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Ka celees un leetojams latveešu valodas

debitivs?

Vajadzības izteikšanai ir latveesu valoda sevišķas verbu

formas, kas no Hesclberga dabūjušas „debitiva" vardu. Verba

tonnai, kas (izņemot „jabut") parādās 111 p. praes. veida, no-

stājas preeksā prefikss „jav

; loģiskais zubjekts stāv dativā

objekts, it sevišķi rakstu valodā nominativā, retāki akuzativā:

„man (ir) jaed sausa maize" jeb ari: „sausu maizi.v Radu va-

lodās neatrodam neko lidzigu, un ari musu kreetni vecajās
tautas-dzeesmas tikai pareti sastopams tagad tik leelā merā lee-

totais debitivs: jau tapec veen jadoma, ka debitivs radees lat-

veesu valodai tikai vēlākos laikos. Ja gribam labi saprast
debitiva leetosanu, eepreeks jāizskaidro viņa forma; bet, cik

zinu, lidz sim vel neveens, izņemot Bilensteinu (Lett. Sprs,

§§ 456—457), nav pat mēģinājis izskaidrot debitiva celšanos.

Lūkosim eepreeks tikt skaidribā par formu, kurā parādās verbs.

Skaidra leeta, — tik daudz atzinis ari — ka si

forma nav no pasa sakuma bijusi identiska ar 111 p. praes. Jo

kad „cd:' eeks ~jaed'"' no laika gala butu 111 p. praes., tad

pirmkārt neka nevarētu izskaidrot konstrukciju „man jaed

maize" resp. „maizi" un viņas nozimi; otrkārt butu jāsaka

pagātne „man jaede'1 (un nevis „bija jaed"), nākotne ~man

jaedis" (nevis „bus jaed;£); treškārt neka tad nevarētu izskaidrot

formu ~jabut", kur verbs parādās inrinitiva veidā, jo visi kada

likuma izņēmumi ir izskaidrojami (ja tee nav pirmatnējo formu

atleekas) vaj nu skaņu likumeem, jeb viņus ir radijis nepareizas

analoģijas jeb ari svešas valodas eespaids. Bet seem beidzameem

izskaidrojumeem forma „jabut" nepadodas; tālab jadoma, ka

~jabut" ir debitiva pirmatnējo formu atleeka. Tagad nu

gan valodas jutām leekas, ka debitiva verbs nostājas tagadnes

trešā personā, un gramatikā skolotu lauzu valodā tapec sastop

„jabut" veetā „jair". Lidzigu jauninājumu sastopam debitiva

relativā: kā indikatīvam ~viņs cd'; stāv lidzas relativs „viņs

ēdot", tā blakus indikatīvam ~viņam (ir) jaed" ir darināts rela-

tivs ~viņam jaedof (~viņam esot jaed" veetā) jeb pat viņam
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ēdot", tā blakus indikatīvam ..viņam (ir) jaed" ir darināts rela-

tīvs
„
viņam jaedot" (~viņam esot jaed" veetā) jeb pat „viņam

esot jaedot"; tāpat nākotne blakus vecākai formai „viņam busot

jaed" ari „viņam busot jaedot.". Kādas formas veetā tad nu

isti ir stajusees 111 p. praes.? Bilensteins (Lett. Spr. § 457)

debitiva leetojamas verba formas uzskata par „tireem tagadnes

celmeem, kas nekad nav zaudējusi kadu personu suffiksu." Bet

veenkart tada „tiru tagadnes celmu" abstrahesana ir valodai

neparasta, un otrkārt pret viņeem ir tee pasi eemesli, kas jau
minēti pret 111 p. praes. Ko Bilensteins saka formu Jabut" un

„jaeet" (kas pretojas viņa hipotēzei) izskaidrošanai (viņu „—-t"

neesot ne ar infinitiva suffiksu ne ar 111p. praes. galotni iden-

tisks; tas esot verbu peektas klases suffikss, kas te ņemts paligā,
lai so verbu saknēm „bu., un „cc" peeņemot galā konsonantu

butu ceesaka satura!), tas ir tikai patvarigs un neecigs ap-

galvojums. Es esmu ceesi parleecinats, ka — „but" eeks ~jab-
ut" ir teesam infinitivs, un ka senāki verba forma debitivā

bija arveenu infinitivs. Ar so hipotēzi nu var debitiva konstruk-

ciju veegli izskaidrot. Kā leišu un slavu valodās (peemerus ir

sakopojis Delbrūks Vergi. Synt. 11. 461), tā ari latveesu

valodā infinitivs ar daritaja vardu dativā izteic gan eespejamibu,

gan gribu jeb vajadzibu; peemeri: „saulit' silta silditees, ma-

miņ' jauka parunāt" B. V. 3235; ~lai stāvēja virsunite putniņeem

uzmestees" B. V. 2765,2; ~kūmas lauza žagariņus, padei pirti

kurināt" B. V. 1268,1; ~devu savu kumeliņu rozu dārzu noecēt"

B. V. 3523; ~lustigam man dzivot" B. V. 83; ~pee sleegsnisa

tev gulēt" B. V. 1243; „tam pašam vecam but" B, V. 3250;

~ko, māmiņa, man darit?" B. V. 87 c; ~sodeen bij tev gulēt

cuku midzeni" B. V. 1580; ~pazit bija bārenīti" B. V. 4167;

~mums bus Deevu bitees un milet",; „tev nebūs zagt"; ~man

ir rakstit" (Bil. Lett. Spr. II 210). No tādas infinitiva leeto-

§anas bus debitivs celees, un tautas-dzeesmās nereti atrodam

teesam blakus infinitivam variantos ari debitivu tai pasā nozime,

„putniņeem jauzmetas" B. V. 2765, 2a blakus „uzmestees";

