jūn., 13. lpp.); F arla noslēpums (Pa-
domju Jaunatne, 1983, 20. martā), sal. Farla tika

atbrīvots (turpat); Uga Skulmes akvareli [nom.
Uga Skulme] (Padomju Daugava, 1984, 4. okt.);

[dziedātāja] Migela Bose ieraksti [nom. Migels

Bose] (Rīgas Viļņi, 1984, 4. janv.); /. Pur kin c

Medicīnas biedrības goda loceklis [nom. /. Purkine]

(Cīņa, 1983, 18. febr.); Jene Heltajl luga [nom.
iene Heltajl] (Jūrmala, 1984, 10. okt.). Visos minē-

tajos gadījumos pareizi būtu lietot formu ar galotni
-as resp. -es: pie kņaza Malatestas, Karakallas ter-

mas, Gargantijas mute, Sv. Agrikolas baznīca, Eče-

varijas meitas, Belas Bartoka festivāls, Farias no-

slēpums, ienes Heltajl luga utt.

Vēl arvien sastopams vienas personas divu priekš-
vārdu savienojums ar defisi, kaut gan īpašvārdu pa-

reizrakstības noteikumi paredz, ka personvārdos
latviešu valodā defise lietojama tikai salikta uz-

vārda daļu savienošanai, piem., Mērija Saule-Sleine;

priekšvārdus ar defisi nesavieno. Minētās likumības

ignorēšana gan nav vispārēja, toties dažos izdevu-

mos tā notiek konsekventi: Voklēns Luī-Nikolā,
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Talmā F r ans uā-Zozef s, Marsa Anna-Fransu-

āza utt. (Balzaks O. Kopoti raksti. 6. sēj. R., 1981,

476. lpp.). Defise šādā pozīcijā epizodiski lietota

arī citos avotos: ķeizars F ridr ihs-Vilhelms I

(Pikulis V. Ar spalvu un zobenu. R., 1981, 26. lpp.),
Lav i z e-E mi li j a Brucere (Rīgas Balss, 1978,
31. okt.). Pareiza minēto īpašvārdu rakstība būtu

Luī Nikolā Voklēns, Fridrihs Vilhelms I utt.

Darbības vārdu īstenības un pavēles izteiksmes

formas vēl arvien pat rakstītā tekstā tiek jauktas
biežāk, nekā varētu domāt. Protams, nebūtu jēgas
šeit iztirzāt tik elementārus gramatikas likumus.

Taču varētu būt lietderīgi minēt dažus stabilus iz-

teicienus, kurus runātājs vai rakstītājs noteiktā si-

tuācijā lieto automātiski un tāpēc varbūt vairs ne-

uztver to sākotnējo pavēles (novēlējuma, uzaicinā-

juma, lūguma, brīdinājuma vai tml.) nozīmi. Nereti

tos lieto kjūdainā formā, t. i., ar verbu īstenības iz-

teiksmē: «Esat sveicināts, esat sveicināts!» nama-

māte iesaucās pieceldamās, pasperdama pāris solu

pretī lenācējam (Ožeškova E. Pēdējā mīlestība. R.,

1981, 55. lpp.); Esat sveicināti! (Radio, 1981,

8. maijā — pirmie vārdi raidījumā «Mikrofons-81»;

TV, 1983, 22. maijā); Lūdzu, esat pazīstami! (Ra-

dio, 1981, 30. dcc); Esat tik laipns un saņemiet

kopēju notariālu kvīti (Balzaks O. Kopoti raksti.

3. sēj. R., 1980, 238. lpp.); Tā vien skatāties
...

Jūs te gaidāt, bet šis uz siltā mūrīša vienā miera

krāc... (Kolbergs A. Atraitne janvārī. R., 1984,

205. lpp.). Kā izriet no konteksta, minētie teicieni

lietoti nevis konstatējuma izteikšanai, bet gan spe-

cifiskā funkcijā (sveicinājums, iepazīstināšanas for-

mula, pieklājīga lūguma formula, brīdinājums), kas

prasa darbības vārda pavēles izteiksmes formu.

Tātad pareizi būtu esiet sveicināts (-11)!, esiet pazīs-
tami!, esiet tik laipns!, tā vien skatieties!
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Svara, laika, garuma v. tml. kvantitātes apzīmē-
jumi, ja tie teikumā saistīti ar īpašības vārdiem

smags, ilgs, vecs, tāls, garš, liels v. tml., līdz ar

lokāmo skaitļa vārdu (dažreiz — precizējošu īpašī-
bas vārdu) lietojami akuzatīva locījumā: četras die-

nas ilgs komandējums, vienu gadu vecs bērns, divus

litrus liela krūze. Tomēr šī tipa vārdkopās masvei-

dīgi ieviesusies kvantitātes apzīmējumu lietošana

ģenitīvā: pēc vairāku stundu Uga brauciena

(Saulgrieze. R., 1978, 284. lpp.); piecu kvadrāt-

metru lielo apdzīves platību (Selkudjanu P. Mo-

deļu demonstrētājas nāve. R„ 1979, 73. lpp.); tr is

gadsimtu vecās ēkas (Balzaks O. Kopoti raksti.

3. sēj. R., 1980, 72. lpp.); četru vīru lielā apkalpe

(Zimmels J. Cilvēks nav vientuļa sala. R., 1981,
304. lpp.); pēc divu gadu Ugas prakses (Bal-
zaks O. Kopoti raksti. 9. sēj. R., 1983, 471. lpp.);
ar četru piecu collu platiem aplīšiem

(Rids Т. M. Baltais virsaitis. R., 1984, 14. lpp.);
trīs litru lielā traukā (Lauku Dzīve, 1982, № 3,

18. lpp.); dažu minūšu ilgāka miega tvīksme

(Cīņa, 1980, 9. janv.); 2—3 minūšu garus frag-
mentus (Rīgas Balss, 1983, 14. febr.). Kvantitātes

apzīmējums ģenitīvā sastopams pat teikumos, kur

šis apzīmējums lietots vienskaitlī: 31 dalībnieka

liels kolektīvs (Verners A. Kordiriģenti Imants un

Gido Kokari. R., 1981, 86. lpp.); uz nepilnas jū-
dzes attālo kaimiņu traleri (Karogs, 1979, № 2,
173. lpp.); pārdod diennakts vecus zoslēnus

(Cīņa, 1983, 26. maijā, kā arī laikrakstos regulāri

publicētajos sludinājumos).
lespējams, ka šāds pārvaldījums tiek ieviests pēc

analoģijas ar konstrukcijām, kurās precizējošais

skaitļa vārds ir nelokāms un tāpēc lietvārds, kas iz-

saka kvantitātes apzīmējumu, parasti nostājas ģeni-
tīvā: septiņpadsmit gadu vecs, desmit minūšu garš,
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piecpadsmit kvadrātmetru liels. Taču jāatceras, ka

šeit lietvārda ģenitīvu nosaka nelokāmais skaitļa
vārds, nevis īpašības vārds, turklāt pie nelokāma

skaitļa vārda iespējams — un nereti pat vēlams —

kvantitātes apzīmējumu lietot arī akuzatīvā (septiņ-
desmit gadus vecs v. tml.). Konstrukcijās ar lokā-

majiem skaitja vārdiem formu paralēlisma nav, te

lietvārda locījumu nosaka tikai īpašības vārds, tātad

minētie piemēri pareizi būtu lietojami ar akuzatīvu:

trīs gadsimtus vecās ēkas, pēc divus gadus ilgas
prakses, trīs litrus lielā traukā, 31 dalībnieku liels

kolektīvs, diennakti vecus zoslēnus utt.

Kļūdu tiešā objekta locījuma izvēlē pie darbības

vārda vajadzības izteiksmē visdažādākajos avotos ir

pārāk daudz, lai to varētu uzskatīt tikai par pavir-
šības rezultātu. Acīmredzot nav īstas skaidrības par
to, kad vajadzības izteiksmes forma obligāti prasa

objekta apzīmējumu nominatīvā, kad iespējams no-

minatīva un akuzatīva paralēls lietojums un kad

norma prasa objektu akuzatīvā.

Saskaņā ar pašreizējo normu izšķirami trīs gadī-

jumi. 1) Objekta apzīmējums lietojams tikai nomi-

natīvā, ja tas izteikts ar lietvārdu (vai substantivē-

jumu) un tieši saistīts ar darbības vārdu vajadzības
izteiksmē: jāpaņem avīze. 2) Objekta apzīmējumu

iespējams lietot akuzatīvā vai nominatīvā, ja no

darbības vārda vajadzības izteiksmē atkarīgs darbī-

bas vārds nenoteiksmē un objekta apzīmējums tieši

saistīts ar šo nenoteiksmi: jāiet nopirkt avīzi vai

jāiet nopirkt avīze. 3) Objekta apzīmējums lietojams
tikai akuzatīvā, ja tas izteikts ar vienskaitļa vai

daudzskaitļa I vai II personas vietniekvārdu vai

vietniekvārdu sevis: tev jāņem mani līdz, man tevi

jāapbēdina, viņiem mūs jāsveicina, man jūs jālūdz

pagaidīt, cilvēkam jāciena sevi.



144

Lielais vairums konstatēto pārvaldījuma kļūdu
konstrukcijās ar vajadzības izteiksmi attiecas uz

pirmo, t. i., pašu vienkāršāko gadījumu: čemodā-

nus no šejienes jāaizvāc (Fallada H. Tolaik mūsu

mājās. R., 1979, 111. lpp.); bērnus tūdaļ jānogādā
pie malas (Zimmels J. Cilvēks nav vientuļa sala.

R., 1981, 169. lpp.); īpašu vērību jāveltī idejas
meklējumiem (Strautmanis I. Profesija — visa

dzīve. R., 1981, 78. lpp.); jums man jādod četrus

tūkstošus franku (Balzaks O. Kopoti raksti.

9. sēj. R., 1983, 140. lpp.); kādus instrumentus

jālieto (Kolbergs A. Atraitne janvārī. R., 1984,
145. lpp.); attaukošanu ar slāpekļskābi jāizdara
ārā (Lauku Dzīve, 1982, № 1, 20. lpp.); nekad nav

jānožēlo padarīto (Rīgas Balss, 1982, 29. okt.);
starpību ir jāpiemaksā (Padomju Jaunatne, 1983,
8. febr.); salmus jāizlaiž vālos (Cīņa, 1984,
2. aug.). Minētajos piemēros pareizs var būt tikai

objekta apzīmējums nominatīvā: kādi Instrumenti

jālieto, nekad nav jānožēlo padarītais, starpība ir

jāpiemaksā utt.

Tā kā otrajā gadījumā (vajadzības izteiksmes

forma+ nenoteiksme+ objekts) literārā norma vēl ar-

vien pieļauj divus objekta locījuma variantus, tad

no kodificētās normas viedokļa šeit īsteni par kļūdām
nevar runāt, kaut gan jau Mūsdienu latviešu literā-

rās valodas gramatikā (1. sēj. R., 1959, 619.—620.

lpp.) fiksēta tendence šajā pozīcijā lietot galveno-
kārt akuzatīvu.

Trešās grupas konstrukcijās kļūdas rodas tāpēc,
ka likumību par akuzatīva lietošanu dažiem viet-

niekvārdiem nereti attiecina uz jebkuru vietniek-

vārdu: jāpiespiež vin и apprecēties (Balzaks O. Ko-

poti raksti. 3. sēj. R., 1980, 320. lpp.); tos [gadus]
jānodzīvo viegli (Cīņa, 1983, 6. febr.); ceļi, kurus

tikai jānoasfaltē (Cīņa, 1984, 17. aug.); visu, kas
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lieks, man Ir jāaizmirst (Z. Liepiņa dziesma «Es

piederu jums», K. Dimitera vārdi). Jāiegaumē, ka

pretstatā I un II personas vietniekvārdiem un sem's,
kas šai ziņā ir izņēmumi, visi pārējie vietniekvārdi

pakļaujas vispārīgai likumībai, t. i., tiešā saistījumā
ar vajadzības izteiksmi tie tāpat kā lietvārdi lieto-

jami nominatīvā: jāpiespiež viņš apprecēties, tie

[gadi] jānodzīvo viegli, ceļi, kuri tikai jānoasfaltē,,
viss, kas lieks, man ir jāaizmirst.

Lietvārdu skaitļa izvēlē vērojams pārsteidzoši
daudz kļūdu. Taču tās ir ļoti dažādas un atšķirīgas
savā izcelsmē, tādēļ to aplūkošanai nepieciešams

īpašs raksts. Šeit minēsim tikai vienu parādību —

lietvārda vienskaitļa forma nereti tiek lietota pat
tad, ja teikuma saturs prasa daudzskaitli: Loransa

nosprieda, ka tur dedzina nezāli (Balzaks O. Ko-

poti raksti. 9. sēj. R., 1983, 410. lpp.); dažāda veida

izejvielu (Rīgas Balss, 1980, 26. febr.); cik daudz

jaunu riku un iekārtas nepieciešams (Rīgas

Balss, 1980, 21. aug.); līnija f inier skaidas at-

likumu salīmēšanai (Rīgas Balss, 1980, 23. sept.);,
uzraksti Sardīne eļļā, Reņģe tomātu mērcē utt.

uz konservu etiķetēm. Praksē bieži lietojamiem vār-

diem iekārta uti izejviela vienskaitļa forma daudz-

skaitļa nozīmē sastopama pat daudz biežāk nekā

daudzskaitļa forma, pārējie šeit minētie un nemi-

nētie gadījumi katrs par sevi vismaz pagaidām ir

individuāli, taču visi kopā tie rāda tendenci ignorēt

daudzskaitļa formas vārdiem, kam krievu valoda

atbilst vienskaitlinieks; sal. kr. сорняк, сырье,

оборудование, стружка, сардина, салака. Latviešu

valodā šiem vārdiem ir abu skaitļu formas, un tās

jālieto atbilstoši objektu daudzumam: runājot par

vienu objektu — vienskaitlis, par vairākiem —

daudzskaitlis; tātad arī minētajos piemēros vieta

būtu daudzskaitlis: dedzina nezāles, dažāda veida
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izejvielas, daudz jaunu iekārtu, finierskaidu atli-

kumi, sardīnes eļļā, reņģes tomātu mērcē.

Skaitļa sakarā var minēt arī kādu pēdējā laikā

populāru vārdkopu — visa veida, kas, domājams,
veidota pēc кг. всякого рода parauga (taču всякий

nav vissl). Tādi izteikumi kā cīnījušies pret visa

veida ienaidniekiem (Cīņa, 1982, 10. okt.); inicia-

tīva visa veida disciplīnas uzlabošanai (Cīņa,
1983, 5. febr.) ir neloģiski; varētu gan teikt vai nu

visāda veida, vai visu veidu, citos gadījumos va-

rētu arī iztikt ar vārdiem visādi vai visi.

Un beidzot — par dažu vārdu lietojumiem nepa-

reizā nozīmē. Sākotnēji tie laikam ieviesušies aiz

pārpratuma, kļūdaini tulkojot krievu valodas vār-

dus, bet nu jau daudzu autoru apziņā iesakņojušies
kā «likumīgi».

Kādas rīcības vai pasākuma vērtējumu bieži mēdz

izteikt ar vārdu mērķtiecīgi: kādā no izpētes stadi-

jām ir mērķtiecīgi sadalīt legūto materiālu di-

vās daļās (Latviešu valodas kultūras jautājumi.
19. laid. R., 1984, 25. lpp.); ierīkot šādu cehu nav

ekonomiski izdevīgi un mērķtiecīgi (Cīņa, 1983,

18. okt.); šobrīd tas [samazināt biezpiena izlaidi]

nav mērķtiecīgi (Cīņa, 1983, 18. okt.); izman-

tot sausos slāpekļa mēslus nav mērķtiecīgi

(Cīņa, 1984, 10. aug.). Nav šaubu, ka ar mērķtiecīgi
šeit domāts jēdziens, ko krieviski izsaka ar vārdu

целесообразно. Taču tas nozīmē pavisam ko citu —

'lietderīgi', un šo vārdu arī vajadzēja lietot minē-

tajos piemēros. Bet mērķtiecīgi savukārt ir целе-

устремленно, целенаправленно. Vietā šis vārds lie-

tots, piem., teikumā piemaksas pie iepirkuma cenām

jāizmanto mērķtiecīgi (Cīņa, 1984, 6. apr.), t. i., 'tā,

lai sasniegtu vēlamo mērķi. Der iegaumēt tipisko
«bīstamo» izteiksmi: nenoteiksme (vai vietniekvārds

ras) +ir (nav) +apstākļa vārds; šādā konstrukcijā



147

(t. i., adverbiālā izteicēja sastāvā) vārds mērķtie-

cīgi nekad nebūs vietā, tas var tikai raksturot iztei-

cēju, t. i., būt apstākļa funkcijā.
Līdzīgi pārpratumi (galvenokārt gan vēl neredi-

ģētos tekstos) notiek ar vārdiem uzdevums un no-

zīme (кг. назначение un значение), kā arī (ne)nozī-

mīgs un (ne)ievērojams, (ne)liels (кг. (не)значи-
тсльный): [arheoloģiskajos izrakumos atrastā]
priekšmeta nozīme nav skaidra (domāts — uzde-

vums, funkcija), šīs grupas īpatsvara pieaugums
1967. g. bija visai nozīmīgs — 9,3% (domāts —

ievērojams, liels); tomēr šāds lietojums iezogas ari

iespiestos tekstos: padomju saimniecībā «Bērziņi» šis

[vingrošanas metodiķa] amats vispār netika Izman-

tots pēc nozīmes (Komunisma Ausma, 1984,

4. okt.); jūs jau redzējāt, ka reizē ar grozu mēs

iekrāvām kuģī vairākas tvertnes, kuru nozīme

jums nav zināma (Vems 2. Piecas nedēļas gaisa
balonā. R., 1981, 48. lpp.); zināmu gāzes zudumu

aerostatā esmu konstatējis. Pagaidām tas ir nen o-

zīmīgs, un tomēr ar to jārēķinās (turpat,
211. lpp.).

Krievu valodas vārdam неизменно atbilstoša po-

zīcijā bieži sastopams vārds nemainīgi: dzimtais

ciems nemainīgi paliek viņam tā pati rasas

lāse, kurā atmirdz saule (Druce J. Atgriešanās savā

sākotnē. R., 1980, 278. lpp.); [sportista] uzvārds ne-

mainīgi aizņem tablo augstāko aili (Sports, 1980,

20. febr.) ; kabīnē nemainīgi redzams pieredzēju-
šais vadītājs (Padomju Jaunatne, 1983, 1. maijā).
Parasti šī vārda vietā iederas pastāvīgi, vienmēr,,

visu laiku, allaž v. tml. vai — atkarībā no kontek-

sta — kāds cits, tālāks sinonīms; nemainīgi va-

rētu būt vietā tikai ļoti retos gadījumos, kad ta lie-

tojums nav pretrunā ar tiešo nozīmi 'nemai-

noties.
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no atsevišķs) autori nereti lieto citā nozīmē, neka

parasts latviešu valoda, proti, ar nozīmi 'daži. Vis-

biežāk tas vērojams lietišķajā un zinātniskajā stilā:

pirmajā [oktobra] dekādē temperatūra atsevišķās
naktis būs no +2 līdz —3°C (Padomju Daugava,
1984, 4. okt.)-. Krievu valodas vārdam отдельные

biežāk iespējams analoģisks lietojums, bet latviešu

valodā atsevišķi ir pamatojams tikai tur, kur tas

pretstata dažus izolētus objektus kādai objektu ko-

pai, veselumam, t. i., kur nepieciešama tā nianse,
kura nepiemīt vārdam daži. Pareizu tā izmantojumu
ilustrē šāds piemērs: [M. Kosteņeckas] divi stāstu

krājumi iznākuši Čehoslovakijā, atsevišķi stāsti bi-

juši tulkoti angļu valodā (Stars, 1984, 11. okt.); šeit

atsevišķi stāsti pretstatīti krājumam.
Aplūkotās kļūdas un novirzes, atkal un atkal pa-

rādoties pat visai autoritatīvos tekstos, rada parei-
zuma ilūziju, līdz ar to iegūstot jaunus sekotājus.
Taču, kaut arī izplatītas, tās tomēr nebūtu lega-

lizējamas.
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Leksika un frazeoloģija

OJĀRS BUSS

DAŽI VĒROJUMI PAR MŪSDIENU LATVIEŠU

PERSONVĀRDU DINAMIKU

Lai varētu spriest pax to, kuri personvārdi ir po-

pulāri, kuri maz,populāri un kuri pavisam nepopu-
lāri, kuri būtu īpaši ieteicami un kuri — ne visai,

vispirms jāsavāc, jāapkopo un jāsistematizē pietie-
kami plašs faktu materiāls. Sādu materiālu par

latviešu personvārdiem visvairāk ir savācis Klāvs

Šiliņš, un viņa apkopotie statistiskie dati plaši izman-

toti šajā rakstā. Materiāls ņemts no diviem K. Ši-

liņa sastādītiem alfabētiskiem sarakstiem: «Statis-

tiski dati par latviešu personvārdiem Padomju
Latvijā (1947.—1971. g.)» (turpmāk — KSa 1) un

«Latviešu personvārdi 1980. gadā» (turpmāk —

KSb2).

KSa apkopoti dati par 50000 meiteņu un 50 000

zēnu (kas dzimuši 1947.—1971. g.) vārdiem, tātad

šajā sarakstā 1 vārdlietojums veido 0,002% no at-

tiecīgā dzimuma personvārdiem. Tā kā sarakstā ap-

1 Šiliņi K. Statistiski dati par latviešu personvārdiem Pa-

domju Latvijā (1947.—1971. g.). Manuskripts (tā saturs daļēji

atspoguļots 1977. g. «Dabas un vēstures kalendārā» K. Šiliņa

sagatavotajā publikācijā par kalendāra personvārdu cilmi un

izplatību, kā arī izdevniecībai «Zinātne» iesniegtajā K. Šiliņa

«Latviešu personvārdu vārdnīcā»).
2 Šiliņš Ķ. Latviešu personvārdi 1980. gadā. Manuskripts

(iesniegts publicēšanai rakstu krājumā «Onomastikas apcerē-

jumi» izdevniecībā «Zinātne»).
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kopotie dati aptver samērā garu laikposmu, tad lie-

lāks lietojumu skaits konstatēts ilgstoši populāriem
vārdiem, bet vārdi, kas bijuši īpaši iecienīti tikai

dažus gadus, šajā sarakstā ieņem diezgan attālu
vietu. Jāņem arī vērā, ka sarakstā iekļautais mate-

riāls neaptver visu attiecīgā perioda jaundzimušo

vārdus, bet tikai daļu, apm. 20—25%. KSb turpre-
tim ietverti dati par visiem vārdiem, ko dabūjuši
latviešu un jauktu laulību (ja viens no vecā-

kiem ir latvietis) ģimenēs 1980. g. Latvijā dzimu-

šie bērni. Taču, izmantojot šo avotu, jāievēro, ka šeit

latviešu personvārdu sistēmas atspoguļojumā iespē-

jamas nelielas neprecizitātes, jo vārddošanai jauk-
tās ģimenēs ir sava specifika.

3

Datus par 1966. g. Rīgā dzimušo bērnu vārdiem

publicējusi M. Semjonova. 10 populārākie zēnu un

meiteņu vārdi Latvijā 1973. g. minēti B. Zeibotes

rakstā4. D. Zemzare5 publicējusi 1966.—1971. g.

Rīgā dzimušo bērnu vārdus, taču bez statistiskiem

datiem. Šie avoti rakstā dažreiz izmantoti salīdzi-

nājumam.

KSa pavisam fiksēti 1074 zēnu vārdi un 1349 mei-

teņu vārdi, no tiem attiecīgi 572 un 672 izmantoti

pa vienai reizei, 122 un 156 — pa divām reizēm.

Bet 60 populārākie zēnu vārdi 1947.—1971. g. ir

fānis — 5790 vārddošanas gadījumu (jeb 11,6%;

turpmāk vārdu procentuālās attiecības norādītas

3 Sk.: Семенова M. Ф. Современные личные имена в

г. Риге. — В кн.: Личные имена в прошлом, настоящем, бу-

дущем. М., 1970, с. 134.
4 Zeibote В. Ja vārdiņa nezināji... — Padomju Jaunatne,

1974, 28. maijā.
5

Zemzare D. Piezīmes par mūsdienu latviešu personu vār-

diem. — Latviešu valodas kultūras jautājumi, 7. laid. R., 1971
r

123.—142. lpp.
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tikai atsevišķos gadījumos, jo rakstā minētie abso-

lūtie skaitļi ļauj tās aprēķināt), Aivars 2846, An-

dris 2420, Juris 2240, Valdis 1161, Ivars 1157, Mā-

ris 1156, Pēteris 1111, Uldis 954, Gunārs 914, Garc/is

900, /ma/irs 795, Dainis 771, Л/äfts 759, Vilnis 722,

Andrejs 650, i4gns 634, Aigars 610, £n'fcs 592, Ed-

gars 580, Л mis 570, Raimonds 537, Ainārs 530, V-

-- Guntars (un Guntārs) 500, Ilmārs (un
Ilmārs) 499, Normunds 446, Dzintars 425, Modris

402, Aleksandrs 392, /Cār/ts 390, Лг/ärs 336, Уо/о*е-

*nārs 335, Antons 326, Viesturs 322, Os&ars 320,
Mārtiņš 318, Arvids 313, Laimon(i)s 313, Jāzeps

312, fdt/ins 310, Roberts 303, tfan/s 294, Ziedonis

274, £gī/s 265, Rolands 243, Zigurds 230, Armands

226, Staņislavs 225, Vitālijs 222, Elmārs 220, /gors
220, Edmunds 217, /Ua7s 210, Ilgonis 210, O/ārs
201, /vaMs 200, £gorcs 188, £tm/ds 187, W/7s 187.

Šī paša perioda populārākie meiteņu vārdi ir

Anita 1690 (3,4%, tātad mazāk nekā jebkuram no

populārāko zēnu vārdu pirmā četrinieka), Ināra

1253, Dzintra 1085, //iese 1081, Gimra 1075, 4tya
963, Mra 930, Dace 900, Sarmīte 852, Mārīte 852,

Ki/a 818, Лшга 797, //ге 785, Dama 778, /rēna 739,

Sandra 739, Silvija 667, /ue/a 647, Ligita 626, Līga

593, Яа/а 559, Māra 557, Mai/a 537, Ingrīda 528,

Лта 520, #t7a 520, £īra/a 484, Skaidrīte 479, Уа-

lentīna 453, //ga 444, Marija 435, fiaifca 427, /rcga

407, Va/āa 389, V<?//a 384, Daiga 372, /Zona 370,

£7i7a 360, Regīna 356, Līāi/'a 344, /rcaVa 332, Дп'/а
325, /amna 307, flasma 288, Astrīda 282, Ш7а 277,

Ausma 276, ЯшШе 270, Lat7a 262, Lilija 259, Zaiga

257, Brigita 252, £dīte 250, Л4ага/а 238, Anda 235,

DziaVa 234, Vineta 233, Ke/ga 232, Laima 231,

Ina 221.

Apmēram 10 gadu pec šajos sarakstos atspogu-

ļotā perioda beigām «rangu tabula» jau ir stipri
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mainījusies. 1980. gadā 60 populārākie vārdi (pēc
KSb datiem) ir:

Jānis 911, Andris 412, Māris 410, Mār-

tiņš 334, Kaspars 318, Edgars 294, Juris 276, Gatis

226, Aigars 193, Andrejs 192, £//o7s 173, Mare&s 151,

Raimonds 149, Лшагя 147, Dainis 140, /uars 139,
Aleksandrs 134, Oskars 133, tfaīm's 133, Лг/ārs 120,

Normunds 113, Gī/i/s 112, /Udi's 109, Rolands 109,

Ģīr/s 108, Sandis 105, Lauris 100, Guntars 99, Л£-
ris 98, /gors 97, Ainārs 95, /ngns 93, Armands 89,
Guntis 88, 87, Valdis 86, Kristaps 79, Haralds

76, Л/aVs 75, Лг/is 75, Dzintars 75, Kārlis 74, Pēte-

ris 74, Viktors 73, Renārs 70, Sergejs 66, Intars 65,

/uo 65, Roberts 62, Romāns 62, Vitālijs 56, Raitis

53, Eduards 51, Nauris 50, Imants 49, Лmīs 48,.

£ä7/s 48, Ilmārs 47, Edmunds 45, Didzis 42;
Kristīne 613, /nga 497, /nese 426, //.ге 323,,

Dace 283, Līga 281, 233, /ue/a 213, /eua

211, L/ttcfa 189, sam7a 185, Baiba 184, Laara 177,
£m7a 149, Diāna 146, Zane 141, //ona 136, Luī/a

124, Лт7а 116, Sa/iaVa 108, L/īna 104, Л/у'а 101,

Sante 97, Sīn/ī/a 92, Vīte 85, Jolanta 83, /ana 80,

Daiga 79, Solvita 79, Gunita 77, £ua 71, Karina 71,

Maī/a 66, Gnn/a 63, [O/ga 62]6
,

#īte 62, Vīnete 60,
Лма'а 58, /nete 57, [Jūlija 55], /n/a 53, Л/ga 52,

[Kristina (ne Kristīnei) 51], Л«/га 50, Dana 49, [Ate-

te/ī/a 49], /ndra 48, Sīgīte 46, Mārīte 43, Daiga 42,

smāī/'a 41, [Tatjana 40], Мап'/га 37, [Manna 37], [06-

----sāna 37], Ingūna 36, Sarmīte 36, Лgl7a 34, £āite 34,

[/nna 33], /nāra 32, /ш7а 31, Laila 31, Marite 31,

Sandija 30, [Viktorija 30], Лп/га 29, Renāte 29, Vī/a

29.

6 Kvadrātiekavās doti (un vārdu popularitātes līmeņa ap-

rēķinos nav iekjauti) tie KSb minētie personvārdi, kas gal-

venokārt vai bieži sastopami tautības ziņā neviendabīgās ģi-

menēs.
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Kādas ir latviešu personvārdu sistēmas attīstības

tendences? Starp zēnu vārdiem stabili populārs (šai
ziņā ārpus jebkuras konkurences), protams, ir Jānis.

Vietu pirmajā desmitniekā abos laika periodos sa-

glabā vēl 3 zēnu vārdi: Andris, Juris (tomēr tā

popularitāte kritusies), Māris (kļuvis jūtami iecienī-

tāks); minimāli mazinājusies vārda Uldis izplatība,
tas no 9. vietas noslīdējis uz 11. No pirmā desmit-

nieka uz otro pārvietojušies Aivars (KSa atspoguļo-
tajā periodā popularitātes ziņā atpalika tikai no

Jāņa) un Ivars, bet trīs pirmā desmitnieka vārdi
—

Valdis, Pēteris, Gunārs — 1980. g. lietoti ievērojami
retāk un ieņem vairs tikai attiecīgi 36., 42.—43., 72.

vietu. No vārdiem, kas KSa atspoguļotajā periodā
bija starp pirmajiem piecdesmit, 1980. g. vairs nav

iekļuvuši 80 populārāko skaitā 13 vārdi. Tie ir Jā-

zeps (1980. g. izmantots vairs tikai 3 reizes), Lai-

monis (4), Voldemārs (5), Staņislavs (5), Ziedonis

(6), Zigurds (6), Eriks (7), Antons (8), Harijs (10),
Elmārs (12), Modris (18), Arvids (19), Edvins (19).
Stipri mazāk iecienīti kļuvuši arī Vilnis («rangu ta-

bulā» pārvietojies no 15. uz 73. vietu), Imants

<12.->55.), Viesturs Ilmārs (26.-* 58.),
Aldis Guntis Egīls
(45. -> 66.-67.), Viktors Arnis (21.-*
35.), Agris (17.-* 29.), Dzintars

Kārlis (31. -* 42.—43.).
No 1980. g. (KSb) pirmā desmita visstraujākā

«karjera» ir vārdam Gatis (no 94. uz 8. vietu);
te iespējama ir filmas «Pūt, vējiņi!» ietekme; ar to

saistāms arī vārdu Didzis, Zane, daļēji Baiba popu-

laritātes pieaugums. Vēl vairāk procentuālais īpat-
svars ir pieaudzis vārdiem Kaspars (85.—86.—>-5.) un

Mārtiņš (37.-*4.), nedaudz mazāk — vārdam Edgars

(20.~*6.). No otrā desmita uz pirmo pakāpušies
Aigars un Andrejs (16.-MO.).
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No pārējiem vārdiem, kas 1980. gadā bijuši starp
50 populārākajiem, visaugstāko lēcienu veicis Ma-

reks — no visai reti lietota vārda, kas tālu atpaliek
no 100 iecienītākajiem, uz 12. vietu. Samērā popu-

lāri ir kļuvuši vēl 8 vārdi, kas KSa nav iekļuvuši

starp pirmajiem 100: Raivis (18.—19. vieta), San-

dis (26. v.), Lauris (27. v.), Ingus (32. v.), Kristaps
(37. v.), Renārs (45. v.), Intars (47.-48. v.), Ro-

māns (50. v.). Starp vārdiem, kas arī iepriekšējā pe-

riodā lietoti ne pārāk reti, bez jau minētajiem vis-

straujāk savu vietu rangu tabulā uz augšu mainījuši
Ģirts (no 81. uz 25. vietu), Gints (70.-*22.), Ivo

(87.—88.-* 47.—48.; šī vārda popularitātes kulminā-

cija gan šķiet jau pagājusi, jo 1968.—1970. g. tas, kā

konstatējusi D. Zemzare, dažās Latvijas pilsētās vei-

dojis pat 1—2% no visiem vārddošanas gadīju-

miem), Haralds (73.-* 38.), Artis (76.-* 39.-41.)*
Andis (54.—55.-* 23.—24.), Rolands

24.), Igors Oskars (36. -* 18.—19.),
Armands (48. —*33.).

Meiteņu vārdu popularitātē svārstības mēdz būt

daudz krasākas, un to rāda arī KSa un KSb iekļautie
statistiskie dotumi. Gan 1947.—1971. g., gan 1980. g.

vietu starp 10 populārākajiem saglabājuši tikai

2 meiteņu vārdi: Inese un Dace. Bet KSa līdere

Anita, kas bija populārākais meiteņu vārds Latvijā
arī vēl 1973. g. (sk. B. Zeibotes rakstu), 1980. g.

jau ieņem vairs tikai 19. vietu. Viskrasākais popu-

laritātes kritums no KSa pirmā desmita piemeklējis
vārdus Dzintra (3.-* 1973. g. vēl 5.-*98.—104.)
un Ināra (2.-*3.-*55.). Savas pozīcijas zaudējuši
arī vārdi Sarmīte (9.-*SO.—51.), Mārīte (10.45.),
Inta (7.-*39.), Gunta (5.-*34.), nedaudz mazāk

Aija (6.-* 22.).
No pārējiem 40 meiteņu vārdiem, kas 1947.—

1971. g. bija starp 50 iecienītākajiem, 1980. g. retāk
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lietoti 33, turklāt 15 no tiem vairs nav iekļuvuši pat
starp 120 populārākajiem. Tie ir Ausma (vairs tikai

1 vārddošanas gadījums), Velta (2), Janīna (4),
Silvija (5), Valda (5), Regīna (6), Lidija (6),
Astrīda (6), Biruta (7), Rasma (9), Marija (10),
Lilija (10), Лта (11), Skaidrīte (11), Lī/7/а (11)
(bet Dzidra, kas ieņēma 55. vietu, 1980. g. nav iz-

mantota ne reizi). Lietošanas gadījumu skaits strauji
krities arī vārdiem Valentina (no 29. vietas uz 115.—

117. vietu), Irēna (15.—16. +98.—104.), Elita (38.+
115.—117.; iespējams, ka šoreiz personvārda iecie-

nītību mazinājis cigarešu markas populārums), Ārija
(41. +111.—114.), Māra (22. + 88.—90.), Ingrīda

(24. + 88.—90.), Ilga (30.+98.—104.), Ruta (21.+

79.—81.), Rudīte (48. + 98.—104.), Ligita (19.+
70.—73.), Zaiga (51. + 98.—104.), Vija (11.-+ 60.—

62.), Daina (14. + 46.), Anna (12. + 41.). Nedaudz

zemāka kļuvusi arī vārdu Maija (23. + 33.), Laila

(49.+ 56.—58.), Sandra (15.—16. + 20.), Indra

(41.+ 43.) vieta «rangu tabulā».

Gluži pārsteidzošs ir vārda Kristīne popularitātes
kāpums; uz 1. vietu 1980. g. tas pacēlies no 135.—

136. vietas 1947.—1971. g. (interesanti, ka pretējs
liktenis bijis vārdam Malda, kas KSa dalījis 135.—

136. vietu ar Kristīni; 1980. g. tas nav izmantots ne

reizes). Vēl retāk bijis lietots vārds Agnese, kas

1980. g. kļuvis par 7. populārāko. No pārējiem
1980. g. pirmā desmitnieka vārdiem prestižs

visstraujāk audzis vārdam Linda (no 125.—126. vietas

uz 10. vietu), daudz populārāki nekā iepriekšējā pe-

riodā kļuvuši arī leva (64. + 9.) un Inga (33. + 2.),

no otrā desmita pirmajā iekļuvuši Līga (20. + 6.),
Iveta (18.+ 8.), Ilze (13. +4.).

Starp 1980. g. populārākajiem vārdiem ir 14_tādu,
kas 1947.—1971. g. nebija 150 iecienītāko vidū. Tie
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ir jau minētā Agnese, kā arī (sākot no KSa atspo-
guļotajā periodā visretāk lietotajiem) Sindija
(1980. g. 47. vieta), Dana (42.), Evita (14.), Sintija
(24.), Karina (31.—32.), Eva (31.—32.), Elina (21.;.
ka liecina atsevišķi vērojumi, ša varda popularitāte,
šķiet, joprojām turpina palielināties), Evija (18.),
Aiga (40.), Laura (13.), Sigita (44.), Zane (16.),
Marika (48.). Strauji «progresējuši» arī Jana

(134. + 27.), Santa (118.—119. + 23.), Jolanta

(115.—117. + 26.), Sanita (92.+11.), Solvita

(106. + 28.—29.), Gunita (107.—108. + 30.), Diāna

(76.+15.), Vita (62. + 25.), nedaudz lēnāk — Ineta

(68.+ 38.), Vineta (57.+36.), Baiba (32.+12.),
Ilona (37.+17.), Anda (55.+ 37.), Ingūna (64.+
49.—50.).

Viena no raksturīgām mūsdienu vārddošanas ten-

dencēm ir tā, ka īpaši populāras kļūst dažas person-

vārdu izskaņas, resp., vārdi ar dažām izskaņām.
D. Zemzares rakstā minētas iecienītākās izskaņas
-arsl-ārs, -o (zēnu vārdiem), -ita, -eta, -Ija (meiteņu

vārdiem) un doti 1959.—1970. g. lietotie person-

vārdi ar šīm izskaņām (sk. D. Zemzares rakstu,
129.—132. lpp.). Pēdējos gados populāri kļuvuši arī

zēnu vārdi ar izskaņu -ijs; 1980. g. latviešu tautības

jaundzimušajiem doti vārdi Agijs (—)
7
, Anrijs,

Ārijs, Dinijs (—), Edijs, Egijs, Elvljs, Endijs (—),

Endrljs, Evijs, Hardijs, Harijs, Henrijs, Larijs, Ni-

kijs (—), Randijs (—), Sandijs, Sindijs (—), To-

nijs, Vikijs (—). No tiem visbiežāk izmantotie ir

Edijs — 48 vārddošanas gadījumi — un Sandijs —

37.

Vīriešu vardi ar izskaņu -o, neraugoties uz valod-

nieku kritisko attieksmi pret šiem nelokāmajiem da-

7Ar (—) zīmi norādīti vārdi, par kuru lietošanu nav

ziņu KSa.
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rinājumiem, pirms 10—15 gadiem bija ļoti iecienīti

(piem., Rīgā un Saldū 1968. g. 7% no latviešu tau-

tības vecāku izraudzītajiem zēnu vārdiem beidzās

ar -o, sk. D. Zemzares rakstu, 125. lpp.). Turpretim
šobrīd to popularitāte krietni vien mazinājusies.
1980. g. šādi vārdi ir Ivo 65, Gvido 17, Raivo 16,
Bruno 6, Vigo 4, Oto 3, Arno, Leo, Rodrigo — pa

2, Aldo, Arvo, По, Italo, Margo, Orlando, Petro,
Renno, Rigo, Rihardo — pa 1. Tātad kopā 19 vārdu,
kas neliekas latviešu personvārdu sistēmai īpaši pie-
mēroti. Tomēr ar zināmu gandarījumu var konsta-

tēt, ka no tiem 48 šī tipa personvārdiem, kas doti

latviešu tautības jaundzimušajiem no 1959. līdz 1970.

gadam (sk. D. Zemzares rakstu, 130. lpp.), 31 vār-

dam 1980. gadā piekritēju nav bijis.
Līdz šim aplūkojām galvenokārt vispopulārākos

vārdus. Taču arī tad, ja gribam savam bērnam iz-

vēlēties retāk sastopamu vārdu, nebūt nav jānodar-
bojas ar jaunradi vai eksotisku vārdu meklēšanu;,

pat starp it kā gluži pierastiem kalendārā ievieto-

tiem vārdiem arvien var atrast tādus, ko šobrīd

izvēlas reti vai zināmu laiku pat nemaz. Ir jau,
tiesa gan, starp šiem uz laiku nežēlastībā krituša-

jiem vārdiem arī tādi, kas neliekas pieņemami vai

nu pārāk skaidri uztveramās sugvārdiskās nozīmes

dēļ, vai ari tāpēc, ka tiem laika gaitā izveido-

jusies kāda nevēlama nozīmes papildnianse. Tomēr

reti lietoto kalendārā ievietoto vārdu vairums *ir

semantiski gluži neitrāli un no valodas kultūras,

viedokļa nevainojami.

Visjaunākie K. Šiliņa apkopotie dati par latviešu

personvārdu izplatību attiecas uz 1980. g., tāpēc par

avotu izmantojam 1980. g. kalendāru8
.

8 Tautas kalendārs 1980. R., 1979. 251 lpp. (alfabētisks,

personvārdu saraksts 240.—249. lpp.).
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Vispirms aplūkosim vīriešu vārdus. Ne 1980. g.

Latvijā (KSb), ne 1966.—1971. g. Rīgā (pēc D. Zem-

zares datiem) ne reizi jaundzimušajiem nav doti 43

no 298 kalendārā minētajiem vīriešu vārdiem. 4 no

tiem nav pārstāvēti arī 1945.—1971. g. sarakstā;
tie ir Drosmis, Druvvaldis, Ermīns, Tālrits (pirmais
no tiem šķiet pārāk pretenciozs, otrajam ieviesties

neļauj grūti izrunājamais līdzskaņu dubultojums
-vv- zilbju sadurā; starp citu, KSa divreiz fiksēts

«vienkāršots» šī vārda variants Druvaldls). 14 vārdi

nemaz nav pārstāvēti KSb, bet KSa fiksēti tikai

pa reizei: Anšlavs, Ardis (DZ) 9
,

Bērtulis, Brencis,

Ģederts (DZ), Klaudijs, Knuts, Kurts, Maksis, Sen-

tis, Sīmanis, Spartaks (DZ), Uga (šis vārds gan

nav diez cik ieteicams, jo galotne -a var radīt ap-
lamu priekšstatu par vārda īpašnieka dzimumu),

Vīlips.