„dovu savu kumeliņu rozu dārzu jaece" B. V. 3523,9 blakus

„noecet"; „lustigam jadzivo" B. V. 83,1 blakus ~dzivot" ; „sodeen

bij tev jāguļ" B. V. 1580,3 blakus gulēt." See peemeri rada,

ka nevis prefikss „ja" debitivā izteic vajadzibu, bet ka to izteic

pasa verba saveenojums ar daritaja vardu dativā; prefikss

„ja—" tālab nevar but bijis no pasa sakuma nepceceesams

debitiva radisanai (blakus „tam jabut" vecāka forma „tam
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but"!) bet tam bus bijusi tikai pastiprinātajā nozime. Kas tad

nu isti ir sis „ja"—? No pastas latveesu valodas gan nevarēs

so partikulu izskaidrot; drizaki to varētu vest sakarā ar at-

bildamo, bez saubam no vācu valodas patapināto partikulu „ja",

tikai tas tagadēja nozime laga nesaskan ar debitiva ~ja—". Bet

gan vidus-laiku vaou valodā ir partikula Jā" (jeb: Ja"), kas

stāvēdama pasa verba preeksā noder izteikuma pa-

stiprināšanai, uzsvēršanai: izrakstisu te kādus pee-

merus no Mullera Mittēlbochdeutsches AVorterbuch: „jā hān ich

angeste vil"; „jā waere des ze vil." Ka so partikulu tada

nozime leetojusi ari vaceesi senajā Livonijā, to leecina peem.

pantiņš (4661) no rimju kronikas -,jo sehe ich rischer helde

vil"; tikai Ja" veetā te stāv „jo". Latveesi tadbus no saveem

vācu kungeem patapinājusi §0 partikulu lidz ar viņas nozimi,

un ar laiku tad Ja", lidzigi negācijai „ne" (nebūt), peesavino-

tees verba akcentu varēja sakust ar verba formu veena vārdā

(jabut). No sakuma gan laikam, kā vācu valodā, peeveenoja

so partikulu dažādam verba formām, kamēr beidzot to eerobe-

zoja uz imperativisko infinitivu (imperativā formas labprāt pee-

ņem pastiprināšanai dažādas partikulas.) Tāpat sakumā so

partikulu laikam leetoja tikai pozitivos teikumos („tev jabut",
bet: „tev nebūt" jeb: „tev nav but"); tagad leetojamas nega-

tīvas formas '(„nav jabut,,, „nebūs jabut" cc.) varēja tik tad

rastees, kad partikula Ja—" ar verbu jau bija sakusuši veena

nešķiramā vārdā, un kad partikulas pirmatnēja nozime bija jau
aizmirsta. Veetalvā (Mag. d. let. liter. Ges. XVIII,103) un

Leepkalnas Ozolos Ja—" veetā eestajas ar Ju—"; cik zinu no

kada sava tauteesa un, ka leekas, ari pec Mag. XV111,103
ir „v" sai Ju" —iss; Ģis Ju" laikam

gan celees ar Ja"
no veena avota un ir vācu formas Jo" parlatviskojums,
kuru redzējām citātā no rimju kronikas: vācu „o" latveesi pa-

tapinātos vārdos pārtaisa par „a" jeb „v" (Bil. Lett. Spr. I

470). Atleek jautājums, kadā ceļā 111 p. praes. izskaudusi in-

finitivu no debitiva. Eemeslu bus devusi tee netematiskas kon-

jugācijas verbi, kuru infinitivam bija veenada forma ar 111 p.

praes. (peem. „eet" un agrāki „eeti"). Tiklidz partikula Ja"—

bija ar infinitivu ceesi saveenojusees veena vārdā, tad veegli

varēja aizmirst si salikteņa pirmatnējo nozimi, un valodas jutām
saka izliktees, it ka vajadzibu izteiktu partikula Ja—", nevis

pati verba forma. Bet lidz ko tada eedoma bija radusees, tad

varēja dažkārt so verba formu (peem. „eet" eeks Jaeet") no-



4

turēt ari par 111. p. praes. Loģiskais objekts, kā jau teikts,

var pee debitiva nominativā stavet un ar to kļūt teikuma gra-

matiskais zubjekts, kad nu predikāts pa laikam ir verbs, kas

personā kongrue ar subjektu, tad varēja izliktees, ka peem.

teikumā „man sausa maize* jaest" (leišu „est" dod teesibu do-

māt, ka ari latveesu valodā ir senāk bijusi 111 p. praes. „est")

est eeks Jaest" ir 111. p. praes. (un nevis infinitivs), lai ra-

stos kongruence starp gramatisko subjektu un predikātu. Tādam

domam pastāvot varēja rastees tagadēja forma Jaed" pārprastas
formas Jaest" veetā, kad blakus vecai 111 p. praes. ~est" no-

stājas jauninājums „cd":
„
—cd" eeks Jaed" nu ari formāli

varēja uzskatit tikai par 111 p. praes. Tagad latveesu valodā

ir tikai retas atleekas no netematiskas konjugācijas (sal. Bil.

Lett. Spr. §§ 407—418), bet senāki si konjugācija bez saubam

bija vairāk izplātita, un viņai peeclereja daži daudz leetojami

verbi (peem. eet, est). Tā tad varēja notikt, ka pec netematiskas

konjugācijas verbu parauga ari tematiskā konjugācijā (kur in-

finitivam no laika gala bija citāda forma, ka 111 p. praes.) ee-

veesas debitivā 111 p. praes. infinitiva veetā (peem. janest: jānes).
Ka forma Jabut" ir paturējusi infinitivu, izskaidrojams ar to,

ka pee infinitiva „but" peederigā 111 p. praes. „ir" atvasināta

no pavisam citas saknes, un tapec formu „jabut" nevarēja bez

leelas varmacibas pargrozit par Jāir", un beidzamā forma

varēja rastees tikai tad, kad mācas gramatiku. Sadā ceļā do-

mājos cēlušos latveesu valodas debitivu, un visai pārdroša si

hipotēze man neleekas. Tagad varam saprast, kapec peem.

pagātne saka „bija jaed" (nevis Jaede"); varam saprast ari

debitiva konstrukciju. Pilnigi peesleenos Delbrūkam (Vergi.

Synt. II 441) tai ziņā, ka letu un slavu valodu infinitiva lec-

tosana ir izskaidrojama no pirmatnējas dativiskas nozimes, un

domāju, ka butu eespejams ari formāli infinitivu uzskatit par

senu dativu. Tautas dzeesmās ari dažkārt atrodam infinitiva

veetā tagadējo ~darisanas vārda" dativu, peem. ~dosu savu ku-

meliņu rozu dārza ecesan" B. V. 3523,6, blakus ~rozu dārzu no-

ecēt" turpat. So dativisko infinitivu predikatīvi leetojot, no

laika gala objekts varēja nominativā nostatees (sal. Delbruka

Vergi. Synt. 11. 461); objekta nominativs pee debitiva ir si

paraduma direkts turpinājums. Nominativs pee debitiva ir tik

parasts, ka dažkārt nostājas nominativā no debitiva attrahets

ari objekts no debitiva atkarigam infmitivam un supinam, peem.