Pārējos 1980. g. neizmantotos latviešu vīriešu vār-

dus minēsim alfabēta secībā, iekavās atzīmējot, cik

reizes tie fiksēti KSa, kā arī ar (—) zīmi norādot

gadījumus, kad vārds nav pārstāvēts D. Zemzares

materiālā: Ādolfs (37), Aldonis (46), Alfs (5), Alnis

(11), Aloizs (26), Alvils (18), Anatols (2, —), An-

dulis (5, —), Andžs (7), Antis (4, —), Arvils (17),
Auseklis (16, —), Balvis (2, —), Benedikts (6, —),
Bernhards (2), Broņislavs (42, —), Centis (2, —),
Dailis (17), Egmonts (3), Eižens (5), Fricis (7, —),
Fridis (3, —), Gaits (kopā ar Gaitis 15, —; Gaitis

2 reizes izmantots arī 1980. g.), Georgs (10), Gun-

valdis (21, —), Herberts (11), Hermanis (7), Hugo

(5, —), Ikars (16), Indriķis (4), Inguns (2), Jēkabs

9 Ar (DZ) apzīmēti vardi, kas fiksēti arī D. Zemzares

rakstā; tā kā D. Zemzares aptvertais laikposms dajeji saskan

ar KSa, tad abos minētajos antroponīmiskā materiāla apko-
pojumos var atspoguļoties viens un tas pats vārda izmanto-

šanas gadījums.
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(31, —), Juliāns (2, —), Jūlijs (14), Konrāds (7),
Laimdots (2, —), Leopolds (7, —), Ludvigs (22, —),
Matīss (kopa ar Afa/is 8), Mintauts (7, —), Niklāvs

(2, —), Norberts (10), Otomārs (2, —), Pāui/s

(19, —), Persi/s (2, —), Reinholds (6, —), flūsms

(2, —), Severlns (2), Tālivaldis (95!), 7ems (4, —),
Valfrlds (3), Vidvuds (4), Vikentijs (3, —), V7s-

man/s (kopa ar Vismands 6, —), Vitolds (101!).
Šķiet, ka starp minētajiem vārdiem sev tīkamus

varētu atrast tie vecāki ar gana dažādu gaumi, kas

negrib savam bērnam izvēlēties īpaši populāru vārdu.

Varam viņiem ieteikt iepazīties arī ar nākošo sa-

rakstu; tajā minēti kalendāra personvārdi, kas

1980. g. Latvijā jaundzimušajiem doti tikai pa vienai

reizei (tāpat kā iepriekšējā sarakstā ar (—) zīmi

norādīts, ka attiecīgais vārds nav ne reizes izvēlēts

Rīgā 1966—1971. g.): Alfons, Almants, Augusts (—),
Boļeslavs (—), Boriss (—), Donāts (kalendārā gan
variants ar īso -a-\ Donats; —), Druvis, Francis

(—), Gaidis (—), Gustavs, Henrijs, Jgnāts (kalen-
dārā Ignats, —), Ilgmārs (—), Justs, Kazimirs (—),
Laimnesis (—), Leonards (—), Madis, Margots

(—), Miķelis, Oļģerts, Saulvedis, Spodris (—), Ste-

fans (2 reizes Stepans, — ), Tālis (—), Vents (3
reizes Ventis), Vilhelms (—), Zigfrīds.

No vīriešu kalendāra vārdiem 1980. g. ir izmantoti

255, taču kopējais to vārdu skaits, ko guvuši attie-

cīgā gada jaundzimušie zēni latviešu un jauktās
ģimenēs, ir 396. Tātad 141 vārdu jaunie vecāki,
nebūdami mierā ar kalendāra piedāvāto izvēli, ir sa-

meklējuši vai izdomājuši paši. Lielākā daļa no šiem

pašmeklētajiem vārdiem — 105 — ir izvēlēti tikai

pa vienai reizei. Starp šādiem individuāliem lietoju-
miem ir gan aizgūti «eksotiski» vārdi (Imre, Italo,

Janušs, Karens, Karims, Magomeds, Maikls, Roalds,

Svens, Zurabs, Zoržs un pat Artanjans), gan fonē-



160

tiski darinājumi un populārāku vārdu varianti (De-
niāns, Elgvars, Inarts, Itvars, Jaumārs, Marikss,
Vijārs, Zandis, pēdējie trīs fiksēti arī KSa). Krietni
retāk sastopami darinājumi no latviskas cilmes ele-

mentiem ar samērā skaidri uztveramu sākotnējo no-

zīmi: Dzilvars, Sainis.

Starp personvārdiem, kas nav atrodami kalendārā,
ir arī tādi, ko vecāki 1980. g. izvēlējušies vairākkārt.

Lūk, biežāk izmantotie, sākot ar vispopulārākajiem

(iekavās minēts šo pašu vārdu fiksējumu skaits

KSa) 10
: Sandijs —37 (2), Krists —23 (—), Ja-

neks — 20 (3), Ratvo — 16 (58), Elvis — 14 (3),
Kristiāns — 13 (2), Ričards — 11 (15), Ing(e)-
mārs — 9 (2), Tomass — 8 (2), Andžejs — 7 (5),
Dāniels — 6 (1), Indars — 6 (4), Gintars — 5 (1),
Renāts — 5 (1), Santis — 5 (4), Helvlgs — 4 (—).

Dajai no šiem vārdiem kalendārā var atrast visai

tuvus līdziniekus (Sandis, Raivis, Rihards, Toms,

Andrejs, Dzintars). Varbūt būtu vērts, kārtējo reizi

lemjot par izmaiņām kalendārā dodamo vārdu sa-

stāvā, ņemt vērā arī objektīvos, statistiski atspogu-

ļotos popularitātes rādītājus.
Par sieviešu personvārdiem runājot, vispirms jā-

saka, ka mūsdienu latviešu personvārdu sistēmā

reāli lietoto sieviešu vārdu skaits ir lielāks nekā

vīriešu vārdu skaits (KSa 1349: 1074, DZ 459:448n
,

10 Jau minējām, ka K. Šiliņa apkopotajos materiālos par

1980. g. (KSb) ietverti arī dati par jauktām ģimenēm. Šādās

ģimenēs jaundzimušajiem palaikam izvēlas krievu antroponī-

miskajai sistēmai raksturīgus personvārdus (sk. arī M. Sem-

jonovas rakstu), kas nav atrodami latviešu kalendārā, tālā-

kajā uzskaitījumā šī tipa vārdi nav iekļauti. Tāpat darīts arī

tālāk sieviešu vārdu apskatā.
11 Daži D. Zemzares rakstā atsevišķi izdalīti varianti (piem.,

Beata : Beāta : Beāic) skaitīti kā viens vārds.
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KSb 465:396). Vēl lielāka disproporcija ir kalen-

dārā 1980. g. — 450: 298. Taču no šiem 450 sieviešu

personvārdiem 166 nav izvēlējies neviens no vecā-

kiem. Aplūkosim šos «izbrāķētos» vārdus tādā pašā
secībā kā atbilstošos vīriešu personvārdus. Vispirms
tātad vārdi, kas nav fiksēti nevienā no trim izman-

totajiem rakstiem; tādu ir 10: Amalda, Bārbala,
Dagne, Dzelde, Dzledra, Dzīle, Irbe, Kamena, Nl-

-nona, Telma; šķiet, ka daži no šiem vārdiem vien-

kārši ir palikuši nepamanīti un nezināmi. 44 vārdi

pa vienai reizei atzīmēti KSa: Albertīne, Amllda,
Asne, Auguste, Aurora, Baņuta, Barba, Bella, Ce-

cīlija, Cilda, Dārta, Dzelme, Eda, Eiženija, Elmīra,

Ernestīne, Fanija, Guste, Helma, Ilgona (DZ), Irm-

garde, Iza, Kamila, Konstance, Kora, Llzete (DZ),
Made, Magone, Malva, Melisa, Minjona, Minna,

Mirta, Mundra, Nadīna, Nameda, Sibilla (DZ),

Strauja, Šarlote (DZ), Tāle, Tince, Veldze, Vidaga,
Zete.

Pārējie 1980. g. neizmantotie latviešu sieviešu per-
sonvārdi (norādes iekavās tāpat kā pie atbilstoša-

jiem vīriešu vārdiem): Ada (2, —), Adele (9, —),
Aelita (39), Agra (64), Aīda (43), Albīna (18, —),
Aldona (50), Alīda (15, —), Alma (22, —), Alvīne

(17, —), Amālija (2, —), Antonija (76, —), Apolo-

nlja (2, —), Asja (16, —), Austra (70, —), Balva

(4, —), Banga (4), Beatrise (14, —), Berta (4, —),
Broņislava (40, —), Dzidra (234!, —), Dzlrkstlte

(6)/ Džuljeta (7, —), Eleonora (38, —), Elfa (3),

Elfrīda (6, —), Elza (50, —), Emīlija (46, —),
Emma (10), Erna (22, —), Frīda (2, —), Gaisma

(5, —), Genoveva (5 un Genovefa 64, —), Glorija
(3, —), Gudrīte (2, —), Guntra (28, —), Ģertrūde
(20, —), Hedviga (18, —), Helga (22; 1980. g.

1 reizi izvelēts vārds Helge), Henriete (2, —), Her-

mīne (4, —), Herta (13, —), Hilda (5, —), Ida (10),



162

Ija (17), Iraīda (8, —), Irīda (17), Izabella (2, —),
Izolde (10), Jadviga (23, —), Jausma (7), Johanna

(2, —), Justīne (2), Kai/a (11, —), Karmena (9,
—), /(ira (4, —), №ra (5), Klaudija (7, —),
Kornēlija (8, —), Ksenija (2, —), Laimdota (103!),
Laimrota (3), Lavīze (2, —), Leonora (22, —), Lida

(20, —), Ligi/a (25, —), Līksma (8), Liliāna (3,
—), Līui/a (176!), Liza (3, —), Lorwya (30, —),
Laūe (3), Ma/aa (74, —), Malvīne (3, —), Marga
(12), Margrieta (8, —), Matilde (4, —), Melānija
(10, —), Afe/aVa (11, —), Me/a (5), Mi/da (13, —),
Mi/i/a (8, —), O/īui/a (3), Oiī/i/a (8, —), Paula

(2, —), Paulina (9, —), tfatfa (38), Rozālija (2,
—), #oze (5, —), Smaida (53, —), Smuidra (3, —),
Sofija (9, —), Spīdola (2, —), Spodra (25, —),

Spulga (3, —), Stefānija (16, —), Ste//a (9), Sue/-

lana (117), 7>i£a (3, —), Tekla (47, —), Va/i/a

(217!), Vanda (64, —), Veneranda (78, —), Vercia

(5, —), Vllhelmīne (33, —), Vilija (11, —), Zelma

(16, —), Zigfrīda (4, —), Zina (14, —), Zuzanna

(3, —), Ženija (31), Žermēna (2). (Protams, vārds,
kas nav ne reizes izmantots 1980. g., var būt tomēr

piešķirts šīs paaudzes bērniem, kas dzimuši, piem.,
1979. vai 1981. g.; ir zināmi konkrēti vārdu Dārta,
Jēkabs izvēles gadījumi.)

Pa vienai reizei 1980. g. Latvijā dzimušajām lat-

viešu tautības meitenēm doti šādi vārdi: Adelīna

(—), Amanda, Anastasija (—), Andīna ( —), Anto-

niņa (—), Armanda, Barbara, Dagmāra, Dainuvīte

(—), Danute, Doloresa, Drosma (—), Felicita (—),
Franciska (—), Grieta (—), Imanta, Ira (—), Irma

(—), Jūsma (—), Kaiva, Leontīne (—), Liesma,

Lūcija (—), Magda, Melita, Mirdza, Modra, Nanija
(—), Pārsla, Rigonda (—), Ritma (—), Rota (—),

Sarma, Saulcerīte (—), Selga, Taiga, Ulla, Ulrika,

Urzula, Uva, Vilma (—), Viviāna (—), Vizbulīte
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(—), Vizma, Zanda, Zellīte, Ziedīte (—), Zigrīda,
Zilgma.

No 450 kalendārā dotajiem sieviešu personvārdiem
1980. g. izmantoti tikai 284, kaut arī, kā jau minēts,
kopējais šajā gadā meitenēm izvēlēto vārdu skaits

ir 465. Tas nozīmē, ka no ārpuskalendāra avotiem

nācis 181 vārds. 106 no tiem lietoti pa vienai reizei

(piem., Aldija, Andrelita, Brita, Etāna, Ilisa, In-

gvilda, Leila, Marala, Nagrisa, Randlja); tātad

starp ārpuskalendāra sieviešu vārdiem vairākkārt

lietoto personvārdu īpatsvars ir krietni lielāks nekā

vīriešu vārdiem. Šādas disproporcijas cēlonis acīm-

redzot ir tas, ka meitenēm biežāk doti dažādi mūsu

personvārdu sistēmā nesen ienākuši un kalendāros

vēl neiekjuvuši «modes vārdi», kā arī bieži tiek da-

rināti vārdi ar šobrīd populārākajām izskaņām

(īpaši -ija, -ita) un daži no šādiem jaundarināju-
miem kļūst plašāk iecienīti.

1980. g. vispopulārākie ārpuskalendāra sieviešu

personvārdi ir Sindija 41 (KSa 1), Sandija 30 (1),
Lienīte 21 (36), Elēna 21 (5), Anželika 12 (14),
Erita 11 (10), Krista 11 (2), lana 11 (kopā ar

Zanna 36), Sentija 9 (—), Anžela 7 (26), Kristiāna

7 (2), Andžela 6 (14), leviņa 6 (7), Kerija 6 (1),

Ketija 6 (—), Agneta un Agnita — kopā 5 (Agnita
1), Sendija 5 (1), Dinija 4 (1), Korina 4 (—),

Adrija 3 (7), Agne 3(1), Airita 3 (3), Danita 3(1),
Estere 3 (1), Klinta 3 (1). Atkal, tāpat kā līdzīgiem
vīriešu personvārdiem, bieži var norādīt tuvas

atbilsmes kalendārā: Angelika, Liene, Helēna, Sanda,

Sintija, leva, Agnese v. c. Pievērš sev uzmanību

vairākas skaniski līdzīgu vārdu grupas: Sandija,

Sendija, Sentija, Sindija (kopā ar kalendārā minēto

vārdu Sintija šī grupa aptver diezgan daudz 1980. g.

dzimušo meiteņu, bet, ja vēl ņemam vērā vārdus

Sanda, Sande, Sanija, Sannija, Sanita, Santa,



164

Sinda, Sinta, tad — pat vel vairāk); Andžela, An-

žela, Anželika; Agne, Agneta, Agnita.
Latviešu mūsdienu personvārdu pētnieki ir apko-

pojuši datus par apm. 150 000—200000 vārdlietoju-
miem (lielāko daļu no šī darba ir paveicis Klāvs

Šiliņš). Šis darbs veikts ar tradicionālām metodēm

un bijis ļoti laikietilpīgs. Bet, piemēram, somu va-

lodnieks Его Kiviniemi līdzīgā darbā ir iesaistījis
elektronisko skaitļotāju un tā guvis iespēju izanali-

zēt pāri par 10 miljoniem personvārdu lietojumu,
t. i., visus, kas doti somu tautības jaundzimušajiem
Somijā pēdējo 100 gadu (1880—1981) laikā. Šī mil-

zīgā personvārdu materiāla analīzei veltītajā mono-

grāfijā 12 E. Kiviniemi formulē arī dažus ieteiku-

mus, kā, viņaprāt vajadzētu rīkoties, izvēloties vār-

du savam bērnam. lepazīsimies ar tiem, varbūt

kaut kas no somu vecākiem rekomendētā noder arī

mums:1'3

1) izvēlieties tādu vārdu, kas ļauj droši noteikt

vārda īpašnieka dzimumu,

2) neizvēlieties vārdu, kuru ir grūti uzrakstīt, iz-

runāt vai locīt,

3) neizmantojiet vārdu, kas var šķist apvainojošs
pašam tā īpašniekam vai citiem cilvēkiem,

4) apjautājieties paziņām, vai jūsu iecerētais vārds

liekas piemērots; tādējādi jūs laikus uzzināsiet nā-

kotnē gaidāmo sabiedrības attieksmi pret šo vārdu.

12
Kiviniemi E. Rakkaan lapsen monet nimet: suomalaisten

etunimet ja nimenvalinta. Espoo, 1982. 376 s.

13 Atstāstīts pēc recenzijas par Kiviniemi monogrāfiju:
Kepsu S. Suomalaisten etunimet. — Virittäjä, 1984, № 2,

s. 231—234.
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BRIGITA KABUCE

PAR CAURULI, KLAUSULI, TRUBU, TRUBIŅU
UN «TRUBĀ BŪŠANU»

Vēl arvien aktuāla ir barbarismu problēma lat-

viešu valodā. A. Blinkena rakstā «Valodas kultūra

divvalodības apstākļos» aplūko vairākus no krievu

valodas pārņemtus mašīnu, darbarīku, detaļu, kā arī

darītāju nosaukumus, kas ir barbarismi un no va-

lodas kultūras viedokļa būtu skaužami.1 Samērā

noturīgs barbarisms latviešu valodā ir no krievu

valodas aizgūtais vārds truba (trubiņa, arī trūba),

jo tas, pirmkārt, ir polisēmisks un, otrkārt, ietilpst
frazeoloģismā Nu ir tг и b āf. Daži piemēri, kuros

atklājas polisēmija, kādu barbarisms truba ieguvis
latviešu sarunvalodā: Nāc pie trubas! Pacel (arī

paņem) t rubinu! Uzliec zeķes uz trubām, lai

izžūst! Nav ūdens, atkal remontē trubas.

Redzam, ka ar vārdu truba tiek apzīmēti dažādi

cauruļveida priekšmeti un ierīces, jo tā primārā no-

zīme ir 'caurule. Truba ir tā sauktais attīstības bar-

barisms, kas savā laikā akceptēts pat vārdnīcās.

Piemēram, K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu

valodas vārdnīcas IV sējumā (1929—1932) dots

substantivs truba ar semantiski līdzīgo formu trūba

un ilustratīvo citātu no «Mājas Viesa Mēnešraksta»:

..trubā grabināja no jumta krītošais ūdens (Mā-

jas Viesa Mēnešraksts, XI, 192. lpp.). Latviskais

atvasinājums caurule valodā iesakņojies vēlāk. Pie-

mēram, visos četros Latviešu pareizrakstības vārd-

nīcas izdevumos, kurus sakārtojis E. Ozoliņš un

1 Latviešu valodas kultūras jautājumi. R., 1973, 91.—99. lpp.
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rediģējis J. Endzelīns (1924, 1929, 1932, 1936), ir

lietvārds caurule, otrajā, trešajā un ceturtajā vārdnī-

cas izdevumā dots arī par paralēlformu uzskatītais

vārds caure, arī E. Bleses un V. Pētersona Pareiz-

rakstības vārdnīcā (1938) un E. Bleses Pareizrak-

stības vārdnīcā (1939) ievietots lietvārds caurule

un par semantiski līdzvērtīgu pieņemtais caure.

Vārds caurule ar paralēlformu caure fiksēts Lat-

viešu konversācijas vārdnīcā (II sēj., 1928—1929),
kā arī J. Endzelīna un E. Hauzenbergas Papildinā-

jumos un tlabojumos K. Mīlenbaha «Latviešu valo-

das vārdnīcai» (I sēj., 1934—1938). Latviešu lite-

rārās valodas vārdnīcas II sējumā ievietoti vairāki

no lietvārda caurule veidoti salikteņi (cauruļpālis,
cauruļvads, cauruļveida, cauruļveldlgs, cauruļvei-

digi), kas parāda šī vārda iesakņošanos valodā.

Tomēr latviešu literārās valodas leksikas karto-

tēkas materiāli liecina, ka reizēm joprojām lieto vār-

dus truba, trūba, kā arī attiecīgos deminutīvus tru-

biņa, trūblņa.

Pieļaujama būtu barbarisma truba izmantošana

daiļliteratūrā kāda personāža tipizācijai un runas

raksturošanai:
.. viņš mani [runci] apspaidīja, izlik-

damies visai līdzjūtīgs, un ar melnu t rubinu klau-

sījās gan pie labiem, gan kreisiem sāniem. (Adam-

sons E. Izlase. R., 1957, 97. lpp. Stāsta pirmpubli-
cējums žurnālā «Domas» 1933. gadā.) Medicīnas

termins stetoskops vai tautā lietojamais klausāmais

stobriņš īsti neiederētos runča Miķeļa monologā.
Nekādu stilistisko ekspresivitāti un arī ne jaunu

satura niansi izteiksmei nepiešķir deminutīvs tru-

biņa šādā piemērā: ..
es kopš pirmās dienas, kad

uzllkām govs pupiem slaucamās trūbl ņ a s, sapratu,
kāda neganta brēka saceltos, ja slaucamajā reizē

manis nebūtu klāt. (Kalndruva M. Cilvēka sirds. R._,
1961, 108. lpp.) Barbarisms trūblņa te uztverams ka
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valodas piesārņojums. Atbilstošais literārais ekviva-
lents ir slaukšanas stobriņš. Var iebilst arī pret šādu

vārda trūba lietojumu: Durvis vēl bija saglabājušās
diezgan labas, mazajam lodziņam puse rūts vesela,
bet no velēnu jumta spraucās laukā sarūsējusi
skārda trūba, vecs skurstenis (Lācis V. Cilvēki

maskās. R., 1984, 129. lpp.), jo romāna «Cilvēki mas-

kās» pirmpublicējums parādījās žurnālā «Atpūta»
1935. gadā, bet visās tā laika autoritatīvākajās vārd-

nīcās trūba vietā jau bija caurule.

Sarunvalodas piemēros Nāc pie trubas! Pacel

(arī paņem) tгиb iņ v! atklājas vārda truba (tru-

biņa) sekundārā nozīme, kuru barbarisms ieguvis
vēlākā laikā. Šajos teikumos truba vietā lieti noder

latviskais klausule, kas arī visnotaļ tiek lietots. Lat-

viešu literārās valodas vārdnīcā šī lietvārda klau-

sule nozīme ilustrēta ar vairākiem citātiem: Telefons
uz galda ■— ņem klausuli un runā (Brodele A.

Zilais zvirbulis. R., 1965, 98. lpp.); ..visi telefoni
kā pēc norunas aizņemti, un beidzot viņa nepacie-

tīgi nomet klausuli uz dakšiņas (Zigmonte D.

Fragments. R., 1971, 62. lpp.) v. c.

Barbarisms truba (trubiņa) aizgūts no krievu

vārda труба, kuram krievu valodas četrsējumu vārd-

nīcā uzrādīta pamatnozīme: «длинный полый пред-

мет или устройство, обычно круглого сечения, пред-

назначенный для провода жидкости, пара, газа

и т. п.»
2 Līdzīgi Latviešu literārās valodas vārdnīcā

definēts lietvārds caurule.

Taču krievu vārdam труба nav tādas nozīmes kā

iepriekš minētajos latviešu sarunvalodas piemēros,
kur truba lietots klausules nozīmē.

Vārds truba (trūba), kā arī attiecīgais deminutīvs

trubiņa (trūbiņa) daiļliteratūrā būtu attaisnojams,

2 Словарь русского языка. Т. IV. М., 1961, с. 570—571
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ja tiktu izmantots vides un laikmeta kolorīta rak-

sturošanai. Piemēram, J. Kalniņš raksta par Raini

emigrācijas gados Kastaņolā: Viņi labprāt nekad

nesazvanījās, jo telefonā parasti kaut kas rūca,

sprakšķēja, viņš ar šo nelabo tг и b и pie auss kļuva

nervozs, neiecietīgs .. (Kalniņš J. Rainis. R„ 1977,
388. lpp.) Lietvārds klausule romānā attēlotajā laik-

posmā varēja nebūt pietiekami populārs vai vispār
vēl nebija darināts. Tā, piemēram, J. Endzelīna un

E. Hauzenbergas Papildinājumos un labojumos
K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcai» (I sēj.,
1934—1938) ievietots tikai klauseklis ar tam rakstu-

rīgo vārdkopu telefona klauseklis, lietvārda klau-

sule nav arī K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārd-

nīcā. lespējams, ka ar to būtu izskaidrojams barba-

risma truba lietojums tā laika daiļliteratūras darbos:

Sausais vairs tālāk neklausījās Ozola bezkaunībās,
bet dusmās nosvieda tālruņa t rubin и (Rozītis Р.

Ceplis. — Raksti, 111. R., i961, 322.'1pp. — Pirm-

publicējums 1928. g. laikrakstā «Pēdējā Brīdī»);

.. viņš no dusmām nevarēja parunāt, nervozi raus-

tīja telefona t rubinu un meklēja vārdus.. (Ber-

gis S. Ziemeļu pionieri. R., 1957, 89. lpp. — Sarak-

stīts 1919.—1921. g.); ..tiklīdz Zanza bija ieradu-

sies teātrī, viņu sauca pie telefona. Trūb iņ ā at-

skanēja Arņa balss (Lācis V. Cilvēki maskās. R.,

1984, 109. lpp. — Pirmpublicējums žurnālā «At-

pūta» 1935. g.).
No vārda truba izmantošanas vajadzētu atteikties

gadījumos, kad tā lietojums nav motivēts: Ilgāku
laiku neviens nenāca pie aparāta, pīkstēja tikai sig-
nāli, un viņš jau gribēja nolikt t г и b i ņ v, kad bei-

dzot nodudlnāja Melānijas pazīstamais baritons..
(Ezera R. Zemdegas. R., 1977, 268. lpp.) Turpretī
darbā «Pati ar savu vēju» šī pati autore lieto vardu

klausule: Pī-pī-pī... Nolika klausuli? Vai cen-
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ttālē kaut kas atvienojās? (Ezera R. Pati ar savu

vēju. 2. grāmata. Nodevība. R., 1984, 108. lpp.)
Valodas praksē nereti vēl barbarismu trubiņa lieto,

lai apzīmētu konditorejas izstrādājumu, kam ir cau-

rulītes veids. Arī te būtu vēlams darināt latvisku

nosaukumu. Pamatojoties uz ārējo līdzību, šo kon-

ditorejas izstrādājumu varētu saukt par caurulīti:

caurulīte (ar krēma pildījumu). Pareiza būtu

arī semantiski līdzvērtīgā un īsākā forma caurīte:

caurite (ar krēma pildījumu). Vārds caurīte

ir jau izmantots mūzikas un medicīnas terminos,

piemēram, pretkoniskā caurīte (mūzikā) un dieg-

veidīgā trlcaurīte (medicīnā).
Latviešu literārās valodas leksikas kartotēkas ma-

teriāli liecina, ka barbarisms truba nostiprinājies
frazeoloģismā nu ir trubā!. Krievu valodas frazeolo-

ģiskajā vārdnīcā pie lietvārda труба dots frazeolo-

ģisms дело труба ar nozīmi 'kāda (arī kā) stāvoklis,

pašsajūta, kāda darījums v. tml. ir ļoti neveik-

smīgs, slikts, grūts; kādam (arī kam) klājas slikti,

grūti'.
3 Krievu frazeoloģismam дело труба seman-

tiski atbilst latviešu nu ir vakars! nu ir dlmbā!

(tintē!) 4. Krievu-latviešu frazeoloģiskajā vārdnīcā

abiem šiem frazeoloģismiem dota norāde, ka tie lie-

tojami vienkāršrunas stilā, tātad gan pēc stila, gan

nozīmes nevēlamo frazeoloģismu nu ir trubā! var

aizstāt ar nu ir vakars! nu ir dlmbā! (tintē!).

Tomēr barbarisms truba kā frazeoloģisma nu ir

trubā! komponents ir visai noturīgs un nereti ar

vienkāršrunas stilistisko nokrāsu tiek lietots ne vien

ikdienas mutvārdu komunikācijā, bet arī publicis-
tikā: Kas ir caurule? Jūs teiksiet, katrs bērns to

* Фразеологический словарь русского языка. М, 1978,

с. 482.
4 Krievu-latviešu frazeoloģiskā vārdnīca. II sej. R., 1974,

159. lpp.
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kaut kas pavisam nepatīkams, nelādzīgs... (Pie-
mēram, piedzīvojot kādu ķibeli, mēs bieži vien no-

pūšamies: «Nu gan esmu «trubā»!»..) (Lit. un

Māksla, 1963, 13. jūl., 4. lpp.) Frazeoloģismu nu ir

trubā! samērā bieži izmanto personāža raksturo-

šanai, ieskicējot tā sociālo piederību, atklājot kādas

individuālas rakstura iezīmes v. tml.:
.
. [Edžuks]

brīžiem pablenza uz manu [žurnālista] pusi, tad,
virtuvē ieskriedams, noprasīja: «Kas tas tāds?...»

Un pavisam puiciski noelsās: «Nu, ta' Ir trubā!

Visu pieraksta.» (Padomju Jaunatne, 1970, 28. okt.)

Domājams, ka šajā lauku jaunatnei veltītajā ap-
rakstā frazeoloģisms lietots, lai uzsvērtu situācijas
neoficiālumu un runas akta spontānumu, lai attēlotu

jaunatnei tipisko valodu, kur nereti pavirša vārdu

izvēle un barbarismi mijas ar žargonismiem.
Izvēloties izteiksmes līdzekļus, derētu paturēt prātā

Kronvalda Ata teikto: «Mums vajaga gan dažu

jaunu vārdu iztaisīt un pieņemt.. Bet vispirms
mums vajaga savu tagadējo valodu dziļi jo dziļi

pazīt un izprast. Lai nemeklējam tai reizē jaunus

vārdus, kur mums jau sirmu pazīstamu diezgan, un,

ja jaunus iztaisām, lai neklūpam, negrēkojam pret

savas valodas likumiem, pret viņas garu.»
5

5 Kronvalda Atis. Kopoti raksti. I sej. R., 1937, 512. lpp.
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Terminoloģija

JURIS BALDUNČIKS

PAR VĀRDU BLOKS, TRĪSIS UN TRĪCE LIETOŠANU

Jau pamatskolas fizikas kursā iepazīstamies ar

vienkāršu mehānismu spēka ietaupījumam vai spēka
iedarbes virziena maiņai — uz ass uzstiprinātu ripu
(skrituli), kurai pa aploci izveidota rieva trosei vai

ķēdei. Šo mehānismu nosacīti nosauksim par 1. me-

hānismu. Praksē šāda ripa (arī divas vai trīs ri-

pas — skrituji — uz vienas ass) ļoti bieži ir ieslēgta
metāla (jūrniecībā — arī koka) aptverē, kurai var

būt piestiprināšanas gredzens, grozeklis vai citi ele-

menti. Šo mezglu nosauksim par 2. mehānismu. Bez

tam plaši izplatīts sarežģītāks celšanas mehā-

nisms — ar lokano elementu (trosi, ķēdi) saistītu

kustīgo un nekustīgo 1. (vai 2.) mehānismu sistēma

(šeit iespējamas dažādas modifikācijas, arī papildi-

nājums ar zobratu, vinču v. tml.). Šādai sistēmai

dosim nosacītu apzīmējumu «3. mehānisms» (krievu
valodā nosaukumi полиспаст, таль (тали)).

Latviešu valodā minēto mehānismu apzīmēšanā

vērojama samērā liela nekonsekvence (gan senāk,

gan arī mūsdienās). Visu triju mehānismu apzīmē-
šanai lietots vārds trīsis un tā formālie varianti.

Vārds bloks lietots galvenokārt 1. un 2. mehānisma

apzīmēšanai. Viens no vārda trīsis formālajiem va-

riantiem — trīce — pakāpeniski ieguvis patstāvīgu
nozīmi — 3. mehānisms. Bez tam 1. mehānisma apzī-
mēšanai lietoti vārdi skritulis un skriemelis, 3. me-

hānisms saukts arī par polispastu (jūrniecībā 3.
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mehānismam ir specifiski, tikai šai nozarei raksturīgi
nosaukumi). Sāda daudzveidība lielā mērā izskaid-

rojama ar citu valodu ietekmi. Lai par to pārlieci-
nātos, tuvāk jāiepazīstas ar vārdu bloks, trīsis, trīce

izcelsmi un to lietojumu latviešu rakstu valodā.

Hronoloģiskā prioritāte, šķiet, pieder vārdam trīsis

(varianti trlss, trīse, trīsa, trīce, trlcls, trlsulls, trī-

zulls, trizulls), kas, pēc J. Endzelīna domām, aizgūts
no viduslejasvācu trisse1 (rakstības varianti trltze,

trlzze, trifie, triste) ; sk., piemēram, J. Langes vārd-

nīcā: Trizze, die — tas trizulls2
.

Vārda trīsis regu-
lārs lietojums rakstu valodā sākas aptuveni 19. gad-
simta vidū: Ja par provi kādu grūtu nastu uz augšu

ceļ ar sveramo bomi, jeb ar trīšiem — tad bomis

un trīši arī ir mašinas
.. (Pēterburgas Avīzes, 1862,

№ 22, 232. lpp.) Tad piesien to augšēju trīsritenīgu
lielās tākeles trīsi.. (Asmuss N. Katķismis par ku-

ģošanu priekš kuģošanas skolām un priekš mācīša-

nās mājās. R., 1869, 117. lpp.)

Vārdu bloks (varianti bloka, bluķis) — aizgūts

no vācu Block vai angļu block, kur tas apzīmē 2. me-

hānismu, — latviešu rakstu avotos izdevies fiksēt

(2. mehānisma nozīmē) 19. gadsimta 60. gados: Sī

lauva . . tek caur pie viņas piederīgu bloku, kam

starpā ir skrltuls (Mājas Viesis, 1869, № 34,

271. lpp.) Vina [tauva]., tek caur bluķi, kam starpā
skrltuls (Latviešu Avīzes, 1869, № 38, 299. lpp.)

1 K. Mdenbaha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, pa-

pildinājis, turpinājis /. Endzelīns. 4. sēj. R.. 1929—1932,
241. lpp. Sal.: trisse, tritze, triste — «ein Werkzeug, iiber

welches ein Seil geschlagen wird, etwas däran befestigtes in

die Hohe zu ziehen>. — Schiller Ķ., Lilbben Ä. Mittelnieder-

deutsches Wörterbuch. Vierter Band. Bremen, 1878, S. 613.
2 Lange J. Vollständiges dcutschlettisches und lettischdeut-

sches Lexicon nach dem Hauptdialecten in Lief- und Curland*

Mitau, 1777, S. 521.
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Latviešu vārdnīcās vārds bloks pirmo reizi fiksēts
1881. gadā: Bocmaņa lietas

..
blokas.?. K. Valde-

māra 1872. gada «Krievu-latviešu-vācu vārdnīcē»

krievu блок un vācu Block ekvivalents ir okazionāls

jaunvārds svārsteklls (lieta priekš nastu celšanas).
lespējams, ka latvieši sākuši lietot vārdu bloks

i. mehānisma nozīmē krievu valodas ietekmē (šāds
lietojums sastopams arī mūsdienās), kas nenovēr-

šami radījis terminoloģisku nekonsekvenci. 19. gad-
simta beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē bloks

un trīsis (gan 1., gan 2. mehānisma nozīmē) samērā

bieži lietoti kā ekvivalenti (pat vienā un tajā pašā
tekstā): Uztakelēšana 75 rub., trīsas (blokas)
100 rub. (Baltijas Vēstnesis, 1885, № 172, 1. lpp.)
Block — блок — bloka, trlse (Bandrewitsch Ä. An-

glo-Russian-Lettish Marinē Dictionary. R., 1908,

17. lpp.) Bloks — trizulis
. . (Ozoliņš E. Svešvārdu

vārdnīca. R., 1926, 13. lpp.) Trīsis (terminoloģijas

komisijas sankcionēts termins), bloks (tautā lietots

vārds)
. .

(Malvess A. Tehniska vārdnīca būvvie-

lām, būvdarbiem un konstrukcijām. Ar pielikumu

ģeometrijai un mehānikai. R., 1931, 206. lpp.) Trī-

sis (bloks) (Blese E., Pētersons V. Pareizrakstības

vārdnīca. R., 1938, 202. lpp.) lešērējot augu šķiedru

trosi blokā (trīsī), jāņem attiecīga lieluma bloka.

(Kalniņš E. Takelāžas darbi. R., 1941, 16. lpp.)
Блок — bloks, trīsis (vienkārša ceļamlerlce)

(Krievu-latviešu lauksaimniecības vārdnīca. R.,

1953, 42. lpp.) Arī mūsdienās mēdz vienā nozīmē

lietot abus vārdus bloks un trīsis. Taču viens im

tas pats autors šos vārdus vairs nelieto paralēli.
Vienā darbā sastopam tikai vārdu bloks, citā —

3 Валдемар Kp. Карманный русско-английско-французско-
лемецко-итальянско-датско и норвежско-шведско-латышский
морской словарь. М., 1881, с. 211.
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trīsis4 (piemēri ar abiem vārdiem 1. mehānisma no-

zīmē): Pār bloku В pārlikti divi paralēli diegi, kuru

vienā galā piesiets atsvars. . (Fizikas praktikums.
2. izd. R., 1979, 79. lpp.) Pāri trīsim pārlikta virve,
trose vai ķēde. (Pjoriškins A., Rodina N. Fizika 7.

un 8. klasei, 1982, 138. lpp.)
Terminoloģiskā nekonsekvence vērojama ne vien

vārdu trisis un bloks pamīšus lietošanā 1. un (re-
tāk) 2. mehānisma nozīmē, bet arī 3. mehānisma

nozīmē: Bloks — apaļa svira smaguma celšanai un

spēka iedarbes virziena maiņai. Izšķir: brīvo un

ciešo bloku. [..] Abus šos blokus dažādi sakopojot,
legūst vienkāršas ceļamās mašīnas — trīšus. (Lat-
viešu konversācijas vārdnīca. 2. sēj. R., 1928—1929,
2599. sl.) Trīsis. īpatnējs sviras veids: uz ass uz-

stlprlnāta ripa, pār kuras ārējo ledobto malu pār-
mesta virve.

.

Divkāršais trīsis, ar vienu vai vairā-

kām ripām dod spēka ietaupījumu .. Praksē visvairāk

lieto trīšus ar vairākām nekustīgām un vairākām

kustīgām ripām.. (Lauksaimniecības leksikons.

3. sēj. R., 1939, 2468. sl.) Sis trīsis shematiski attē-

lots 5.—10. zīmējumā. Tas sastāv no diviem nekus-

tīgiem trīšiem.. un no kustīga trīša
..

(Balsars J.,

Šiliņš L. Teorētiskā mehānika un mehānismu un

mašīnu teorijas pamati. R., 1964, 55. lpp.) Trīsis —

таль, блок подъемный5 (Latviešu-krievu vārdnīca.

2. sēj. R., 1981, 597. lpp.).
3. mehānisma nozīme biežāk lietots vārds trice

(20. gadu sākumā šādā nozīmē to apstiprināja Ter-

minoloģijas komisija), retāk — polispasts: Trīce.. —

Flaschenzug — полиспаст, сложный блок, таль.

(Malvess Ä. Tehniska vārdnīca .. R., 1931, 206. lpp.)

4 Būvmašīnu nozarē 1. mehānisma nozīme lietots galveno-
kārt vārds trisis.

5 Krievu valodā таль un блок apzīmē atšķirīgus mehā-

nismus.
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Par trici sauc ar lokanu elementu (trosi vai ķēdi)
saistītu nekustīgo un kustīgo trīšu sistēmu. (Tete-
ris H. Celšanas un transporta mašīnas. R., 1973,
67. lpp.)

Jūrniecība (ari zvejniecība) lietojamo triču pavei-
diem ir specifiski, tikai šo nozaru praksē sastopami
nosaukumi, piemēram, ģīna, krievu гини, vācu Gien,
taļļa (taija) 6

.

Nekonsekvence (un maldinoša sinonīmija) visu

iepriekšminēto mehānismu un to sastāvdaļu nosauk-

šanā ir ļoti apgrūtinoša, tāpēc tā ir jāierobežo (pie-
šķirot katram mehānismam vienu noteiktu nosau-

kumu). Apspriežot jūrniecības terminus (1981. g.),
Terminoloģijas komisija par vienīgo pareizo 2. me-

hānisma apzīmējumu apstiprināja terminu bloks.

Tas ir gan praktiskā ikdienā lietotā (jūrnieku, celt-

nieku, celtņu mašīnistu, krāvēju runā), gan vairā-

kos rakstu avotos fiksētā termina apstiprinājums,
piemēram, Bloks — takelāžas apkalums, kas sastāv

no skrituļa ar gropi, asītes, diviem vaigiem jeb ba-

kām un piestiprināšanas gredzena. (Millers L. Bu-

rāšanas sports. R., 1953, 211. lpp.) Bloks sastāv no

viena vai vairākiem skrituļiem ar gredzenveida rie-

vām, kas nostiprināti uz vienas kopējas ass un

ieslēgti aptverē. (Strūģis H. Saliekamā dzelzsbetona

montāža. R., 1964, 98. lpp.)

Apspriežot celtniecības mehānikas un mašīnu me-

hānismu teorijas, būvmašīnu un celtniecības termi-

nus (1984. g.), tika konstatēts, ka jaunākie leksiko-

giāfiskie izdevumi («Krievu-latviešu politehniskā
vārdnīca» un «Latviešu-krievu vārdnīca» (R., 1979—

1981)) minēto mehānismu nosaukumus atspoguļo

nepareizi. Terminoloģijas komisijas sēdē un tālākā

6 Aizgūts no vācu Talje (tas savukārt no itāliešu iagtia);
sal.: krievu таль, тали, igauņu tali.
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terminu (jēdzienu) saskaņošanas procesa tika izvei-

dota šāda terminu sistēma (krievu un latviešu va-

lodā):
1. mehānisms ir trisis — kr. блок, шкив, vācu

Rotte, Scheibe, angļu pulley, sheave; vārda шкив

nozīmei 'ritenis (skritulis), kas kustina (vai tiek

kustināts ar) dzensiksnu, v. tml.' latviešu valodā

atbilst termins skriemelis;

2. mehānisms ir bloks — kr. блок (piemēram,
блок одношкивный — vientriša bloks, блок двух-
шкивный — divtrišu bloks, канифас-блок — atvā-

žamais bloks); vācu Block, angļu block;
3. mehānisms ir trīce — kr. таль; полиспаст (arī

электроталь — elektrotrice; тельфер — pārvieto-

jamā elektrotrice, telfers); vācu Flaschenzug,

angļu purchase, tackle.