~man jaeet teteris saut" (sal, Mūlenbachu, Austr. 1895a. 32).
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Sakara ar to nostājas nominativā dialektiski ari objekts no ~vaj-

aga" atkarigam infinitivam, peem. ~zirgs vajadzēs mazgāt"

(pec Becenbergera Spr. cl. preuss. Lett. 131). Kā infinitiva

objekts varēja stavet ari akuzativā (~ko, māmiņa, man darit?"),

tā ari pee debitiva objekts var nostatees akuzativā (~rozu dārzu

jaece"); ja objekts ir personāls pronomens, tad varbūt veenigi

akuzativs ir leetojams, peem. ~man tevi jamaca". Pec negāci-

jas objekts var stavet ari genetivā: ~nav telisu jupagan" Mag.
d. lett. liter. Ges. XVIII. 1,105. Da?reiz pee debitiva ir divi

dativi, subjekta dativs un inclirekta objekta dativs, bet sakars

pa laikam novērs pārpratumus, peem. „man paradi jā-
maksā". Ari predikāta nomens stāv pee debitiva dativā, peem.

~lustigami (man) jadzivo" B. V. 83,1. Teikšu vel kādus vārdus

par debitiva leetosanu. Kā jau reiz minēju, infinitivs ar da-

tivu izteic gan eespejamibu, gan vajadzibu; abas nozimes ir

debitivs paglabājis, jebšu ne lidzigā merā. To, kas var notikt,

debitivs apzime tagad tikai dažās izloksnes. Pec Mag. d. lott.-

liter. Ges. XV111,103 Veetalvā debitivu sai nozime leeto ar

prefiksu ~ju—", peem. ~man nav jued" (man nav ko est);

~upes lici kumeliņi, nav telisu jupagan
,/£

( nav kur telites paga-

nit); kurpretim vajadzibu tur apzimejot ar prefiksu ~ja-".

Bet citur tadu starpību nepazist: Leepkalnes Ozolos ar prefiksu

~ju-" apzimejot ari vajadzibu, peem. ~jued" (=jaed); un

eespejamibu apzime ari ar prefiksu ~ja", peem. ~lai stāvēja

virsunite, putniņeem jauzmetas" B. V. 2765,2a (no Vec-Peebal-

gas); ~devu savu kumeliņu, rozu dārzu jaece" B. V. 3523,9. Se-

nāki debitivs sai nozime bus bijis vairāk leetots: pec L. Bērziņa

(Austr. XV 338) Fūrekera (kurzemneeku) valodā „man jaed"

vel nozime — „man ir ko est.". Rakstu valodā patura veco

infinitiva konstrukciju un pa laikam infinitivam preeksā nostata

kā papildinājumu kadu relativu formu (pronomenu jeb adverbu),

„lai paleek galotnite, kur putneem uzmestees" B. V. 2765, bla-

kus „putniņeem uzmestees"; „devu savu kumeliņu, ko ecēt

rozu dārzu" B. V. 3523,5g, blakus „rozu dārzu noecēt." Rakstu

valodā debitivu tagad leeto tikai vajadzibas izteikšanai (pasiva

raksturs, kuru Bilensteins peesķir debitivam, ir tam gluži svešs:

objekts var stavet ari akuzativā). Debitivs apzime negrozāmo

(mazākais pec runātajā uzskateem), objektivo vajadzibu, peem.

„tov jādzer teja bez cukura" (jo acumirkli cukura nav mājās).

Turpretim ~vajaga" ar infinitivu apzime kaut ko par vajadzigu,
ja tas ir derigs (subjektivo vajadzibu), tā kā padomu dodot,
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peem. „tev vajaga teju bez cukura dzert (jo cukurs butu ta-

vai veselibai kaitigs), bet runātāju uzskati var but dazadi, un

tapec dažkārt leeto veenu konstrukciju otras veetā. Ja pee

verba ir objekts, tad debitiva veetā var eestatees, gan vairāk

tautas-dzeesmās ka ikdeenas valodā, ari part. praes. pass. (it kā

kads participium necessitatis, sal. Bil. Lett. Spr. II 189). kas

neizteic tik stingri vajadzibu, kā debitivs, peem. „ta zemite man

minama, tas muziņis dzivojams" B. V. 113, 2, turpat ari: „ta
zemite man jāmin, tas muziņs jadzivo" B. V. 113.

J. Endzelins



Instrumentalis.

Atskaitot atleekas no vireesu kārtas daudzskaitļa galot-

nes —is („veenis pratis"), instrumentalim sevišķas galotnes lat-

veesu valoda vairs nav: veenskaitli tas ir kļuvis lidzigs akuzatīvam,
dauzskaitli — dativam. Ģi locijuma neatkarīga leetosana ir

tapec, ipasi veenskaitli, stipri mazinajusees: veeglakas sapraša-

nas cleļ tam tagad pa leelakai daļai peebeedrojas prepozicijas

ar, pa, par v. c.
1) Ģeit apcerēsim tikai no prepozicijam neat-

karīgo instrumentāli. —

Par instrumentāla pirmatnējo nozimi indo-europcesu valodas

Delbrūks"(Vergi. Synt. d. indog. Sprachen I 184) izteicas sadi:

instrumentāli nostājas tas substantiviskais jedzeons, ar kuru kopā
darbibas daritajs izdara savu darbibu, tas ir pavadonis [sai ga-

dījumā runājam par sociativo instrumentāli] vaj eerocis [instru-

ments]. Darbibas pavadoņi ir pirmā kārtā personas, bet §o

apzimesanai mums tagad arveenu. japeekar instrumentalim pre-

pozicija „ar": „lai kājiņas neapmirka, ar Laimiņu staigājot"
B. V. 1082a; „dzeedat, meitas, ar manim" B. V. 20. Ģis sociati-

vais instrumentalis bez „ar" ir retumis vel paglabajees tautas-

dzeesmās un stereotipos izteiceenos ari sadzives valodā: „aukle,

mate, meitas veen, met dēliņus ūdeni: meitām auga veegla

deena, cleleem gaužas asariņas" B. V. 3350 (sai peemerā sociativain

nu gan ir ista instrumentāla nokrāsa, kā rada variants B. V.