JAUNĀKAIS TERMINOLOĢIJĀ

Sarakstā apkopoti termini un terminoloģiska rak-

stura vārdi un vārdu savienojumi, kas 1984. gadā

pieņemti LPSR ZA Terminoloģijas komisijas sēdēs,

apspriežot celtniecības, arhitektūras, autotehnikas,
bibliotēkzinātnes un dažu citu nozaru terminus, kā

arī ieteikti praksei LPSR ZA A. Upīša Valodas un

literatūras institūta valodnieku konsultācijās (tiem

pievienota norāde (kons.)). Līdztekus jaunvārdiem
salīdzināšanai, kā arī popularizēšanas nolūkā doti

daži jau agrāk vārdnīcās un citās publikācijās
fiksēti vārdi.

Dotie skaidrojumi ir īsi, orientējoši un nepretendē
uz pilnīgu nozīmes izklāstu. Atsevišķos gadījumos
skaidrojumiem pievienoti piemēri.

aizpagalms — задворки — vieta aiz pagalma
apraide — широковещание — raidījums, raidī-
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šana (pa radio, televīziju) plašām iedzīvotāju ma-

sām; radioapraide, televīzijas a.

arhitekts, būvmākslinieks — ЗОДЧИЙ

ārtelpa — внешнее пространство — telpa, izpla-
tījums ārpus slēgtajām telpām, telpa starp ēkām

atgaisotājs — вантуз — gaisa aizvadīšanas

ierīce; cauruļvadu a.

atkomplektēšana — рекомплектование — kom-

plekta atjaunošana, atlasot nost nederīgo un papildi-
not ar vajadzīgo; grāmatu fonda a.

atspīdnis — световозвращатель — gaismu atsta-

rojošs priekšmets (deta|a, ierīce); priekšējais a., trīs-

stūra a.

atvaļa — увольнение — atvaļinājums (karavīram)'
uz dažām stundām; saņemt atvaļu, būt atvaļā, atva-

ļas laiks; atvaļas zīme — увольнительная

bezpartijisks (sk. ari nepartijisks, partijisks) —

беспартийный — tāds, kas nav nevienas partijas

biedrs; arodbiedrības konferences bezpartijiskie dele-

gāti
būvmākslinieks sk. arhitekts

darbderīgs — исправный — tāds, kas ir lietošanas

kārtībā, kas ir derīgs darbam, lietošanai (par darba-

rīkiem, ierīcēm, aparātiem v. tml.); d. motors

darbnederīgs — неисправный — tāds, kas nav lie-

tošanas kārtībā, kas nav derīgs darbam, lietošanai (par

darbarīkiem, ierīcēm, aparātiem v. tml.); d. motors

darbuzdevums (sk. arī norīkojums) — наряд —

uzdotais darbs; rīkojums veikt darbu; saņemt darb-

uzdevumu, darbuzdevuma izpildes termiņš; vienota

darbuzdevuma brigāde — brigāde, kas saņem vie-

notu darbuzdevumu un kopēju atlīdzību, kura tiek sa-

dalīta tieši proporcionāli katra locekļa veiktajam
darbam

fabrikāls — фабричный — tāds, kas saistīts ar

ražošanu fabrikā; fabrlkālās ražošanas nozares
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fonors, skända — тумба — akustiska ierīce (agre-

gāts) — kopējā kārbā ietvertu skaļruņu kopa (re-
tāk — viens skaļrunis) ar pierīcēm

grilbārs — грильбар — bārs ar ierīci gaļas (vistu,

šašliku) cepšanai uz grozāmiem iesmiem vai restēm

(kons.)
iedaliena — надел —

iedalītais zemes gabals, ze-

mes piešķīrums; iedallenu zemnieki

izmitinājums — постой — organizētas vienības

(grupas) pagaidu apmetne, mājvieta; ilgstošie mili-

tārie izmitlnājuml
izstrādne — разработка — zinātniska, pētnie-

ciska vai cita rakstura darba izstrādāšanas rezul-

tāts — pētījums, projekts v. c; ražojamā objekta iz-

gatavošanas tehnoloģijas izstrādājums; zinātniskā

darba i., Informācijas i., radiostacijas i.

kājnieku tūrisms — пешеходный туризм

koppläns — сводный план, общий план — apko-

pojošs plāns vairākām vai daudzām iestādēm, uz-

ņēmumiem, organizācijām v. tml.; komplektēšanas k.

lasāmība — читабельность— lasāmā teksta skaid-

rības, uztveramības pakāpe; grāmatas l.

lasītība — читаемость — iespieddarbu skaits, kuri

gada laikā izsniegti vidēji katram bibliotēkas lasītā-

jam; grāmatas l.

mazbērnu apavi — гусариковая обувь — 10,5.—

14. lieluma apavi

nepartijisks (sk. arī bezpartijisks, partijisks) —

непартийный — tāds, kas nav saistīts ar kādu par-

tiju, ar piederību partijai; nepartijiska organizācija

nestrādājamais vecums — нерабочий возраст —

cilvēka vecums, kurā nav paredzēts strādāt algotu
■darbu

nestrādes telpa — нерабочая полость — telpa
(ierīcēs, iekārtās v. tml.), kas nav paredzēta darbam,
darbībai
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nestrādnieciskā inteliģence — нерабочая интелли-

генция — inteliģence, kas nav cēlusies no strādnieku

šķiras
norīkojums (sk. arī darbuzdevums) — наряд —

dokuments par kāda darba veikšanu, par kaut kā iz-

sniegšanu, nosūtīšanu v. tml.; rīkojums, norādījums
veikt kādu darbu

orientierisms, orientēšanās sports — ориентирова-

ние; orientierisma sacensības (kons.)

palaides — пусковой — tāds, kas saistīts ar kādas

ierīces, iekārtas v. tml. objekta laišanu darbā, nodo-

šanu ekspluatācijā

partijisks (sk. arī bezpartijisks, nepartijisks) —

партийный — tāds, kas ir saistīts ar kādu partiju;

iedzīvotāju partijiskā daļa; konferences partijiskie de-

legāti
raktne — забой; ekskavatora r.

rindapbūve (nevis «paralēlrindu apbūve») —

строчная застройка — apbūve, kam raksturīgs būv-

objektu novietojums rindā (rindās); rindapbūves

paņēmiens
saorganizētība — заорганизованность — aizbild-

nieciska masu iniciatīvas aizstāšana ar rīkojamo pa-
sākumu norises iepriekšēju sagatavošanu (scenāriju
izstrādāšanu, runu programmēšanu utt.); novērst

saorganizētību un formālismu sabiedriskajā darbā

(kons.)
savrupsēta — усадьба — atsevišķa mājvieta —

savrupmāja kopā ar piemājas zemesgabalu un saim-

niecības palīgbūvēm; savrupsētu apbūve
skanda sk. fonors

skrejritenis — самокат — ar kāju stumjams stūrē-

jams braucamrīks ar platformu vienas kājas novie-

tošanai; rotaļas ar skrejriteni (kons.)
stāvots — ярусный — tāds, kur vienā telpā izvei-

dots stāvojums; stāvotā krātuve
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strādājamais vecums — рабочий возраст — cil-
vēka vecums, kurā ir paredzēts strādāt algotu darbu

strādnieciskā inteliģence — рабочая интеллиген-

ция — inteliģence, kas cēlusies no strādnieku šķiras
uzrādītāja krājgrāmatiņa — сберкнижка на предъ-

явителя — krājgrāmatiņa, pēc kuras ieguldītā nauda

tiek izsniegta šīs krājgrāmatiņas uzrādītājam (kons.)
zīdaiņu apavi — пинетки — 9,5. —12,5. lieluma

apavi (kons.)

KRIEVU VALODAS TERMINU RĀDĪTĀJS

беспартийный sk. bezpartijisks

вантуз sk. atgaisotājs
внешнее пространство sk. ārtelpa
грильбар sk. grilbārs

гусариковая обувь sk. mazbērnu apavi
забой sk. raktne

задворки sk. aizpagalms
заорганизованность sk. saorganizētība
зодчий sk. arhitekts

исправный sk. darbderīgs
надел sk. iedaliena

наряд sk. darbuzdevums; norīkojums
неисправный sk. darbnederīgs

непартийный sk. nepartijisks
нерабочая интеллигенция sk. nestrādnieciskā inteli-

ģence

нерабочая полость sk. nesträdes telpa
нерабочий возраст sk. nestrādājamais vecums

общий план sk. koppläns

ориентирование sk. orientierisms

партийный sk. partijisks
пешеходный туризм sk. kājnieku tūrisms

пинетки sk. zīdaiņu apavi



постой sk. izmitinājums

пусковой sk. palaides
рабочая интеллигенция sk. strādnieciskā inteliģence
рабочий возраст sk. strādājamais vecums

разработка sk. izstrādne

рекомплектованиеsk. atkomplektēšana

самокат sk. skrejritenis

сберкнижка на предъявителя sk. uzrādītāja krāj-
grāmatiņa

световозвращатель sk. atspīdnis

сводный план sk. koppläns

-строчная застройка sk. rindapbūve

тумба sk. fonors

увольнение sk. atvaļa

усадьба sk. savrupsēta
фабричный sk. fabrikāls

читабельностьsk. lasāmība

читаемость sk. lasītība

широковещание sk. apraide
ярусный sk. stāvots

Valentīna Skujiņa
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No vardu vēstures

KONSTANTĪNS KARULIS

VĀRDA BAUDĪT NOZĪMJU VEIDOŠANĀS

Reti kāds latviešu valodas vārds piedzīvojis tik

daudz nozīmes maiņu kā baudīt. Vairākas pārmaiņas
notikušas pēdējos gadsimtos, un tām var labi izsekot

literatūrā. Par senāko vārda formas un nozīmes at-

tīstību varam aptuveni spriest tikai pēc analoģijas un

pēc citu valodu atbilstošajiem vārdiem. Vārds baudīt

ir īpatnējs tanī ziņā, ka mūsdienu formā un nozīmē

saplūduši divi senāki vārdi ar atšķirīgu cilmi. Viens

no tiem ir indoeiropiešu saknes *beudh- 'būt nomodā,,
modināt' reflekss. No šās saknes izveidojās austrum-

baltu *baud-, skaņumijā *bud-. Šī otrā forma re-

dzama apvidvārdā bust 'mosties' (tag. būdu, pag.

budu; sal. lietuviešu būsti 'mosties') un tā kauzatī-

vos budit un budlnāt 'modināt, mudināt, dzīt. No

budināt atvasināts literārās valodas vārds uzbudi-

nāt ar senāko nozīmi 'uzmodināt, uzmudināt' (saL
lietuviešu budlnti 'modināt').

No saknes pilnās formas *baud- ir verbs baust,.
kas saglabājies kursenieku izloksnē ar nozīmi 'sist,

pērt'; attiecīgais lietuviešu vārds ir baūsti 'sodīt;

biedēt, draudēt; dzīt, mudināt. Atvasinājumam
baudīt formas ziņā atbilst lietuviešu bāudinti 'mudi-

nāt, kūdīt' un krievu будить 'modināt. Acīmredzot

baudīt nozīmes maiņa ir bijusi šāda: 'modināt'

'mudināt'-»-'dzīt''sist'. Par šādu nozīmes attīs-

tību sal. budlnāt tautasdziesmās: Vai māte, vai

māte, Snauž tavas meitas! Kam agri necēli, Nebu-
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dināji? (LD 6690) un Vai rociņu tev nebija Kume-

liņu budināt? (LD 1380).
Verba baudit senākās nozīmes literatūrā nav sa-

glabājušās. Nozīmes 'sist' atbalss ganredzama reflek-

sīvajā verbā baudities 'cīkstoties izmēģināt savus

spēkus' (Stender G. F. Lettisches Lexikon. 1789,
1. d., 17. lpp.) no senākas nozīmes 'sisties. No še-

jienes izveidojusies baudit nozīme 'mēģināt', kas 17.

.un 18. gs. rakstos daudzkārt sastopama, piem., tas

ķēniņš no dienasvidus baudīs ar to kauties ar varen

lielu un stipru karaspēku (bībeles daļa «Tie pra-

vieši», 1689, 364. lpp.), ..dzen mani ārā, citādi es

neiešu. Ja tev patīk, tad tu vari to baudit, redzēsim,
kas no mums stiprāks būs (Stenders G. F. Pasakas

un stāsti. 1789, 34. lpp.). No nozīmes 'mēģināt' iz-

veidojās 'pārbaudīt': caur krust(u) dievs bauda

mūsu tlcīb(u), milīb(u), cerib(u), paciešan(u)
(Langijs J. 1685. gada latviski vāciskā vārdnīca.

1936, 30. lpp.). Sī nozīme pamatvārdam izzuda, un

to ieguva atvasinājums pabaudīt: noved tos pie tā

ūdens, tur gribu es tos tev pabaudīt (Tā svēta grā-
mata [bībele]. 1689, 482. lpp.) un pārbaudīt. Literā-

rajā valodā šajā nozīmē lietojams tikai pārbaudīt.
No nozīmes 'mēģināt' izveidojās arī 'iedrošināties,

uzdrīkstēties', bet šī vārda baudīt nozīme konstatē-

jama tikai 17. un 18. gadsimtā (J. Langija un

G. F. Stendera vārdnīcās; to gan piemin arī J. Nei-

kens un K. Ulmanis 1872. gada vārdnīcā, bet lai-

kam tikai uz vecā materiāla pamata).
Visas minētās vārda baudit nozīmes pamazām iz-

zuda, priekšplānā izvirzoties nozīmei 'ēst, dzert.

Ir bijuši mēģinājumi izskaidrot šo nozīmi kā nā-

kamo attīstības posmu no nozīmes 'pārbaudīt'

(Blese E. Valoda un tautas gars. — RLB Zinātņu

komitejas Rakstu krājums, 1940, 23a krāj., 203. lpp.)
vai 'mēģināt' (Jēgers B. Verkannte Bedeutungsver-
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wandtschaften baltischer Wörter. Göttingen, 1966,
137. lpp.). Sie izskaidrojumi tomēr nepārliecina, tā-

pēc jāmeklē cits pamats, no kura varēja izveidoties

nozīme 'ēst, dzert. Tas saistāms ar citu pamatverbu:
vārds baudit formas ziņā var būt kauzatīvs ne tikai

verbam bust 'mosties', bet to var atvasināt arī no

verba būt ar starpformu *baut (no ide. saknes

*bheu- 'augt, zelt'), analogi kā žūt — žaut — žau-

dēt, apv. žaudit. Tādā gadījumā baudit sākotnēji bi-

jis 'likt būt; darīt vajadzīgo, lai būtu. (Sal. tās pa-
šas cilmes senindiešu bhävati 'top, ir' un bhävayaii
'liek būt, liek rasties.) No šejienes laikam 17. gad-
simtā lietotais atvasinājums sabaudlt 'likt ierasties,
likt kaut kur būt' (Langijs J., min. vārdnīca,
31. lpp.). Par nozīmi sal. arī senprūšu baude 'klau-

šinieks' ('cilvēks, kam liek ierasties darbos'). 1

No verba *baut atvasināts lietvārds bauslis ar sā-

kotnējo nozīmi 'tas, kas liek būt', vēlāk 'pavēle,,
likums' (par formu sal. kaut un kauslis). Skaidro-

dams vārda bauslis nozīmi, J. Lange 18. gadsimtā
rakstīja: Tad bauslis tlkdaudz būs, kā pasacīt, kas

darāms, kas nedarāms būs.
..

Vai nu dievs to arī-

dzan savos baušļos dara? — Gan dara, to sakot:

Tev būs! Tev būs! (Lange J. Tā atzīšana . . 1773,

4. lpp.) Atvasinājumi bauslot un sabauslot lietoti

nozīmē 'likt zemniekiem ierasties, sadzīt zemniekus'

(Lange J. Vollstāndiges deutschlettisches und let-

tischdeutsches Lexikon. 1772—1777, 2. d., 52. lpp.).
No baudīt sākotnējas nozīmes 'likt but; darīt va-

jadzīgo, lai būtu' izrietēja 'sagādāt, likt priekša

(piemēram, ēdienu)' un tālāk 'nomēģināt, pārbau-

dīt, lietot. Par nozīmju sakaru sal. lūkot un raudzīt

1 Lohmaijer K. Das Wort «Baude» im Marienburger Tressler-

buch, seine Herkunft und seine Bedeutung. — In: Mitteilungen-
der Litauischen literarischen Gesellschaft. Bd. V, 1, H. 25,

S. 11.
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'sagādāt; nomēģināt', piemēram, šādos kontekstos:

(pa) raudzīt ciemiņiem brokastis, (sa)lūkot ceļa

maizi un raugi (lūko) nu, kāds ir plācenis!. Vārda

baudīt attiecīgās nozīmes tika konkretizētas attiek-

smē uz ēdienu un dzērienu.

Kā redzams, nozīme 'mēģināt, pārbaudīt' varēja
izveidoties gan no verba bust (baust), gan arī no

būt semantikas. lespējams, ka tieši šajā semantis-

kās attīstības posmā abi homonīmi baudit runātāju
apziņā saplūda par vienu vārdu. No šīs vārda no-

zīmes tālāk izveidojās nozīme 'piedzīvot, pieredzēt':
lai nu arīdzan baudot, kā bedrē klājas (Sten-
ders G. F. Pasakas un stāsti. 1789, 102. lpp.), tas

ir daudz baudījis pasaulē (Stender G. F. Lettisches

Lexikon. 1789, 2. d., 657. lpp.) un '(iz)just': Dievs

dos man kungos iet, Kunga nagu nebaudīt (Tautas-
dziesmas 52525), Padziedāju, parunāju Ar savām

māsiņām. Tautu meita dusmas bauda, Pakaļā stā-

vēdama (LD 314, 2. var.), rūktu ciešanu., baudījis
esi (Catechismus catholicorum. 1585, [56.] lpp.).

Vārda baudit lielākās semantiskās pārmaiņas no-

tika 18. gs. beigās un 19. gadsimtā. Avoti rāda, ka

vārda nozīme atšķīrās dažādos Latvijas apvidos.
Kurzemē un Zemgalē līdz 18. gadsimta beigām sa-

glabājās vārda nozīme 'pārbaudīt' (piemēram,
G. F. Stendera rakstos), bet Vidzemē šo vārda no-

zīmi nepazina ne 18. gadsimta otrajā pusē (tā nav

minēta J. Langes vārdnīcā), ne 19. gadsimta pir-

majos gadu desmitos, uz ko tieši norāda A. Velligs

(Wellig Ä. Beiträge zur lettischen Sprachkunde.

1828, 191. lpp.).

Vārda nozīmes 'piedzīvot, pieredzēt; izjust' plaši
pārstāvētas kā 18. gadsimta, tā 19. gadsimta pir-
mās puses tekstos, piemēram, Visās bēdās dieva

ļaudis Viņa saldu spēku baudīs (Jauna un pilnīga
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latviešu dziesmu grāmata. 1806, 87. lpp.), Pirms:

bauda, kā mans zobins dur (Stenders A. Dziesmas,
stāstu dziesmas, pasakas. 1805, 15. lpp.). Nozīmi

'just, izjust' arvien vairāk attiecināja uz ko labu,,
patīkamu, tā ka izveidojās nozīme 'ar patiku, ar

prieku izjust', piemēram, kad man.. kādu laimi, kādu

prieku piešķir, tad gribu es to pateicīgs baudīt

(Stobe M. Latviska Gadagrāmata. 1797, 1. nr.,

3. lpp.), kur sirds baud' svētu laimu līdz (Hūgen-
bergers K. Tā derīga laika kavēkļa otra puse. 1827,
4. lpp.). Šī vārda nozīme saglabājusies līdz mūsu

dienām.

No vārda baudit nozīmes 'nomēģināt, pārbaudīt
(ēdienu, dzērienu)' izveidojās nozīme 'ēst, dzert; ar

patiku garšot. Kā jau minēts, šī nozīme 18. gad-
simtā izvirzījās visas vārda semantikas priekšplānā-
Tā dominēja arī 19. gadsimta pirmajos gadu desmi-

tos, bet tad vārdu šajā nozīmē sāka lietot retāk, kaut

gan vēl 19. gadsimta otrajā pusē tas sastopams kā

daiļliteratūrā, tā arī publicistikā, piemēram, tie

jaunu maizi bauda (Mājas Viesis, 1856, № 8,
64. lpp.), gaļas zupu, no kuras Eduards mazu tasīti

baudīja (Mäters J. Sadzīves viļņi. 1879, 242. lpp.),
kad maizi vien jeb arī gaļu vien baudām

(Austrums, 1899, № 6, 458. lpp.). šī vārda nozīme

ietekmēja arī vārda lietojumu citā nozīmē — 'iz-

just, pārdzīvot': vecajā literatūrā bieži lasāms, ka

baudāmie prieki ir gardi vai saldi (tāpat kā gards
vai salds bija ēdiens un dzēriens).