1957, kur tas pats sadi izteikts: „no meitiņas veeglas deenas,

no dēliņa asariņas.") „kad vel puiseem biju, peecus gadus sa-

braucu par kuceeru" (Purapuķe, Jauna strāva 35); „masa vel

ir meitām" (=ar meitām, meitu kārtā, Opekalnā); Bilensteins,

no kura (Gramm. § 590) beidzamais peemers ņemts, gan ir

noturējis vardu „meitam" par predikativo instrumentāli, bet pret

to runa formas daudzskaitlis, i Ļoti lidzigu konstrukciju rada

sads teikums no leišu valodas, kas ari tagad vairs neleeto socia-

tivu bez prepozicijas: „dār verkdams ūbagais eisi" (Donal.
Metas I 293). — Bez personām var ari citus dzivus radijumus
un pat preeksmetus par darbibas pavadoņeem uzskatit un

!) Par prepozicijas „ar" peeveenosanos instrumentalim sal. Mūlenbacha

dažus jautājumus par latveesu valodu II lp. 78 v. n.
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instrumentāli nostatit; „eimu govu laidarā deviņām slauktuvēm"

B. V. 1180; „atej, teta, kliņģereem! " B. V, 2914; ~svesa mate

sagaidija, uz varteem stāvēdama rikšu sauju rociņā" B. V. 4245.4

(var. 3: „sivu dzedru valodiņu"). Ari to tagad medz peeveenot

prepoziciju „ar", No si sociativa instrumentāla Delbrūks

(Vergi. Synt. 1 237), kā leekas, pareizi atvasina distributīvo

instrumentāli, Teikumā, peemeram: „
virsaitis devas ceļā (ar)

tukstoseem (lauzu)", vaj ari:
„

cilts cl. c. (ar) t. ļ.", forma
„
tuk-

stoseem" bija vel tirs sociativs, kas no sakuma tika ari vel sa-

justs ka dzivs locījums, Ja nu, peemeram, vardu
„

leišu cilts"

veetā leekam daudzskaitli „leiši", tad dabūjam teikumu: „leiši
devas ceļā tukstoseem"; Se instrumentalim no sakuma ari va-

rēja vel but sociativa daba, bet tā kā sai teikumā subjekts

„leisi" ir istenibā identisks ar saveem pavadoņeem („tukstoseem"),

tad instrumentalis ceesi peesleenas valodas apziņā subjektam un

eeguva distributīva numeraļa (skaitļu-vārda) dabu. Sadi instru-

mentaļi ir vel tagad vispari leetojami: „nav vel veena (scil.

dzeesma) izdzeedata, simteem jaunas pratina" B. V. 36c; „trini

pulkeem puisi jāja" B. V. 279,2; ~rindām auga ozoliņi" Z, K.

V. 75. Sos distributīvos instrumentālus tik maz sajūtam tagad

kā locījumus, ka tee, kā jau numerali var eeņemt ari voeni

pasi subjekta veetu: ~simteem jaj, simteem brauc" (mikla Z. K.

VII 102); ~veons eet; simteem, tukstoseem krit" (mikla Z. K.

VII 1012). Distributīvais instrumentalis var peeveenotees nc-

veen subjektam, bet ari objektam: „simteem lopus skaita" (mikla

Z. K. VII 102d); ~ko mes laba solisim, savam krusta bērniņam?
simteem govu, simteem vērsu." B. V. 1451b. Citi distributiva

instrumentaļa paraugi ir turpretim attistijusees nevis no socia-

tiva, bet no ista instrumentaļa: ~seekeem naudu meridami"

B. V. 2462 (var. 1: ~solidami"); vai ari no lokāla instrumen-

taļa: pasa pratu panes judzem" (paruna Z. K. VI 627); vaj

ari no temporalā instrumentaļa: „te jau var cilvēks stundām

gaidit". No distributīva instrumentaļa leekas attistijees mera

instrumentalis: divpadsmit asim gars tilts" (miklaZ. K. VII 351);

~sesam asim gars teviņs" (mikla Z. K. VII 946). Bet sadā no-

zime instrumentalis ir deezgan neparasts: te medz leetot akuza-

tīvu. — Mums vel jāpārrunā sociativs plašākā nozime. Par

darbibas pavaditajeem var uzskatit ari apstākļus, kuros kaut

kas noteek, un tos tad nostatit instrumentāli: ~ej gulēti vakarēju

edumiņu" B. V. 2897,3; ~kālab manis kumeliņis vakarēju jugu-

miņu?" B. V. 3620; ~es nebiju pee baliņa aizpērno bijumiņu"
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B. V. 3779; „tai sajāja treju tautu veenu vārtu verumiņu"

B. V. 5139; ..visi peeci veenis pratis" B. V. 2387; ~dziras eeva

ar ābeli zeedet veenu baltumiņu" B. V. 2773. Ja instrumentāli

stāvošam substantivam trūkst atribūta, tad tagad nepeeceesama

sos gadijumos prepozicija „ar": ~ar dzeesmam guldits klusu"

B. V. 3,3; ~nes ar godu vainadziņu!" B. V. 4750. Visai leeto-

jams vel tagad ir instrumentalis cpialitatis, kas apzime kada

preeksmeta pastavigu peederumu (meesas vaj gara ipasibu, ap-

ģērba ģabalu v. t. t.), kurs to pavada visā viņa gaitā un darbā:

~es neeetu melnu kreklu" B, V, 3499,3; ~kur tu teci, barenito,

dzeiteneem matiņeem, tur spideja spoža saule dzelteneem

stariņeem" B. V. 4579; ~meitas dzeed pulciņā gludenam galvi-

ņām" B. V. 265,1; ~es uzaugu dzeedataja valodzites dzeesmi-

ņam" B. V. 360; „lai auga padite sprogainis matis" B. V.

1319a; ~mājiņa trim pakseem buveta" (mikla Z. K. VII 558);

..augu needres garumiņu, magonites daiļumiņu" B. V. 473, 1;

~augat, visas atmatiņas,dzeltenam puķitem!" B. V. 4473. Kā

Delbriiks (Vergi. Synt. I 241) aizrāda, tad ari sis instrumenta-

lis sakumā nav bijis nekad bez sava (vispirms-kustibas) verba,
bet kad nu sai instrumentāli nostatitais jedzeens apsime kada

preeksmeta pastavigo peederumu, tad see abi (preeksmets ar savu

peederumu) sadevās kopā ceesā saveenojumā, kas pavisam

pārtrauca sakaru ar verbu un var eeņemt ari objekta veetu:

ozolam trim kārtam zelta josta" Z. K. V 76; ~baliņ, tava li-

gaviņa, gļēvajam rociņām, griķu seeku samalusi staigā rokas

mētādama"*) B. V. 664, 2; „trim stureem namiņš" (mikla Z. K.

VII 558); ~redzu meitu cetram kajam" (m. Z. K. VII 557);
mate mani pametuse ne cinisa dizumiņu" B. V. 4597;

„

serdee-

nei kroni kala deviņeem zubureem" B. V. 4628. Instrumentalis

(ļualitatis gan tikai, kā Mūlenbachs (Daži jautājumi II 85)

aizradijis, sad un tad nostājas preeks apzimejama vārda; ~neņ-

em, manu bāleliņu, melnu galvu ligaviņul" Ar. t. dz. 479;

pa laikam tas stāv pec sava substantiva. Prepozicija ~ar" ari

se ļoti eeveesuseesi iztecēja klausitees pliku galu, mellu muti,

ar basam kājiņām" B. V. 446,3. — Ari izplatijums un laiks, pa

kuru kas noteek, ir uzskatami ka darbibas pavadoņi un nostatiti in-

strumentāli: „tas noskrēja augstis mēzis" B. V. 2221, 3;

*) Musu tautas-dzeesmās palaikam satura ziņa saveenojas 1. pants

(verstis) ar 2. un 3. ar 4., un tālab ari sai peemerā vardi „glevajam rociņām"

nepeeder vis pee „samalusi", bet pee eepreekseja „ligaviņa".
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„saule, gaisu tecēdama" B. V. 4385; „seem gadeem to neveens

nav dabūs"; „lec, saulite, ritis agri" 81. A. dz. 275; „ne la-

bam deeniņam es purinu peedariju" B. V. 4908 (cf. 4907!)

„trim riteem rasa stāv tavu matu galiņā" B. V. 4480,5; „noej
laiku vakarā" B. V. 4363; ~maizit' ezu ik deeniņas, placeniti
svetdeenam" B. V. 2918; „ik vakaris" B. V. 481c; „brizeem -

brizeem" m. Z. K. VII 346; reizam—reizam" m. Z. K. VII 382.

Ģe peeder ari tagad adverbiali leetojami instrumentāli ~retumis",

„krustis, šķērsis" jeb „krusteem, sķerseem"; „malu maļam" v. c;

Uz jautajumeem „kad ?" un ~kur?" dažkārt atbild ari akuzativs,

un kad nu veenskaitli instrumentalis tagad ir formāli identisks

ar akuzativu, tad dažreiz par veenskaitli stāvošu formu novar

vairs droši zināt, vaj ta ir akuzativs vaj instrumentalis, peem,

~bāleliņi veenu veetu dzīvojusi" B. V. 3758; ~ūdens virsu ligo-

jot" B. V. 2454; ~seevu luste aizskrejuse silamalu svilpedama"
B. V. 230,9; ~ceļa vidu aizgājušas" B. V. 25; ~kuru ceļu tu

aizgāji?" B. V. 2771; ~barenisi gausi raud, tumsu nakti stai-

gādami" B. V. 4400. Man tiktos sos peemerosatrast instrumen-

tālus (sal. leit, keliū citi v. c.) Prozā sim instrumentalim tagad

medz peebeedrotees, ipasi pee izplatījuma jedzeeneem, prepozi-

cija ~pa": „pa ceļu eet"; „pa svetdeenam'*. — Peegreezisi-

mees tagad istajam instrumentalim, pārrunājusi sociativu. Ja

ņemam peem. teikumu: ~es teesam (scil. jāju) par kalniņu

apkaustitu kumeliņu" Z. K. V 54, tad se ~kumeliņu" gan var

ari vel uzskatit par darbibas pavadoni, bet vairāk tomēr sajū-

tam viņā lidzekli, ar kura palidzibu darbiba noteek. Citos

peemeros varam atrast tikai lidzekli vaj eeroci, ar kuru kas

teek darits, vaj ari veelu, no kuras kaut ko taisa: ~barits muti

nomazgāja gauzajam asarām B. V. 4419, 2; ~zeemu braucu

kamanām" B. V. 3691; „visam galvām kleegt"; ~istabiņa berza

malku kurināta" B. V. 3243 ; „dzeesmiņam, valodām es dabūju

ligaviņu" B. V. 589; „zelt' ābolu spēlēdama" B. V. 636,1;

j,gani tevi sautreem sveeda" B. V. 2447a ;,.lineem seju to dru-

viņu, magonēm nozeedeja" Z. K. V 161; ~puiša balsi es dzee-

daju, puiša balsi gavilēju" B. V. 355; „mijat, kūmas, cimdeem,

zeķēm!" B. V. 1692; ~pazit bija pora egli melnajam skujiņam"
B. V. 4167; ~mirdzēt mirdz ezeriņš šikajam raudiņam" B. V.

1356; „es redzēju vaskeem pilis mūrējot" B. V. 2617,5; ~teva

palags zvaigznēm austs" (mikla Z. K. VII 255); „puķem pinu

vainadziņu" B. V. 4473. Ka seit peederigu varam uzlūkot ari

instrumentāli pec adjektiva ,;pilns" (=pildits): „pilnas acis
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asarām" B. V. 128,1. Apmēram tai pasa nozime vairāk leeto

ģenitivu pec ~pilns" ; pec si adjektiva parauga un laikam ari

zem citu valodu eespaicla tagad sastopam rakstu valoda dažkārt

instrumentāli ari pec adjektiveem ~bagāts" un ~nabadzigs". Ģe

japeemin ari ta instrumentaļa konstrukcija, kad instrumentāli

nostājas substantivs, kas celees no veenas saknes ar teikuma

verbu, un kas tapec veenigi caur savu attributu paplašina tei-

kuma saturu: ~lazda zeed clzelteneem zeediņeem" Z. K. V 100;