Vārda baudit semantika 18. gadsimta beigās un

jo sevišķi 19. gadsimtā mainījās galvenokārt vācu

valodas värda geniessen ietekmē. Šim vācu vārdam

no senākās nozīmes 'satvert, lietot' (tās pašas cil-

mes ir lietuviešu naudā 'labums, derīgums, lietde-

rība' un latviešu nauda) 17. un 18. gadsimtā izvei-

dojās nozīme 'ēst, dzert, garšot. Uz šīs nozīmes pa-
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mata 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta autori

vārdu baudit nozīmes ziņā arvien vairāk pielīdzi-
nāja vācu vārdam geniessen. Kad šī vācu vārda

semantika paplašinājās, attiecīgi paplašinājās arī

latviešu vārda lietojums. Vācu vārds geniessen
ieguva jaunas nozīmes, ko raksturīgi izsaka savie-

nojumi die Ruhe, das Leben geniessen (baudīt
mieru, dzīvi), die Natur, die Jugend geniessen (bau-
dīt dabu, jaunību), einen guten Unterricht geniessen
(gūt labu izglītību), den Schutz, das Recht genies-
sen (būt aizsardzībā, baudīt aizsardzību; būt tiesī-

gam, baudīt tiesības), die Verehrung, das Ver-

trauen geniessen (baudīt cieņu, uzticību), das Ķunsi-

werk, die Musik geniessen (baudīt mākslas darbu,
mūziku). Arī latviešu valodas rakstos 19. gadsimtā,

sevišķi gadsimta otrajā pusē, vārdu baudit saistīja
ar līdzīga rakstura objektiem, piemēram, audzinā-

šanu, ko cilvēks savā jaunībā bauda (Draugu vai-

ņaks. 1853, 42. lpp.), visi., nebaudīja, zināms, vie-

nādas tiesības (Olavs V. Latvju vēsture līdz 12. gs.

beigām. 1892, 56. lpp.), baudīja te netikvien patvē-
rumu (turpat, 52. lpp.), baudīja., apsardzību (tur-

pat, 63. lpp.), balsu tiesību tie bauda (Austrums,

1899, № 5, 397. lpp.).
Jauno nozīmju ieviešanas nebija vienmērīga; da-

žas sāka lietot agrāk, citas vēlāk, tāpēc tās nav vie-

nādi iesakņojušās latviešu valodā. Verba baudīt

saistījums ar dažiem objektiem iesakņojās valodā

ātrāk arī tāpēc, ka jaunās nozīmes nianses bija tu-

vas kādai no agrākajām verba nozīmēm. Piemēram,
teikumā baudīt mākslas darbu, mūziku verba no-

zīme ('ar tīksmi izjust, pārdzīvot') cieši saistījās ar

jau agrāk pazīstamo nozīmi 'pārdzīvot, izjust' (pie-

mēram, baudīt laimi). Tāpēc arī šādas pārmaiņas
verba semantikā likās dabiska valodas attīstība un

neizraisīja šaubas no stilistiskā viedokļa.
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Mūsdienu latviešu literārajā valodā vārdam bau-

dit ir šādas nozīmes: 1. Pilnīgi izjust, pārdzīvot; ar

lielu patiku, ar prieku vai tīksmi izjust (skatoties,
klausoties vai citādi uztverot): baudit dabu, mūziku,

klusumu; baudit mieru, laimi, priekus. 2. (sarunva-
lodā, arī ar negatīvu pieskaņu) Pavadīt ar lielu tīk-

smi, arī ar izpriecām: baudīt dzīvi, jaunību. 3. (no-
vec.) Ēst, dzert; ar patiku garšot: baudīt maizi, bro-

kastis, pienu; baudīt vīnu. 4. (novec.) Pieredzēt, pie-

dzīvot; just: baudīt pērienu; baudīt dzīves grūtības.
5. (parasti sarunvalodā un profesionālā izteiksmē)
Gūt, dabūt; rast, izmantot; būt tādam, kas iemanto-

jis (ko): baudīt izglītību; baudīt tiesības, likuma aiz-

sardzību; baudīt cieņu, atzinību, slavu, uzticību.

No 3. un 4. nozīmes literārajā valodā vēl diez-

gan bieži lietojami daži raksturīgi savienojumi. Pie-

mēram, 3. nozīmē vārdu lieto mazliet svinīgā uz-

runā: baudiet nu, kas uz galda likts! Neitrālajā stilā

parasti ir izteicieni ar negāciju, piemēram, viņš vēl

nekā nav baudījis. Noliegta verba divdabis nebau-

dāms adjektivējies un pilnīgi iekļāvies neitrālā stila

leksikā (nebaudāms ēdiens, dzēriens). Diezgan

plašs ir verba baudīt 3. nozīmes lietojums ar pārne-
sumu. Nesakām vairs, piemēram, ka kāds bauda ābo-

lus vai citus augļus, bet izteiciens viņš bauda sava

darba (pūliņu, panākumu) augļus pilnīgi iederas

mūsdienu literārajā valodā. Verba nozīmi 'ēst, dzert*

gan saglabājis atvasinājums lebaudīt (pusdienas

pieved tieši uz lauka, un ļaudis lebauda gan zupu,

gan spēcinošu otro ēdienu, Cīņa, 1974, 5. jūl.), jo

sevišķi, runājot par alkoholiskajiem dzērieniem

(viņš ir ko stiprāku lebaudījis). Arī nobaudīt 'nogar-
šot' daļēji saglabājis šo pamatverba nozīmi.

4. nozīmē ar arhaisku nokrāsu lieto izteicienus

viņš vēl nav pērienu baudījis, gan tu rīkstes bau-

dīsi! un tamlīdzīgus.



Par vārda baudīt lietošanu 5. nozīmē valodnieci-
bas literatūrā daudzkārt izteiktas kritiskas piezīmes,,
un arī «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» šāds

lietojums atzīts par nevēlamu. Parasti vārdu šajā
nozīmē tiešām var aizstāt ar citu, latviskāku izteik-

smi. Piemēram, teikums Viņš ir baudījis labu izglī-
tību labā stilā aizstājams ar teikumu viņš ir iegu-
vis labu izglītību vai viņam ir laba Izglītība. Tei-

kumu viņš bauda uzticību viegli aizstāt ar viņam
uzticas vai viņš ir ieguvis (lemantojis) uzticību.

Līdzīgi pārveidojami arī citi savienojumi ar vārdu

baudīt šai nozīmē, dažkārt rodot pat īsāku un no-

teiktāku izteiksmi. Piemēram, viņš bauda tiesības

aizstājams ar viņam ir tiesības un teikums tas

bauda likuma aizsardzību — ar to aizsarga likums.

Teikumu viņš bauda viesmīlību (piemēram, draugu,
radu mājās) var aizstāt ar viņu viesmīlīgi uzņem..
vai viņš rod viesmīlību.., arī viņš dzīvo viesmīlīgā

(draugu, radu) mājā (ģimenē). Taču gadījumā, ja
uzsver domu, ka viņš izjūt viesmīlību (izjūt ar

prieku, patiku, tīksmi), arī labā stilā pieļaujams iz-

teiciens viņš bauda viesmīlību, jo vārds baudīt tad

izprotams 1. nozīmē.

Ne tikai runātajā valodā, bet arī rakstos — pub-
licistikā un pat daiļliteratūrā — vārdu baudīt mi-

nētajā 5. nozīmē joprojām tomēr lieto itin bieži. Tas

arī saprotams, jo šādam vārda lietojumam ir vairāk

nekā gadsimtu ilgas tradīcijas. Ja nu tomēr attie-

cīgos vārdu savienojumus izjūtam kā stilistiski ne-

veiklus, pat kā nelatviskus, mums jācenšas no*

tiem izvairīties.
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Konsultācijas

Jautājums. Kāpēc vārdkopās devona laikmets,

rentgena stari īpašvārds rakstāms ar mazo sākum-

burtu, bet vārdkopās Narvas horizonts, Daugavas
svīta — ar lielo sākumburtu?

Atbilde. Izmantojot īpašvārdus terminu veidošanā,

paņēmieni ir vairāki.

Pievienojot īpašvārdiem citas izskaņas, iegūstam

jaunus atvasinājumus, kas nav īpašvārdi un līdz ar

to nav rakstāmi ar lielo sākumburtu: Rīga -*- rīdzi-

nieks; Brno ->■ brnoletis; Ļeņins ->- ļeņinletis, ļeņl-
nlsks, ļeņinlsms; Rainisralnisks, rainisms, rainis-

ttka.

Šāds paņēmiens īpaši aktīvi tiek izmantots ģeolo-

ģijas terminoloģijā minerālu, iežu nosaukumu vei-

došanā, pievienojot izskaņu -its zinātnieku un citu

izcilu personu uzvārdu, kā arī vietu nosaukumu

celmiem: Bagrations bag-
ratlonlts, Gagarins -*- gagarinīts, Ktrovs -+>kirovlts,

Prževaļskis prževaļsklts; Altajs altalts, Belo-

morska^-belomorsklts, Kuba -v kubanīts. īpašvārdi
ir pamatā arī terminiem bakelits, bentonlts, nikotīns,

americijs и. c. (izskaņa -ijs šādos gadījumos rakstu-

rīga ķīmisko elementu nosaukumiem).
Nosaucot sievu atvasinājumā no vīra uzvārda vai

arī bērnus atvasinājumā no ģimenes uzvārda, lielā

sākumburta rakstība saglabājas: Kalniņš ->- Kalnl-

ņiene un Kalntņēnt, Oliņš Oliņiete un Oltņēni.
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Ja īpašvārdam pievieno priedēkli vai puspriedēkli
un atvasinājums apzīmē vispārīgu sugasjēdzienu,
jaundarinājums zaudē īpašvārda dabu un ir rak-

stāms ar mazo sākumburtu: Daugava pārdaugavas-
(pārdaugavas pļavas — jebkurā vietā Daugavas
pretējā krastā), Gauja -> aizgaujas- (aizgaujas
meži), pierīgas- (pierīgas teritorija); Lat-

vija ārpuslatvijas- (ārpuslatvijas iedzīvotāji); Ko-
lumbs-*- pirmskolumba- (pirmskotumba Meksika) ,

Puškins pirmspušklna-, pēcpuškina- (pēcpuškina

posms), Rainis-*-pirmsraiņa-, pēcraiņa- (plrmsralņa
literatūras valoda). Salīdzināsim arī: Adamāra mat-

rica, bet kvaziadamāra matrica.

No vietniekvārdiem atvasinātajiem prefiksālajiem
darinājumiem nereti tiek piešķirta īpašvārda daba.

Tādos gadījumos tie rakstāmi ar lielo sākumburtu:

Pārdaugava (Rīgas dala), Pārventa (Kuldīgas
dala), tāpat kā salikteņi Vecrīga, Vectalllna vai ģe-

nitīveņi Viskrievijas-, Vissavienības- (ar nozīmi 'Pa-

domju Savienības') v. tml.

īpašvārdu kā raksturojošās pazīmes izteicēju var

ietvert salikteņtermina pirmajā komponentā. Šādi

salikteņi rakstāmi ar mazo sākumburtu: glaubersāls,

kapiānturbīna, tomassārņl, vatmaņpapīrs.
Piebilde. Ar lielo sākumburtu pieņemts rakstīt

salikteņus, kuros nomenklatūras vārds mala pievie-
nots attiecīgajam upes nosaukumam: Daugavmala,

Gaujmala.
Bez tam var notikt īpašvārda apelativācija, t. i.

r

īpašvārds var kļūt par sugasjēdziena apzīmējumu —

sugasvārdu —,
ko raksta ar mazo sākumburtu, bez

īpašiem vārddarināšanas formantiem. Tā veidoti

daudzi mērvienību nosaukumi: Ampērs -*- ampērs,
Oms-*-oms, Rentgensrentgens, Vats-*-vats,

Volta-*-volts, kā arī dažādu citu objektu nosaukumi:

Donāts -*- donāts (viduslaiku latīņu gramatikas
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apzīmējums), Elzevirs elzevirs (holandiešu izde-

vēju Elzevīru izdots iespieddarbs), Jura (franču Švei-

ces kalnu rajons) jura (mezozoja periods), Ķar-

dāno-*~kardāns (mehānisms), (krāsa),
Panama->-panama (cepure). Ar mazo sākumburtu

rakstāmi arī sugasvārdu funkcijā lietoti personvārdi,
piem., no vārdiem Antiņš, Baiba, Saulcerīte — mūs-

dienu antiņi, baibiņas, Saulcerītes un tādi salikteņi
kā suvenirčaks, suvenīrrainis.

Ģeoloģijas termina devons pamatā ir Anglijas grā-
fistes Devonšīras nosaukums, un devons, kā arī jura,
karbons v. tml. ģeoloģisko periodu nosaukumi ir

sugasvārdi, kas rakstāmi ar mazo sākumburtu. Ja

šos īpašvārdiskas cilmes sugasvārdus izmanto par

apzīmētājiem vārdkopās, tie saglabā sugasvārdisko
rakstību ar mazo sākumburtu: devona periods,

juras perlods, karbona periods, tāpat kā rentgen-
stari.

Turpretī ģeoloģisko horizontu, slāņu un svītu no-

saukumos izmantotie vietvārdi Amata, Amula,
Bauska, Daugava, Gauja, Ogre, Narva, Pērnava,

Pļaviņas, Salaspils, Tartu v. c. nav kļuvuši par su-

gasvārdiem, kas apzīmētu sugasjēdzienus, tāpēc arī

vārdkopterminos šie īpašvārdi rakstāmi ar lielo

burtu: Amulas horizonts, Lovates horizonts, Narvas

horizonts, Pērnavas horizonts v. c, Amatas slānis,

Burtnieku slānis, Gaujas slānis, līmeņa slānis, Ples-

kavas slānis v. c, Amatas svīta, Daugavas svīta,

Gaujas svīta, Ogres svīta, Narvas svīta, Pleskavas

svīta, Pļaviņu svīta, Tartu svīta v. c.

Jautājums. Kā lokāmi tādi uzvārdi kā Baltais,

Baltā, Mazais, Mazā, Opalais, Opālā, Platais, Platā,

kam pamatā ir īpašības vārdi ar noteikto galotni,
un tādi salikteņuzvārdi kā Garaissils, Zaļaiskalns,
kuros īpašības vārds ir salikteņa pirmajā kompo-
nentā?



Atbilde. Adjektiviskas cilmes uzvārdi ar galotnēm
-als, -ā lokāmi tāpat kā īpašības vārdi ar noteikto

galotni, t. i., šiem uzvārdiem vienskaitļa datīvā un

lokatīvā un daudzskaitļa datīvā, instrumentāli un

lokatīvā ir paplašinātās galotnes: nom. Platais —

Platā
— Platie, ģen. Platā — Platās — Plato, dat.

Platajam — Platajai — Platajiem, ak. Plato —

Plato — Platos, instr. ar Plato — ar Plato — ar

Platajiem, lok. Platajā — Platajā — Platajos.
Piebilde. Ar paplašinātajām galotnēm lokāmi

arī substantivējušies īpašības vārdi, piem., [klases]
vecākais, piederīgie (dat. [klases] vecākajam, vecā-

kajiem, piederīgajiem; lok. vecākajā, vecākajos, pie-
derīgajos) .

Uzvārdu Garaissils, Zaļalskalns, Baltalsvllks v.

tml. locīšanā mainās tikai vārda galotne: ģen. Ga-

ralsslla, Zaļalskalna, Baltalsvllka, dat. Garalssllam,
Zaļalskalnam, Baltalsvllkam, ak. Garaissilu, Zaļals-
kalna, Baltaisvilku utt. Arī sieviešu dzimtē mainās

tikai galotne, piemēram, Anna Garaissila, Annai

Garaissilai, leva Zaļalskalna, levai Zaļaiskalnai.
Salikto uzvārdu locīšana atšķiras no līdzīgu sa-

likto īpašvārdisko apzīmējumu vai sugasvārdu locī-

šanas, kur galotne mainās abām salikteņa sastāv-

daļām: kolhozs «Skaņaiskalns», «Skaņākalna», «Ska-

ņamkalnam», «Skaņākalnā». Salikteņa pirmajā daļā

īpašības vārdiem locījumos netiek lietotas paplaši-
nātās galotnes (Skaņajā kalnā — ja runa ir par

attiecīgo kalnu, bet — kolhozā «Skaņākalnā»).
Atcerēsimies arī, kā lokām vārdus vecaistēvs, vecā-

māte: ģen. vecātēva, vecāsmātes, dat. vecamtēvam,

vecaimātei, ak. vecotēvu, vecomāti utt.

Valentīna Skujiņa

13 - 629
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Ieskats valodniecības literatura

Розенталь Д. Э. Прописная или строчная? (Опит словаря-
справочника). М.: Русский язык, 1984. 328 с.

Jautājums par vārdu rakstību ar lielo vai mazo sākumburtu

joprojām sagādā grūtības. Esošie noteikumi nebūt neatspoguļo
visus problemātiskos gadījumus. Vārdnīcā «Lielais vai mazais

burts?» iekjauts apm. 8500 vārdu un vārdu savienojumu, kuru

sākumburtu rakstībā vērojamas grūtības. Tajā ir valstu, poli-
tisko partiju, organizāciju, revolūcijas svētku, ievērojamu dienu

v. tml. nosaukumi. Par šīs vārdnīcas pamatu ņemts izdevums

«Krievu ortogrāfijas un interpunkcijas noteikumi» («Пра-
вила русской орфографии и пунктуации», 1956). Par tām no-

saukumu grupām, kas nav ietvertas minētajā izdevumā un

citās pareizrakstības rokasgrāmatās, autors dod savus ietei-

kumus, kas izriet no lielā un mazā sākumburta rakstības prak-
ses. Oficiālos nosaukumus D. Rozentāls ir pārbaudījis galveno-
kārt 1981. gada materiālā.

Vārdnīcā dotās ziņas un autora teorētiskais apcerējums
satur rekomendācijas par vārdu un vārdu savienojumu sākum-

burtu rakstību, kas atbilst praksē funkcionējošām likumībām,
bet nepretendē uz to kodificējumu.

Grāmatā ir pielikums, kurā detalizēti izklāstīti lielā sākum-

burta rakstības noteikumi krievu valodā.

«Lielais vai mazais sākumburts?» ir pirmā šāda rokasgrā-
matas tipa vārdnīca, kas veltīta vienai no sarežģītākajām mūs-

dienu krievu valodas ortogrāfijas nozarēm un ir paredzēta kā

speciālistiem, tā plašam lasītāju lokam.

Калинин А. В. Культура русского слова. Изд. Московского

университета, 1984. 299 с.

А. Kaļiņina rakstu un eseju krājums «Krievu valodas kul-

tūra» veltīts mūsdienu krievu valodas vārddarināšanai, etimo-

loģijai, aktuāliem gramatikas un ortogrāfijas jautājumiem.
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Krājums sastāv no deviņām nodalām: Sie grūtie vienkāršie

vārdi, Sargājiet valodu!, Par krievu valodas vārdu likteņiem,
Saprātīgi vienkāršot ortogrāfiju, Sīkmaņa piezīmes, Kāpēc' mēs

tā runājam?, Par dažiem gramatikas jautājumiem, Daži vēro-

jumi par dialektismiem S. Jeseņina dzejā, Vārdnīcas — mūsu

palīgi. Krājumā ir ari A. Kajiņina komentētu vārdu saraksts.

Par grāmatas autoru pastāstījis V. Grigorjevs. Lasītājs
uzzina, ka šis ir A. Kaļiņina grāmatas «Krievu valodas kul-

tūra» trešais izdevums, ka autors ir publicējis apm. pusotra
simta rakstu (starp tiem arī augstskolu mācību līdzekļus),
nolasījis simtiem, ja ne tūkstošiem lekciju, sniedzis konsultā-

cijas, rakstījis avīzēs, uzstājies pa radio un televīziju, darbo-

jies zinātniskos valodnieciskos žurnālos.

A. Ka]iņina darbu krājums «Krievu valodas kultūra» pare-
dzēts visiem, kas interesējas par krievu valodas vārdu dzīvi

un to pareizu lietošanu.

Вишнякова О. В. Паронимия в русском языке. М.: Выс-

шая школа, 1984. 128 с.

Daudz valodas kļūdu un atkāpju no literārās normas ir

saistītas ar nepietiekošam zināšanām par sinonīmiju, antonī-

miju, paronīmiju un homonīmiju. «Paronīmija krievu valodā»

ir mācību līdzeklis pedagoģiskajām augstskolām krievu valo-

das un literatūras specialitātē. Grāmatā runāts par krievu lite-

rārās valodas paronīmu resursiem un paronīmu izmantošanas

īpatnībām runas praksē; dots krievu valodas paronīmu vispā-

rīgs raksturojums un to lingvistisks apraksts, novilktas paro-

nīmijas un tai tuvo parādību — homonīmijas, sinonīmijas un

antonīmijas — robežas, noteikti paronīmu tipoloģiskie varianti,

aplūkoti paronīmu rašanās veidi un likumības.

Grāmatā ievietoti dažādi vingrinājumi, kas veicina radošu

pieeju valodai, izkopj runas stilu un ceļ vispārējo valodas

kultūru; ir vingrinājumi, kuros jāizmanto substantīviskie, ad-

jektīviskie, frazeoloģiskie v. c. paronīmi.
Grāmatu «Paronīmija krievu valodā» var izmantot ne tikai

studenti, bet ari žurnālisti, rakstnieki un visi citi, kas vēlas

runāt un rakstīt pareizi.

Vladimirs Sergejevs

Kabelka I. Baltu, filologijos jvadas. Vilnius: Mokslas, 1982.

147 p.

Pazīstamais baltu valodniecības speciālists, J. Endzelīna

skolnieks, Viļņas Valsts universitātes latviešu valodas pasnie-
dzējs Jons Kabelka publicējis mācību grāmatu «levads baltu
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filoloģijā». Tā ir grāmata, ko ar nepacietību gaidījuši univer-

sitātes studenti. Jauna mācību grāmata ietver ne tikai līdzši-

nējos pētījumus šajā jomā, bet apkopo arī visus jaunākos zi-

nātnes faktus un atklājumus baltistikā. Grāmatas ievaddaļā
skaidroti lietotie termini, norādītas seno baltu apdzīvotās vietas

un apkopotas pirmās vēsturiskās ziņas par baltu ciltīm. Atse-

višķā nodaļā tiek raksturota jātvingu, kuršu, sēļu, zemgaļu,
senprūšu valoda. Vislielākā uzmanība veltīta lietuviešu un lat-

viešu valodai, to dialektiem, pirmajiem rakstu avotiem, pirma-

jām vārdnīcām un gramatikām. Bez tam grāmatā ir nodaļas
par baltu valodu un citu indoeiropiešu valodu attieksmēm, kā

arī attieksmēm starp baltu un somugru valodām.