~zeed puķites trējis zoeclis" B. V. 576; „tur guļ mana mamuliņ',

cectu
meegu aizmigus" B. V. 4020; ~kur palika smalki pelni?

tee izlija leelis leetis" B. V. 2221. Formāli radneeciga substan-

tiva veeta var statees ari sinonima vārds „berni raud asarām"

B. V. 2883. Sos peemeros instrumentalis ari apzime isteni tik

kadu eeroci — instrumentu plašāka nozime. Slavu un ģermāņu

valodas pee kustibas verbeem objekts nereti nostājas instrumen-

tāli: verbi kļūst intransitivi, un ta darbibas objektu var ari ka

tas eeroci uzskatit, peem. kreev. ~3aMOTaTL tojioboio". Eetumis

sastopam lidzigus peemerus ari latveesu valoda: „ncatstaj (scil.

mani) svešai mātei kajam sperti, mateem plūkt" B. V. 4144.3

(citos variantos stāv akuzativs matus"). Sakars starp verbu

un instrumentāli nostadito substantivisko jedzeenu dažreiz ma-

zāk atgādina lidzekli neka eemeslu, un sai gadijumā runājam

par kauzalo (eemesla) instrumentāli: ~badu mirt"; ~vaigi bal

asarām" B. V. 3932; ~asaram neredzēju" B. V. 4225; ~gruzeem

upe netecēja" B. V. 143; „zilitem, lapiņām nevar zaru kustināt"

B. V. 2786; ~lustitem veen dzeedim" B. V. 126, 2; „skumjam

acu nepaceļu B. V. 204; „zelumiņu nevarēju gar māmiņas setu

eet" 81. t. dz. 281. — No ista jeb lidzekļa instrumentaļa Del-

brūks (Vergi. Synt. I 264) atvasina ari predikātivo instrumentāli

kas slavu un leišu valodas stāv pee verbeem, pārvērst, taisit,

saukt, kļūt, but v, c. Musu tautas dzeesrnās ir vel reti pee-

meri sastopami: ~puišu, puišu man bij but, ne meitiņu dzeltai-

nit'" 81. t. z. 227;' aukle'mani gudru viru!" B. V. 33 504;

„sijadama, veticlama greezees pate senulam!" B. V. 4834; ~kur

palika leepucelmis? tas sadedza smalkis pelnis" B. V. 2221. Par

veenskaitli stāvošu formu dažkārt nevar zināt, vaj ta instru-

mentalis vaj akuzativs, jo abi locijumi se ir sintaktiski eespejami,

peemeram: patik man znotu saukt tas meitiņas baleniņu" B. V.

549; „pazinu Janiti bagātu puisi" B. V. 1778,1; „ņem irbiti

ligaviņu!" B. V. 2488,1; „peeleek mani ganitaju" B. V. 4978,3.

Daudzskaitli atkal sis instrumentalis grūti dažreiz atšķirams no
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fināla dativa: ~eesim abas ejtaļam!" B. V. 309,33b; ~neņems

mani jaunuvem" B. V. 359,2; „kurnam ee.su, neleegsos; kurnam

mani aicināja" B. V. 1293. Beidzama peemera formu ~kurnam"

Mlilenbaclīs (Teikumā 51) uzskata par instrumentāli, bet nebūs

veegli sameerinat tad sis formas daudzskaitli ar subjekta veen-

skaitli, un eeverojot lidzigus teikumus ar veenskaitļa dativu

(peemeram: „neņems mani vedeklai" B. V. 359,1), man tikās uz-

skatit, ja ne „eetaļam", tad tacu
~
jaunuvem" (~jaunuvem"

ņemeja so ir delu mate!) un „kurnam" par dativeem. Dzivajā va-

lodā predikativaim instrumentalim tagad arveenu peebeedrojas
prepozicija „par". J. Endzelins.



Par latveešu valodas refleksivam formam.

J. Endzelins.

Savā kopdzives laikmetā indo-eiropeesi bija attistijusi for-

mām bagātu valodu; velaki, rodotees augstākai kultūrai, sis cilts

tautām vardnicas kļuva beezakas, gramatikas plānākas. Tā se-

nais medijs ir zudis citai valodai agrāki, citai velaki: tas izradi-

jas leeks, kad viņa veetu saka eeņemt aktivas formas ar sevišķi

(ar pronomenu) izteiktu objektu. Slavu un letu valodās sis ob-

jekts ir visam trim personām peederigais refleksīvais pronomens

no sakuma brivi kā sevišķs vārds nostatīts (kā vel tagad poļu

valodā), velaki ar verbu veenā vārdā saaudzis (peem. kreevu un

leišu valodās). Latveesu valodā brivas vardu kārtas atleekas ir

vel uzglabājušas tautas dzeesmās, peem, „no sa skaņi gavilēju"
B. V.*) 632, „cc sa man domājas" B. V. 1085, 5 „apsa pate do-

majees"' B. V. 4690 v. c. (Barons te ne visai pareizi raksta

peem. „nosa — skaņi — gavilēju", it ka vardi „skaņi„, „man",

„pato" butu varmacigi rituma deļ nostatiti veena cita vārda

vidii; tada patvarība bija gan eespejama romneekam Ennijam,
bet ne Latveesu tautas dzejā, kas nepazist nekādu licentia poetica).
Minētos peemeros redzam vel no verba šķirtu ganrefleksivo pro ■
nomenu gan (kā pee Homēra un senindeesu vedās) prepoziciju.
Bet sos brivos konstruejumus uzglabājis veenigi ritums, jo taga-

dējā latveesu valodā refleksīvais pronomens vairs nevar no verba

sķirtees, bet nostājas ta sakumā vaj beigās. Vidus izloksne ta-

gad sis pronomens medz stavet tikai verba beigās, bet ari sai iz-

loksne atrodamee verbi ~sastapt", „skaistees", „izsalkt" (sal. Mūl.

daz. jaut. 111p. 86), ~izsamist", „atpustees" leecina, ka senāki visās

izloksnes (kā vel tagad leisn valodā) pronomens varējis ari verba

preeksā statees. Vel tagad tas noteek (sal. Bk § 427 un Bec,

*) Ģai rakstā leetotee saisinajumi nozime: B. V. — Barona unVissendorfa

izdotas Latvju dainas. Mūl. daz. jaut. — Mūlenbacha daži jautājumi par

latveesu valodu, 81. — Bilensteina die lettische Sprache, Bec. L, D. — Be-

cenbergera Lettische Dialekt — Studien, Gottingen 1885. Kur. — Kursaisa

Grammatik der littauischen Sprache, Halle 187G, Mag.-Magazin der lettisch-

literarischen Gesellschaft, Brugm. Grdr. — Brugmann, Grundriss der ver-

gleichenden Grammatik der indogermanichen Spracken.
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L. D. lp. 74), Kurzemes vakaros (Nica, Durbe, Dandagā, Pope,