J. Kabelkas «levads baltu filoloģijā» ir noderīga grāmata
ne tikai filoloģijas studentiem, bet visiem valodniekiem.

Vanagas A. Mūsiļ vardai ir pavardés. Vilnius: Mokslas, 1982.

108 p.

levērojamā lietuviešu onomastikas pētnieka Aleksandra Va-

naga grāmata «Mūsu vārdi un uzvārdi» iznākusi sērijā «Va-

loda un cilvēki» («Kalba ir žmones»). Tajā zinātniski populārā
stilā analizēti senākie lietuviešu personvārdi, uzmanība pie-
vērsta līdz ar kristietību ienākušajiem antroponīmiem un jau-

najiem vārdiem. Autors pieskaras arī valodas kultūras problē-
mai. Grāmatā aplūkota uzvārdu rašanās, analizēta to cilme,
raksturoti citvalodu cilmes uzvārdi. Sīkāk runāts par sieviešu

uzvārdu veidošanos lietuviešu valodā.

Kalbotyra. Lietuvos TSR aukštuju mokykly mokslo darbau

T. 33. Vilnius: Mokslas, 1982.

Ikgadējā «Valodniecības» laidiena raksti veltīti galvenokārt
2 tēmām. Pirmā tēma — sintaktiskā semantika — ietver:

D. Tekorienes vispārinošo apcerējumu «Sintaktiska semantika,

tās pētīšanas metodes un vārdkopu semantiskas problēmas»,
A. Drukteiņa rakstu par objekta jēdzienu un ta pazīmēm un

V. Vitkauskienes rakstu par atributīvo nenoteiksmi lietuviešu

valodā. G. Aķelaitis analizē iestarpinājumus, E. Ģeņušiene —

atgriezeniskos' verbus, G. Mikelini — vēsturisko prēzentu
r

S. Plaušinaitis raksta par lietuviešu valodas pasīvu salīdzinā-

jumā ar atbilstošo konstrukciju vācu valodā. Otrajai tēmai —

eksperimentālajai fonētikai — veltīti M. Tankevičūtes, A. Ģir-

deņa un R. Kubiļūtes, G. Kačuškienes un O. Kosienes raksti.

Mintis ir ženklas. Vilnius: Mokslas, 1983. 181 p.

Rakstu krājums «Doma un zīme» (sastādītājs B. Savukīns)

turpina sēriju, ko izdod Lietuvas PSR Pieminekļu aizsardzības
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un novadpētniecības biedrības Republikāniskā valodas komi-

sija. Kā turpinājums iepriekšējos izdevumos aizsāktajam dar-
bam ir H. Kubiļa raksts «No vārdu krātuves» (vārdnīca no N
līdz P) un A. Vanaga «Mūsu uzvārdi» (par populārākajiem
slāvu cilmes uzvārdiem Lietuvā).

Valodas kultūrai veltīti J. KHmaviča un V. Grabauska ap-
cerējumi. Par dažu lietuviešu vārdu vēsturi (draugas, bičiulis)
stāsta J. Karaciejus. R. Mirons apskata lietuviešu valodas kaļ-
ķus no latīņu un sengrieķu valodām. Salīdzināmā plāksnē
interesants ir 1. Jašinskaites raksts par interjekciju struktūru

salīdzinājumā ar latviešu valodas materiālu.

Z. Zinkevičs stāsta par jaunatrastām profesora K. Būgas
vēstulēm (no tām 13 vēstules J. Endzelīnam, 1 — E. Blesem).

Rakstu krājumu papildina tulkojumi no F. dc Sosīra «Vis-

pārīgās lingvistikas kursa» (tulkojis B. Savukīns) un no

Ä. J. Greima darba «Par jēgu» (tulkojis R. Paviļonis).
Grāmatas nobeigumā ievietotas personālijas par E. Frenkeli,

R. Trautmani, J. Senku, J. Lebedi. Lasītāji tiek iepazīstināti
ari ar mūsdienu izciliem baltu valodu pētniekiem — J. Otkup-
ščikovu, Ä. Erhartu un G. Mikelini.

Zuperka K. Lietuviij kalbos stilistika. Vilnius: Mokslas,
1983. 142 p.

Šajā stilistikas mācību grāmatā, kas paredzēta pedagoģisko
mācību iestāžu studentiem, galvenā vērība veltīta sinonīmiska-

jiem valodas līdzekjiem. Šī grāmata nav tikai apkopojoša rak-

stura darbs — tajā ir daži novatoriski termini un atsevišķas
novatoriskas nodaļas, piemēram, informatīvs stilistiskā ekspe-
rimenta apraksts (23.—25. lpp.). Stilistisko figūru apskats

aptver semantiskās, derivatīvās, morfoloģiskās, sintaktiskās un

fonētiskās figūras. Darbā iekļauta ari stila kļūdu analīze.

Mācību līdzekli papildina lietpratīgi veidotas shēmas un ta-

bulas.
Šī mācību grāmata izveidojusies uz K. Zuperkas agrāko

pētījumu pamata («Skolēnu stila kļūdas un to labošana» (1972),
«Praktiskā stilistika» (1977), «Praktiskā stilistika (Sinonīmija)»
(1978), «Stila figūras» (1980) v. c).

Grinaueckis V. Tarmés ir literatūrinē kalba. Vilnius: Aukš-

tojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1983. 96 p.

V. Grinavecka grāmata «Izloksnes un literārā valoda» ir

mācību līdzeklis studentiem par lietuviešu literārās valodas

veidošanos, dialektu fonētiskajām īpatnībām, kā arī par iz-

lokšņu skaņu, intonāciju un formu pārcelšanu literārajā valodā.
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Viens no grāmatas mērķiem ir mācīt studentiem cienīt savu

dzimto izloksni, ņemt to par pamatu valodas bagātināšanai
un pilnveidošanai.

Baltistika. Lietuvos TSR aukštuju. mokyklu mokslo darbai.

T. 19 (1, 2). Vilnius: Mokslas, 1983. 207 p.

1983. gada «Baltistikas» laidienā ievietoti 27 raksti.

Lietuviešu literārās valodas attīstības vēsturei veltīts

S. Ambrasa raksts par abstrakto lietvārdu ar -imas/-ymas da-

rināšanu no verbiem. V. Urbutis analizē lietuviešu vārda žuy-
ras etimoloģiju. R. Venckutes pētījums veltīts apofonijai lietu-

viešu valoda. Šajā laidienā lasāmi divi Z. Zinkeviča raksti —

par lietuviešu valodas uzsvara un intonāciju attīstību un par

A. Mickeviča vienīgo lietuvisko autogrāfu. A. Rosins analizē

analoģijas lomu latviešu valodas personu vietniekvārdu formu

attīstībā.
,

Latviešu valodniekus pārstāv M. Rudzītes raksts «Arhaiski

vai jaunināti supīni dažās Latgales izloksnēs» un A. Breidaka

pētījums par baltu vokālisma vēsturi, kā ari ezera S'ivers

etimoloģiju.
Vispārīgas baltu un indoeiropiešu valodu problēmas skartas

V. Pizani, D. Brozoviča, Ä. Desnickas, J. Otkupščikova,
V. Smalstiga, T. Matiasena, M. Ļekomcevas, Ä. Bammesber-

gera, G. Mikelini, J. Hilmarsona, E. Hampa rakstos.

Kalbos kultūra. Lietuvos TSR MA Lietuviu kalbos ir lite-

raturos institutas. 44. Vilnius: Mokslas, 1983. 88 р.; 45. Vil-

nius: Mokslas, 1983. 88 p.

«Valodas kultūras» 44. laidiens veltīts terminoloģijai.
Rakstu autori pēta gan vispārīgas terminoloģijas problēmas
(igauņu terminoloģes T. Ereltas un latviešu valodnieces V. Sku-

jiņas raksti, V. Gerulaiša un S. Lukēna apcerējumi), gan arī

analizē atsevišķu nozaru terminus (Ä. Montvilienes, K. Vosī-

lītes, J. KHmaviča raksti). Diskusiju nodaļā spriests par veca-

jiem un jaunajiem lauksaimniecības terminiem. Laidienā ievie-

totas arī recenzijas par citu nozaru speciālistu (piem., fiziķu

radiologu) zinātnisko publikāciju valodu.

«Valodas kultūras» 45. laidiens veltīts PSRS dibināšanas

60. gadadienai. K. Ulvīds rakstā «Mūsu dzimtā valoda un

citas valodas» raksturo lietuviešu literārās valodas izaugsmi

padomju varas gados. A. Sabaļausks stāsta par lietuviešu va-

lodas mācīšanu Krievijas mācību iestādēs. Valodas praksei
ļoti noderīgs šajā laidienā publicētais PSRS administratīvo

vienību Paraksts. Valodas kļūdas analizētas P. Kņūkštas,
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J. KHmaviča, Ä. Montvilas v. c. rakstos. Teorētiskas dabas
jautājumus risina A. Līberis, G. Aķelaitis, N. Sližiene, V. Vit-

kausks v. c.

Mūsiļ kalba. Lietuvos TSR paminklq apsargos ir kraštotvros

draugijos Respublikinés kalbos komisijos. 1.—4. Vilnius, 1984.

Ik gadus iznāk žurnāla «Mūsu valoda» 4 numuri. 1984.

gada 3. numurā līdzās lietuviešu valodas aktualitātēm publi-
cēti arī trīs latviešu valodnieku raksti: A. Blinkenas raksts

«Tradīcijas un novatorisms valodas normatīvajā darbā», O. Buša

un J. Baldunčika raksts «Leksisko internacionālismu noteikša-

nas kritēriji» un O. Buša raksts «Leksisko barbarismu jēdziens
baltu valodniecībā».

Krinickaite S. Kalbij raiškos savitumai. Vilnius: Mokslas,
1984. 96 p.

Stases Krinickaites brošūra «Valodu izteiksmes specifika»
izdota sērijā «Valoda un cilvēki» un veltīta salīdzināmās lek-

sikoloģijas (un stilistikas) pētījumiem. Balstoties uz tulkojumu
piemēriem, grāmatā parādītas būtiskākās atšķirības starp lie-

tuviešu valodu un krievu valodu. Uzmanība pievērsta arī fra-

zeoloģismu tulkojumiem un metaforu un metonīmiju specifikai.
Laimute Balode

Erelt T. Eesti oskuskeel. Tallinn: Valgus, 1982. 216 1.

IPSR ZA zinātniskās līdzstrādnieces T. Ereltas monogrā-
fija «Igauņu terminoloģija» veltīta mūsdienu igauņu termino-

loģijas problēmām. Pirmajā da|ā iztirzāta termina vieta zināt-

nes valodā un vispārlietojamā valodā. Otrajā da|ā autore

apskata divus terminu veidus —
motivēto un arbitrāro — un

akcentē viena un otra veida priekšrocības un trūkumus, aizrāda

uz termina nepietiekamo viennozīmīgumu, biežo variēšanos,
nenoteiktību. Analizēti dažādi terminu veidošanas paņēmieni:
vārdu savienojumu un salikteņu darināšana, derivācija, kon-

versija, dialektismu un literāro vārdu semantikas paplašinā-
šana, mākslīgu sakņu veidošana, aizguvumu, grieķu un latīņu
vārdu izmantošana. Trešajā daļā izklāstīta terminu sistēmu

teorija, analizētas esošās terminu sistēmas, dota detalizēta

terminoloģisko vārdnīcu klasifikācija.

Ļoti noderīgi ir pielikumā dotie terminu saraksti.

T. Ereltas monogrāfija ir republikas terminoloģisko pētījumu

kopsavilkums, kas parāda galvenās problemas un virzienus

šajā valodniecības disciplīnā, dod teorētisko pamatojumu un

izvirza vienotas prasības terminu un terminoloģisko sistēmu

veidošanā.



Erelt T. Väike uudissönastik. Tallinn: Valgus, 1983. 64 1.

«Mazā jauno vārdu vārdnīca» apkopo valodnieku ieteiktos

jaunvārdus — jaunu jēdzienu apzīmējumus, svešvārdu, aiz-

guvumu un nevēlamu, «neērtu» vārdu aizstājējus, doti arī
jauniešu un profesionālie žargoni.

Vārdnīca ietver arī 60. un 70. gadu jaunvārdus, no kuriem

daži bijuši zināmi jau agrāk, piem., 1886. g. K. Hermaņa
ieteiktais tnagala (guļamistaba) vārda magamistuba (guļama
istaba) vietā. Visi vārdnīcas vārdi atbilst mūsdienu igauņu
literārās valodas normām. Piemēram, formas džiinsid (kur ir

divi daudzskaitļa rādītāji — angļu -s un igauņu -id) vietā

ieteikta forma džiinid (džinsi).
Igauņu terminologiem jau ir uzkrājusies bagāta pieredze,

kā veidot lakoniskus, skanīgus terminus, kā izskaust pārlieku
garos sadzīves priekšmetu un profesiju nosaukumus, kas bieži

vien ir kalki. Tā, piemēram, kalka iseteenindus pesumaja (paš-
apkalpošanās veļas mazgātava) vietā ieteikts vārds selvepesula
vai pat pesula (burt. vieta, kur mazgā), pālevkivituhkbetoon
vietā kukerbetoon vai kukeroon (slānekļa betons), loomakasva-

tuskompleks (mājdzīvnieku komplekss) vietā suurfarm (burt.
lielā ferma).

Jeļena Piele
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Hronika

JUBILEJAS RINDAS

Un darbs ir tas, no ka tu
tieci vadīts.

(Rainis)

Valodniece filoloģijas zinātņu kandidāte Anna

Bergmane (dzimusi 1910. g. 28. janvāri Vecsaulē)
daudzus darba gadus veltījusi latviešu valodas gra-
matiskās struktūras un literārās valodas attīstības

izpētei. Pēc Latvijas universitātes beigšanas viņa
strādājusi tās zinātniskajā bibliotēkā, bet kopš 195L
gada viņas darbs bijis saistīts ar LPSR Zinātņu aka-

dēmijas Valodas un literatūras institūtu.

A. Bergmane ir viena no galvenajām «Mūsdienu

latviešu literārās valodas gramatikas» autorēm,

viņa izstrādājusi plašas nodajas fonētikā, vārddari-

nāšanā un morfoloģijā, kā arī devusi vārdu savie-

nojumu vispusīgu aprakstu. Par šo darbu viņai kopā
ar R. Grabi, Ä. Blinkenu un M. Lepiku 1965. gadā
piešķirta LPSR Valsts prēmija. Ilgus gadus A. Berg-
mane darbojusies LPSR ZA Terminoloģijas komisijā
un ir arī pirmās latviešu «Valodniecības terminu

vārdnīcas» līdzautore (1963).
Daudz A. Bergmane darījusi latviešu rakstu valo-

das attīstības pētīšanā. Viņas darbs «Agrāk publi-
cēto latviešu valodas tekstu sagatavošana mūsdienu

izdevumiem» (1967) ir nepieciešams mūsu literārā

kultūras mantojuma apguvējiem, lai zinātu, kā pa-

reizi atveidot senākās grafiskās zīmes un ortogrāfi-

jas īpatnības, izdodot tekstus no jauna; aktualitāti

nav zaudējušas arī publikācijas par internacionālo

vārdu dalīšanu pārnešanai jaunā rindā un valodas

īpatnību atveidošanu Raiņa darbu jaunajā izdevumā.
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К. Karulis R. Purviņa

Pats plašākais un nozīmīgākais darbs šai novada ir

pētījums par latviešu grafētikas, kā arī ortogrāfijas

normu izveidi un pareizrunas normu izstrādi, kas

ietverts monogrāfijā «Latviešu rakstības attīstība»,

kura patlaban atrodas iespiešanā. Šis darbs,_ kas

ievada latviešu literārās valodas vēstures sistēmis-

kos pētījumus, dod pārskatu par mūsu rakstības

veidošanos 400 gadu gaitā un ļaus vieglāk izprast
arī citus valodas attīstības jautājumus.

Konstantīns Karulis (dzimis 1915. g. 10. februārī

Rīgā) ir daudzpusīgs zinātnieks, kas strādājis gan

latviešu grāmatniecības pētīšanā, gan valodniecībā

un stenogrāfijā.
K. Karulis studējis jurisprudenci (1931 — 1941) un

līdztekus strādājis žurnālistikā; bijis skolotājs Lau-

berē un Birzgalē (1941 — 1944). Pēc LVU beigšanas

(1947) strādājis vairākās iestādēs par juriskonsultu,

pēc tam par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku LPSR

ZA Valodas un literatūras institūtā (1957—1963) un

Fundamentālajā bibliotēkā (1964—1975). Sajā laika
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viņš piedalījies «Latviešu literārās valodas vārdnī-

cas» rakstīšanā, bibliogrāfiju veidošanā un latviešu

grāmatniecības vēstures pētīšanā; 1959. g. ieguvis
filoloģijas zinātņu kandidāta grādu. Par valodniecī-

bas, grāmatniecības un kultūras vēstures jautāju-
miem K. Karulis rakstījis arī Vissavienības izde-

vumos. Valodniecībā viņš galvenokārt risinājis
jautājumus par vārdu vēsturi, etimoloģiju, valodas

vēsturi un valodas kultūru. K. Karuļa zinātnisko

pētījumu klāstā ir vairākas grāmatas: «Senie un mūs-

dienu raksti» (1956), «īsais un ātrais raksts» (1959),
«Raksts un rakstīšanas līdzekļi» (1962), «Latviešu

padomju prese» (1967), «Latviešu grāmata gadsimtu

gaitā» (1967), «Jānis Reiters un viņa tulkojums»
(1985). Izdevniecībā atrodas latviešu etimoloģijas
vārdnīcas manuskripts.

K. Karulis ir izstrādājis pārveidotu latviešu valo-

das stenogrāfijas sistēmu (ko LPSR ZA Prezidijs

akceptējis par latviešu valodas vienoto stenogrāfijas
sistēmu), vadījis stenogrāfijas kursus un kopā ar

autoru kolektīvu sarakstījis stenogrāfijas mācību

grāmatas «Stenogrāfija» (1. d. 1953. un 1955. g.;
2. d. 1955. g.) un «Stenogrāfijas vārdnīca» (1961. g.).

Ruta Purviņa (dzimusi 1914. g. 2. decembrī Rīgā)*
ir viena no aktīvākajām latviešu valodas, īpaši ter-

minoloģijas, kopējām, izcila sabiedriski politiskās

literatūras tulkotāja.
Kā atzīst pati R. Purviņa, viņai bijuši ļoti labi

valodu skolotāji, tāpēc arī studijām universitātē iz-

raudzīta ģermāņu filoloģija. Taču karš pārtrauc stu-

dijas (tās tika pabeigtas tikai 1952. gadā) un aiznes

viņu dziļā aizmugurē, Baškīrijā, Latvijas PSR val-

dības organizētajā medicīnas māsu skolā. Kad

* Krājumā tiek ievietotas rindas par valodniekiem, kam

jubileja aprit manuskripta sagatavošanas periodā.
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1942. g. rudenī V. Lācis R. Purviņu izsauc uz Mas-

kavu un norīko par diktori Vissavienības radiokomi-

tejas Latvijas redakcijā, viņai jābūt ne vien diktorei,
bet arī jātulko un jāgatavo informācijas materiāli.

1944. g. augustā pēc atgriešanās Latvijā R. Purviņa
ir raidījumu daļas vadītāja LPSR Radiokomitejā,
tad 1945.—1965. g. LKP CX Partijas vēstures insti-

tūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece, pēc tam LPSR

Televīzijas un radioraidījumu komitejas Galvenās

programmu redakcijas galvenā redaktora vietniece,
vecākā zin. redaktore Galvenajā enciklopēdiju redak-

cijā un izdevniecībā «Avots» un tagad — LKP CX

Partijas vēstures institūta zinātniskā līdzstrādniece.

Ar savu apbrīnojamo valodas izjūtu un valodas teo-

rijas izpratni, ar daudzo valodu zināšanām R. Pur-

viņa ir neaizstājama LPSR Zinātņu akadēmijas Ter-

minoloģijas komisijas locekle kopš tās dibināšanas

1946. gadā. Viņa veidojusi un rediģējusi terminu

vārdnīcas, tulkojusi un rediģējusi marksisma-ļeņi-
nisma pamatlicēju darbus. Pēc viņas iniciatīvas iz-

veidota īpaša terminoloģijas komisija, kas izstrādā

terminus jaunajam V. I. Ļeņina rakstu izdevumam

latviešu valodā. Ruta Purviņa ir izdevuma «Konsul-

tants» aktīva redakcijas kolēģijas locekle un autore,
daudzu mūsdienīgu terminu radītāja.

SIMPOZIJS PAR VALODAS NORMU UN

FUNKCIONĀLAJIEM STILIEM

1984. g. 3.—4. oktobrī

Pēdējos gadu desmitos gan padomju,
_

gan ārzemju valod-

niecībā liela uzmanība tiek veltīta literāras valodas, stilistikas

un valodas kultūras teorijas attīstībai. Tieši šādai problēmai
bija veltīts Viļņā rīkotais simpozijs ar nosaukumu «Valodas
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-norma un funkcionālie stili». Tajā aktīvi piedalījās gan pa-
domju valodnieki, gan ārzemju viesi no Cehoslovakijas. Gal-
venās problēmas, kas tika aplūkotas simpozija pamatreferātos,
kurus nolasīja J. Paļonis (Viļņa), K. Hauzenblass (Prāga)i
G. Solgaņiks un N. Semeņuka (Maskava), H. Sāri (Tal-
lina) v. c, bija normētas literārās valodas un tās dažādo
funkcionālo stilu attieksmes, literārās valodas vieta kopējā va-
lodas sistēmā, valodas normas izpratnes funkcionālie aspekti,
daiļliteratūra un valodas kultūra, normas izpratnes dinamis-
kums.