Slokā) un pee ~augszemneekeem" (Jnflantijā, Lazdonā, Cesvaine

Lubane, Opekalnā v. c.)*). Verbam preeksā stāvēdams refleksi -

vais pronomens parādās formās sa, (so), se, si, za, ze, s; no sim

ir visuvecaka forma si, kas ir identiska ar leišu si un senbub

garu si un tautas dzeesmās rituma uzglabāta stāv ari verba bei-

gās („sa —si — runatees", „taisatee —si" 81. § 427), Sis „si"

ir vecs enklitiski leetats dativs un vel tagad rada so nozimi,

peem. „daudz linu sapirktees" (— sev sapirkt), ~aunees kājas"
B V 713 v. c. (tāpat leišu valodā, sal. Kur. § 1395); bet leišu

un latveesu valodās „si" ir peesavinajees ari akuzativa nozimi,

peem. „mazgatees" (— sevi mazgāt), leit, ~praustis," Vokālim

„i" atkritot rodas forma „s", peem. „sas tapt", ~s-kais-tee-s" v. c.

Latveesu valodā vokāļi i un c neuzsvērtās zilbes beezi mainās

loti lidzigas izrunas deļ (peem. apinis — apenis B. V. 2680, 2,

dibins — dibens, zibins — zibens, zobins — zobens; substantivu

suffiksos — ineeks — eneeks; verbu galotne — inat —enat**)

peem. edenaja B. V. 3360, spidzcnaja B. V. 2128, 1 b); ta ari „si"

ir dažreiz izvertees par „se". formu gan nemin ne Bilen-

steins ne Becenbergers, bet viņu uzrakstītais „ze", kas bez sau-

bam celees no „se", mums ļauj domāt, ka „se" vel tagad jeb

mazākais senāki ir leetats.***) No si
~

se" tad laikam ir celu-

sees forma „sa" (peem. „iz — sa—mist1'), visu pirms ar prepo-

poziciju sa-saliktajos verbos caur assimilesanos („sa—sa—tikt" no

~sa—se—tikt")****), velaki no tureenes pareedama ari verbos,

kas saveenoti ar citam prepozicijam. No „se" un „sa" ir bei-

dzot dažas izloksnes cēlušās formas ~ze" un ,za", konsonantam

„s" parversotees vokāļu starpā par „z", kas nereti noteek, peem.

**) Te japeemin, ka uz tautas dzeesmam nevar atsauktees, kad runa

par to, vaj vel kadā apgabalā pronomenu medz nostadit verbam preeksā :
Valmeeras apkārtne, peemeram, to vairs nemēdz darit, bet tomēr Bilen-

steina izdotas tautas dzeesmās JVa 1869 no Valmeeras lasām formu „nosa-

pirka" kas tur vairs nav dzirdama.

***) „Se" ir sastopams uz Kursu kapam: „nosedevis", „nnsedurees"

(Rezz. pr. Lett. 69)

****) Ka pamata forma ir —enat, to leecina formas „audzan„ B. V.
1861 a, „spidzanat" B. V. 2127 bunvokāļa „c" plata izruna verbos edinat, te-

cināt v. c. kas sastopama Kurzemes zeemeļos (sal. 81. lp. 42) un Vidzeme

peem. ap. Valmeeru) Dažu apgabalu šaurais „c" sos verbos ir tapec velaki

celees.

*****) Lidzigu assimilesanos redzam vārdos kristibas—krustubas (sal.
81. § 116).
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atnezi (=atnesi), „mozinu" Bec. L. D. 27 (=masiņu). „Caziis"

Bec. L. D. 29 (Cēsis), „nozis
' Bec. L. D. 74 (=nasis)*). Caur

formu izlīdzināšanos „za" jeb „ze" atrodas dažreiz ari verba

sakumā jeb ari pec skaniga konsonanta, peem. „zasukoj" (sukā-

jas), ~ai(z)zamirst" (=aizmirstees], bet ka radās, nekad

pec neskaniga konsonanta (sak Bec. L. D. 74), — Ver-

bam preeksā pronomens latveesu (kā ari leišu valodā

medz stavet tikai ar prefiksu saveenotos verbos [peem.

j)Sa
_sa__viju" ~ne—sa—meti"); tikai retumis ir sastopamas no

saliktajeem verbeem abstrabetas formas ~skaistees, „za—sukoj",

jjSa_av
<< (=avaa) 81. § 427, kurās pronomens veenkarsam ver-

bam nostajees preeksā (sak leišu „silsetis"). Veegli izskaidro-

jams pleonasms ceļas, kad pronomens
stāv ir verba sakumā ir

beigās, peem. „sa—si—runatee—s" „s—kaistee—s". Pronomenam

verba beigās nostajotees ir radušās formas, kuras tagadējai va-

lodas apziņai neleekas vairs saliktas, bet veenkarsas Meksijas

formas un prasa izskaidrojumu no valodneeka. Par sim reflek-

sīvam formām ir gan jau rakstījusi Dr. Bars (Mag. IV 1 lp.

49) un Bilensteins (Mag. IX 2 lp. 31. un 81. §§ 343, 426), bet

abu raksti par so leetu gandriz nekam neder. Dr. Bars peem.

saka ka refleksīvās formas ceļotees peeleekot aktivai formai

zilbi „as" un ja ta beidzas ar konsonantu, starp konsonantu un

,as" vel veenu „i" (ceļamees==ceļam-fi-f-as), un izdekline pec

si recepta refleksivos substantivus ar galotni — sanās, —ejeos,

— ajees un prezenta un preterita participus visos locijumos!