Mūsu republikas zinātnieki iepazīstināja simpozija dalīb-

niekus ar savām atziņām par normatīvās literārās valodas un

-daiļliteratūras attieksmēm (Ä. Blinkena, J. Rozenbergs) un

par terminoloģijas attīstības un literārās normas attieksmēm

(V. Skujiņa).
Literārās valodas būtības un daudzveidības dziļākai izprat-

nei veltītais simpozijs, tajā nolasītie referāti un aktīvās debates

liecināja, ka literārajai valodai un tās normatīvumam nekādā

ziņā nav piedēvējams stīvums, sastingums. Literārā valoda

saprotama dialektiski, kā vienota daudzveidīga polifunkcionāla
sistēma, kas attīstās visā savu formu daudzveidīgumā un daž-

kārt pat pretrunīgumā.
Valentīna Skujiņa

VII VALODAS PRAKSES DIENA

1984. gada 19. oktobrī Latvijas PSR ZA konferenču zālē

notika VII Valodas prakses diena. Šogad klausītāju skaits bija
īpaši kupls — pāri par 500 dalībnieku.

_

levadvārdos LPSR ZA korespondētājlocekle filoloģijas zi-

nātņu doktore A. Blinkena teica, ka šāgada sanāksme tiek

veltīta runas valodas praktiskajam aspektam, īpaši masu ko-

munikācijas līdzekļu lomai valodas izkopšanā.
Pārskata referātu «Gada aktuālākie valodas prakses jautā-

jumi» nolasīja filoloģijas zinātņu kandidāte V. Skujiņa. Ter-

minoloģijas komisijā šogad apspriesti celtniecības, autotehnikas

un bibliotekarie termini. Rosīgi darbojas V. I. Ļeņina darbu

tulkojumu terminoloģijas komisija. Daudzveidīgas ir bijušas
konsultācijas, piemēram, par pareizrakstības jautājumiem, par

pareizu dažādu iestāžu nosaukumu izvēli, par terminu un citu

nosaukumu lietošanu dažādās rūpniecības nozares, par krievu

terminu pareizu tulkošanu.

Filol. zin. doktore A. Blinkena analizēja valodu radio un

televīzijas raidījumos. Šai valodas formai raksturīgas trīs ten-
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dences: valodas individualizācija, dialoģizācija, jaunu un pil-
nīgāku valodas standartu veidošana. Referāta galvenā uzma-

nība tika pievērsta pareizrunas kjūdām. Nepareizas izrunas

galvenais cēlonis ir dzimtās izloksnes vai citu valodu ietekme.

Nobeigumā A. Blinkena runāja par valodu dziesmu tekstos.

«Daži lektora runas kultūras jautājumi» — tāds bija filol.

zin. doktora L. Ceplīša referāta temats. Lektora runas kultūras

kritērijs ir atbilsme komunikācijas normām — šajā ziņā ap-
mēram 15% lekciju ir nekvalitatīvas. Trūkumus un kļūdas,
lektoru darbā L. Ceplītis iedalīja 6 grupās.

Trīs referāti bija veltīti aktieru runas vērojumiem. Galve-

nokārt tika analizētas Dailes un Drāmas teātru izrādes.

S. Lagzdiņa runāja par platā un šaurā c nepareizu lietošanu,,
intonācijas kļūdām un pareizrunas kļūdām svešvārdos. Refe-
rente konstatējusi, ka kļūdas radušās gadījumos, kad aktieris

mainījis lugas tekstu. Pareizrunas kļūdas analizēja arī V. Šulca

un V. Skujiņa.
J. Baldunčiks analizēja starptautisko komentētāju leksikas

īpatnības. Referents norādīja uz tām īpatnībām, kuru cēlonis

ir citvalodu ietekme politisko komentētāju runā.

Debatēs ekonomists J. Lukstiņš aizrādīja, ka augstākajās-
mācību iestādēs lietojamai valodai jābūt par valodas etalonu.

Lielākās valodas kļūdas sastopamas tad, kad jānodrošina
krievu valodas vārdu adekvats lietojums latviešu valodā. Pie-

mēram, tulkojot vārdu счет, lieto rēķins, neiedziļinoties citas

nozīmēs. Tāpat nevietā mēdz lietot vārdu bilance.

RMI profesors I. Lazovskis runāja par tiem cēloņiem, kas

liedz ieviest praksē Terminoloģijas komisijas ieteikumus.

Skolotājs E. Adamsons konstatēja, ka dažkārt nepareizi tiek

rakstīts lielais sākumburts (iekšrīga, iekškrievija, jāņi).

Skolotāja E. Lāce izteicās par dialekta pārstāvju grūtībām
pareiza gramatiskā pārvaldījuma apgūšanā v. c.

Sanāksmes nobeigumā A. Blinkena un V. Skujiņa atbildēja
uz iesniegtajiem jautājumiem.

Lilita Kadaša.

«TAUTASDZIESMA UN MŪSDIENU KULTŪRA»

Šāds nosaukums bija K. Barona 150. dzimšanas dienas at-

cerei veltītajai zinātniskajai konferencei (Rīgā 1984. g. 30.—

31. oktobrī).
Liela daļa konferencē nolasīto referātu bija saistīti ar

K. Barona radošā mantojuma apguvi: «Krišjānis Barons un
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Konferences viesi no ārzemēm: VDR ZA Tautas daiļrades
sektora zinātniskais līdzstrādnieks folklorists H. Strobahs,
rumāņu dzejnieks /. Kovači, Viskonsinas universitātes pa-
sniedzējs filologs V. Zeps, zviedru dzejnieks /. Kronbergs,
Stokholmas universitātes Baltijas pētījumu centra direktors

A. Loids un Luksemburgas rakstniece, tulkotajā R. Kifere

latviešu literatūra» (G. Priede), «Krišjāņa Barona «Latvju
dainas» un to nozīme latviešu folkloristikā» (K. Arājs), «Tau-

tasdziesmu mantojums un tā nozīme mūsdienās» (J. Kalniņš),
«Krišjānis Barons un krievu zinātne» (B. Infantjevs), «Kriš-
jāņa Barona «Latvju dainas» un latviešu valodniecība»

(A. Blinkena).
Virkne referātu bija veltīta K. Barona pieredzes izmanto-

šanai mūsdienu folkloristikā: «Krišjāņa Barona pieredzes iz-

mantojums lietuviešu tautasdziesmu klasifikācijā» (V. Mise-

vičiene — Viļņa); «Par PSRS tautu dzejas vēsturiskās poēti-
kas izpēti» (V. Gacaks — Maskava) v. c.
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Par tautasdziesma izpētes teorētiskajiem principiem konfe-

rencē runāja L. Sauka (Viļņa), A. Dejs (Kijeva), J. Darbi-

niece (Rīga) un virkne citu folkloristu.

Konferences otrajā dienā Rakstnieku savienībā notika sim-

pozijs par latviešu tautasdziesmu tulkošanas problēmām. Tas

parādīja, ka mēs pārāk maz popularizējam K. Barona, L. Bēr-

ziņa v. c. mūsu tautasdziesmu pētnieku teorētiskās atziņas

ārpus mūsu republikas. Tā, tikai «pateicoties» tam, ka L. Bēr-

ziņa v. c. latviešu zinātnieku pamatpētījumi par dainu metrika

līdz šim nav tulkoti krieviski, Ļeņingradas tulkotājs A. Ščer-

bakovs varēja runāt par saviem «atklājumiem», kas mums

skaidri jau no Vecā Stendera laikiem un zināmi jebkuram
skolēnam — proti, ka lielākā daļa dainu sacerēta četrpēdu

trohajā.
R. Veidemane un K. Skujenieks runāja par nobriedušu ne-

pieciešamību izveidot tautasdziesmu formulu vārdnīcu.

Konferences izskaņā LPSR Zinātņu akadēmijas zālē notika-

simpozijs par tautasdziesmu poētikas izpētes jautājumiem. Va-

lodas un literatūras institūta Folkloras daļas vadītāja E. Ko-
kare pastāstīja par republikas folkloristu veikumu pēdējos gados.
I. Freibergs (Kanāda) pārliecinoši pierādīja matemātisko me-

tožu izmantojuma priekšrocības tautasdziesmu struktūras pē-
tīšanā. Poļu zinātnieki Staņislavs un Jaceks Kolbuševski stās-

tīja par folkloras reminiscencēm kapu pieminekļu dzejā Rīgas
Meža kapos (sk. šā krāj. 45. lpp.). V. Zepa (ASV) un J. Kur-
sītes (Rīga) referāti bija veltīti latviešu dainu metriskās

struktūras izpētei. H. Štrobahs (VDR) pievērsās folkloras man-

tojuma apzināšanas problēmām mūsdienu sabiedrībā.

Janīna Kursīte

«LATVIEŠU VALODAS KULTŪRAS JAUTĀJUMI»

1985. gada 29. janvārī Rakstnieku savienības klubā notika

sanāksme, kurā piedalījās republikas valodnieki, žurnālisti,

radio, izdevniecību darbinieki v. c, lai pārrunātu mūsu krā-

juma darbu, atskatītos uz 20 gadu laikā ieto ceļu, vērtētu,

padarīto un kopīgi pārdomātu nākotnē veicamo.

Izdevuma zinātniskais redaktors filol. zin. doktors L. Cep-
lītis runāja par šā krājuma ieguldījumu latviešu valodas kul-

tūrā, par izvirzītajiem mērķiem un to realizēšanas paņēmieniem,,

par darba pieredzi, kas gūta 20 gadu laikā.

Viesi no kaimiņu republikām — Igaunijas PSR ZA Valodas-

un literatūras institūta terminoloģijas grupas vadītājs filoL
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zin. kandidāts Reinis Kulls, Lietuvas PSR ZA Prezidija Termi-
noloģijas padomes priekšsēdētāja vietnieks filol. zin. kandi-
dats Stasis Ķeinis un filol. zin. kandidāts Prans Kņūkšta —

pastāstīja par valodas kultūras darbu Igaunijas un' Lietuvas
PSR (sk. šā krājuma 55. lpp.).

Debates aizsāka izdevniecības «Liesma» galvenā redaktora

vietnieks dzejnieks J. Osmanis. Viņš aicināja valodniekus strā-

dāt vēl aktīvāk, vērienīgāk un ar kategoriskāku nostādni,,
ieteica izvērst lielāku kontroli, sekot, kā valodnieku ieteikumi

tiek realizēti praksē. A. Plēsuma un R. Grīsle, pretēji J. Osma-

nim, prasīja, lai krājumam būtu diskutīva ievirze, būtu lielākas

iespējas katram izteikt savas domas.

Plaši un sīki gan krājuma pozitīvo devumu, gan kļūdas
un neveiksmes analizēja Latvijas PSR Žurnālistu savienības

Valodas kultūras sekcijas pārstāve R. Runce. Viņa aizrādīja,
ka daudzi raksti krājumā ir smagi, teorētiski, no kuriem grūti
izlobīt praktisko padomu. Ir jāraksta vienkārši, skaidri un

saprotami. Šo domu izteica arī daži citi runātāji. R. Runce

aicināja arī vairāk pievērsties tulkošanas problēmām, jo ap-
-50% kļūdu rodoties neprasmīgas tulkošanas dēļ. Bija iebil-

dumi arī pret izdevuma mazo metienu. Tagad šā darba popu-
laritāte ir tik liela, ka ar 3000 eksemplāru lielu metienu vairs

nepietiek.
Vairāki sēdes dalībnieki atsaucīgi atbalstīja T. Porītes aici-

nājumu atjaunot kādreiz tik populārās (prof. J. Endzelīna

rīkotās) valodas prakses sēdes, kurās gan izkristalizētos vie-

dokļi dažādos jautājumos, gan parādītos tematika, atklātos,,

kas pašreizējā valodas praksē ir aktuālākais, svarīgākais, lasī-

tājam visvairāk nepieciešamais.
Kopīgās radošās pārrunās izskanēja daudzas vērtīgas do-

mas, un, kaut ari visas vēlmes un atziņas nav realizējamas,
tās tomēr palīdzēs tālākajā darbā, rosinās veidot krājumu
interesantāku un noderīgāku.

JĀŅA ENDZELĪNA PIEMIŅAI VELTĪTA

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

1985. gada 22. februari

Šajā gadā paiet 400 gadu, kopš iznākusi pirmā latviešu-

valodā izdotā grāmata — katoļu katehisms, aprit 300 gadu
kopš E. Glika latviski tulkotās bībeles un J. Langija latviešu-

vācu vārdnīcas iznākšanas. Tādēļ konferences tēma — sēdi

atklājot, teica LPSR ZA korespondētajlocekle A. Blinkena —
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izraudzīta par latviešu rakstu valodas sākumu un literārās
-valodas attīstības gaitu. Tika nolasīti astoņi referāti.

A. Blinkena (referātā «Latviešu literārās valodas sākotnes

problēma») un M. Baltiņa (referātā «17. gs. teksti kā latviešu

literārās valodas avoti») pievērsās jautājumam par pirmo lat-

viski rakstīto tekstu valodas attiecībām ar literāro valodu.

A. Blinkena uzsvēra, ka vēl arvien nav viennozīmīgas atbildes

uz jautājumu, kas ir literārā valoda
— tā ir vēsturiska kate-

gorija un var rasties noteiktā attīstības stadijā. M. Baltiņa,

analizējot prof. Ä. Ozola doto literārās valodas definīciju,
viņa atziņas par Baltijas vācu pirmo latviski rakstīto tekstu

valodu un lietuviešu valodnieku uzskatus par pirmo tekstu

valodu, izvirzīja domu, ka šo valodu varētu uzskatīt par lite-

rārās valodas sākumu.

Sīkāk 16. un 17. gs. rakstu valodas materiālu analizēja
prof. M. Rudzīte (referātā «1586. gada katehisms kā latviešu

valodas vēstures avots»), B. Laumane (referātā «Jāņa Lan-

gija vārdnīcai 300 gadu») un A. Stafecka (referātā «Pirmās

augšzemnieku dialektā iespiestās grāmatas»). Rūpīga tā laika

rakstu valodas analīze var dot daudz vērtīga materiāla par
mūsu valodas vēsturi un literārās valodas attīstības procesiem.

Par 1585. gada katehisma tapšanu, par apstākļiem, kādos

notikusi katehisma tulkošana, iespējamiem autoriem un citiem

vēsturiskiem faktiem šai sakarā pastāstīja K. Karulis referātā

«Jauni materiāli par 1585. gada katehisma tapšanu».
R. Veidemane deva ieskatu jautājumā par 1872. g. Lat-

viešu-vācu vārdnīcas autorību (Juris Neikens un Kārlis Ul-

manis).

Par dažām Vidzemes sēlisko izlokšņu īpatnībām un to at-

spoguļojumu rakstu avotos pastāstīja M. Poiša referātā «Pat-

skaņu savienojumi ar / un v 17. gs. pirmās puses rakstu avotos

un mūsdienu Vidzemes sēliskajās izloksnēs».

Kopumā konferencē izskanēja atziņa, ka ir laiks pievērsties

rūpīgai veco rakstu avotu pētīšanai, uz ko prof. J. Endzelīns

(kā atgādināja M. Rudzīte) aicinājis jau 1933. gadā.

ZINĀTNISKA KONFERENCE A. OZOLA ATCEREI

1985. g. 19. marta P. Stučkas LVU zinātniskā konference

bija veltīta Krišjānim Baronam. Konferenci atklāja LVU zi-

nātņu prorektors fiz. un mat. zin. doktors prof. J. Zaķis. Filol.

zin. kand. doc. E. Soida ievadvārdos pastāstīja par konferen-

ces mērķi, uzdevumu un gatavošanas gaitu. Viņa runāja par
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to, ka prof. Ä. Ozols daudz strādājis folkloristikā — folklo-
ristikai veltīta gan viņa kandidāta, gan doktora disertācija
un daudz zinātnisku rakstu. Lai vispusīgi izgaismotu K. Ba-
rona ieguldījumu zinātnes popularizēšana un tautas kultūras
attīstībā, šajā konferencē piedalījās dažādu nozaru zinātnieki.

Pirms referātiem tika demonstrēta mācību filma par K. Ba-
ronu.

Par K. Barona darbību literatūrā stāstīja filol. zin. kand.
doc

:
G. Bībers («K. Barona dzīvesgājums un devums literatūr-

zinātne»). Viņš analizēja K. Barona stāstus un uzsvēra, ka
tie sacerēti laikā, kad «reālisms vēl pastāv tikai kā priekš-
nojauta». Savu stāstu tēlos K. Barons pauž savu estētiska

ideālu, kas raksturīgs visiem jaunlatviešiem, — drošs prāts,
visos dzīves likteņos ir pirmais laimes pamats, un cilvēka
patieso vērtību nosaka viņa spēja pretoties apstākļiem, kad

tas šķiet neiespējami. G. Bībers aplūkoja K. Barona literāro

darbu idejisko un māksliniecisko vērtību, to nozīmi savā laikā

un literatūrvēsturē.
Par K. Barona veikto redaktora un publicista darbu runāja

vēstures zin. doktors prof. R. Treijs referātā «K. Barons un

«Pēterburgas Avīzes».

Fizikas un matemātikas zin. kand. L. Roze referātā

«K. Barona matemātikas un astronomijas studijas» analizēja,
apstākļus, kādos K. Barons mācījās un izvēlējās specialitāti,,
kadi faktori ietekmēja viņa zinātnisko interešu attīstību un

studijas. K. Barons uzrakstījis 12 rakstus par astronomijas
jautājumiem (5 rakstus «Mājas Viesī» un 7 — «Pēterburgas
Avīzēs»).

K. Baronu ir interesējusi mūsu zemes ģeogrāfija, daba,

ekonomika, un par visiem šiem jautājumiem viņš ir pratis
rakstīt tautai saprotami, skaidri un zinātniski. Referātu

«K. Barona ieguldījums ģeogrāfijas attīstībā» lasīja R. Avotiņa
(līdzautors ekon. zin. kand. doc. V. Pūriņš).

Biol. zin. doktore doc. H. Mauriņa referātā «K. Barons un

dabaszinātnes» uzsvēra, ka daudzas problēmas, kas nodarbina

mūsdienu zinātniekus, pareizi aplūkojis jau K. Barons. Viņš
ir rakstījis par dabas aizsardzību, ūdens attīrīšanas ierīcēm un

fotosintēzi, izskaidrojis lasītājiem vielas nezūdamības likumu,

adaptāciju un daudz ko citu. Viņš ir analizējis Latvijas dabas

apstākļus, raksturojis augsni, propagandējis jaunākās atziņas

par augsnes mēslošanu, aicinājis pievērsties aitkopībai, biš-

kopībai.
Konferences otrajā daļā tika runāts par K. Barona veikumu

folkloristikā (filol. zin. kand. В. Infantjevs «К. Barons un

krievu zinātne», filol. zin. doktore E. Kokare «K. Barona dar-
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tautasdziesmu pētījumos (filol. zin. kand. doc. E. Daugats
«Latviešu valodas «iekšējās formas» izpaudums latviešu folk-

lorā», J. Kušķis «Latviešu tautasdziesmas un latviešu literārā

valoda», filol. zin. doktore prof. M. Rudzīte «K. Barona «Latvju
dainas» kā latviešu valodas vēstures avots»), un par viņa uz-

skatiem audzināšanā un mācīšanā (ped. zin. doktors prof.
J. Anspoks «K. Barona pedagoģiskie uzskati»). K. Barons šais

jautājumos pauž jaunlatviešu viedokli — svarīgākais audzi-

nāšanā ir saskaņot bērna dabu ar dabas loģiku, ieaudzināt

tieksmi pēc izglītības, prāta aktivitātes, audzināt prātu, sirdi

un gribu.
Debates risinājās par jautājumu, kas ir latviešu literārās

valodas pamats; tās izraisīja J. Kušķa referāts, kurš tematiski

bija saistīts ar «Endzelīna dienu» konferences atziņām.
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Latviešu valodas kulturas jautājumi:
La 802 (Rakstu krāj.) 21. laid. / Sast. A. Rubīna. —

R.: Avots, 1985. — 220 lpp., il. — Bibliogr.:
213.—216. lpp. / Sast. Dz. Barbare.

Laidiena pirmā noda]a veltīta Krišjāņa Barona 150 gadu
atcerei. Tajā publicēti raksti par K. Barona darbu, «Latvju
dainu» un tautasdziesmu nozīmi valodas izpētē un valodnie-

ciskiem pētījumiem pēc tautasdziesmu materiāla. Tālākajās
nodalās ir raksti par vārdnīcām, par gramatikas, vārdu lie-

tošanas un leksisko nozīmju, stila, tulkošanas, pareizru-

nas u. c. jautājumiem. Ievietoti arī ZA Pareizrakstības

komisijas akceptēti ieteikumi latīņu un zviedru īpašvārdu

atveidei latviešu valodā. Kā aizvien, dota bibliogrāfija, jau-

nākās valodnieciskās literatūras apskats un hronika.

,
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Barontēvam ir bijusi tā nešaubīgā ticība savam darbam, tā —

varam teikt- neprātīgācerība uz panākumiem, bez kuras neviensīsts

diždarbs nav veicams. Ja nu šāds Barontēva tēls stāv mums, latviešu
,

filologiem, aiz muguras, tad mēs vairs neesam nekādi bezpagātnes,

beztradīciju ļaudis. Cēls piemērs ir mums dots; mums klājas tam sekot,

kā kuraisprotam, kā kurais spējam.

(J.Endzelīns )
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