Bilensteins peesavinajas Dr. Bara teoriju, bet drusku šaubas, vai

visi locijumi tautā ir teesam sastopami. Bet nav jabrinas, ka

see viri, nebūdami valodneeki, sai ziņā tik leeliski alojusees,

kad ir tagad, dzimuseem latveeseem, ir eespojams ar vārda pa-

rakstu nodrukāt tādas ermu formas, kādas ir
„
sapulcēju samees

"

dat. plur. (Balt. Vest. 1898. N> 72, Egloneets), „atrodosees seklas"

(K. Grasmanis, Tēvijas turp. par bisk. 1894 lp. 17) „velotumos"

(T. Jauna Raža I lp. 187) v. c. Tagadejee valodneeki gan vis

pari ir atzinusi, ka refleksīvam pronomenam peestajotees verba

beigās verba galotnes nekādi neizversas, bet paglabā savu seno

veidu**), vairs nestāvēdamas vārda beidzamā silbe, bet visas lat-

*) Ari citi neskanigee (tenues) konsonanti dažreiz vokāļa starpa pār-

vēršas par skanigeem (mediae), peem. „apuza" (=apa(k)sa), „vaiņagi" ( || vai-

ņaki.) „apagaļ" (=atpakaļ), „amada" (=amata).

**) Ari eepreeksejas zilbes refleksīvas formas dažreiz paglabā garu

vokāli : esmu dzirdējis (ap Valmeeru) „cinamees,
a bet „rakstam" v. c; bet

ari
v
rakstāms" v. c.
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veesu valoda sastopamas refleksīvās formas nav vel peenacigi

izskaidrotas, un analoģijas vara ir ari sis formas dažreiz tāpār-

vērtusi, ka der tas visas pārrunāt. Veenskaitļa pirmā persona
refleksiveem verbeem tagad veenmer beidzas ar „os"; atskaitot

preteritu un Bilcnsteina X un XI klases verbu prezentu. kur „o"

eestajees vecāka „au" veetā (sal. leišu sukaus un mataus), sis

~o" ir veca galotne (=greeķu un latiņu o), kas aktivas formās

tagad saisinata par „v" (greezu no greezo). Grūtāki ir izskai-

drojama galotne „ees" veenskaitļa otrai personai. Sagaidāmas

galotnes = ~(a) s (i) veetā aktivas formās atrodams veenigi —

~i", izņemot ~e(s) —si''; sis „i" ir dazadi uzskatits, bet ticams ir

tas izskaidrojums (sal. Brugm. Grdr. II 1344), ka „i" formā e(s)-

sr* par galotni noturēts (esam: esi=nesam: nes (i) pārgājis

no tureenes uz viseem citeem verbeem. Bet kas sis „i" formā

~esi'" isti ir? Ar „i" eeks greeķu ~essi-' un indeesu „asi" tas

nevar but identisks, jo isais i latveesu valodā ir gala zilbes ci

tur izzudis, un refleksivo formu „ees" te var but celees veenigi

no „ais" jeb „eis" (formu izlidzinasana caur analoģiju te nav

domājama) Ja tapec eeverojam senbulgaru „jesi" (kas var but

celees no „essai") un prusu ~assai", tad varam ari domāt, ka

latveesu „esi" ari ir medija forma, kas celusees no c (s) sai.

Refleksivo formu „ees" ta tad ir celees no „ais", atskaitot preteritu
un Bilensteina X un XI klases verbu prezentu. kur = ~ees" ce-

lees pa daļai (dažu verbu preteritos) no ~eis", pa daļai no ~ais"

(sal. leišu ~mateis", ~sukais,': ~mātais"). So „ais" esmu ap Aal-r-

meeru ari vel dažreiz dzirdējis, peem. ~ko tu didais!" ~skatais-"

(Bil. XI klases verbos).*) Tresai personai letu valodās tagad

.veenskaitli un daudzskaitli ta pati galotne. Eemesli sim ap •
staklim nav vel atrasti. Gluži neticams izsklausas J. Smita iz-

skaidrojums (Kuhns Ztsr. XXV 595), ka par cēloni tam esot bijusi

forma (viņš, viņi) „ir (a)," kas esot isteni vecs substantivs ~ira"'

(=busana) un Brugmanis (Brugm. Grdr, II 1350) dibina hipotēzi
uz hipotēzes teikdams, ka senāki lotu valodās ta pat kā greeķu
valodā ar verbu izteikts predikāts sekojis veenskaitli tādam sub-

jektam, kas bijis daudzskaili nostadits neutralā dzimuma sub

stantivs, un ka tad velaki saveenojeos verbs veenskaitli ari tā-

dam daudzskaitli esošam subjektam, kas ir vireesu jeb se ,ee§u

kārtas substantivs. Bet ka minētais greeķu valodas likums pa-

Lidzigas formas esot ari vel Smiltenē dzirdamas un, ir sastopamas
ari Furekera valoda, peem. „darais" (Lieder und Pi.almen 1671).
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stāvējis ari letu valodas, to neveens nevar peeradit. Man lee-

kas, ka eemesls ir meklējams kondicionāļa formas. Kā leišu va-

lodā vel skaidri redzams, kondicionālis ir celees supinam ar ga-

lotni—um saveenojotees ar sevišķam verba „but" formām: mes

greestum == leišu ~suktum-bime", jus greestu = leišu ~suktum-bite"

(ari latveesu valodas gramatika dispositio imperfecti no 1732.

gada vel pazist formas „mes celtubem'-
,

~jus celtubet"). Treša

personā „suktu" (viņš viņi greestu) parādās supins bez kādas

galotnes ir veenskaitli ir daudzskaitli, un se laikam no pasa sa-

kuma tresas personas daudzskaitlis ne caur ko nav izsķirees no

veenskaitļa, būdams bez galotnes (sal. indeesu futura 111. personu

dātā = (viņš)devējs == dos,'dātāras = (viņi) devēji = dos).Nokondi-

cionaļa tad abu skaitļu veeniba trešā personā varēja veegli ari

citur eeveestees. Katrā ziņā tagadējā 111. personas galotne ir isteni

peederiga veenskaitlim (daudzskaitlim peederet, ko apgalvo J.

Smits Kuhns Ztsehr. fūr vergi. Spraciiforsch. XXIII 358 un Ha-

berlants Sitzungsber. d. ph.il. līist. Classe d. Kais. Akad. d.

Wiss. zu Wien. C. lp. 967, — ta nevar veegli noprotamu loģisku

un formālu eemeslu deļ, jo „nesant" latveesu valodā nevarēja

kļūt par ~nes(a)"J un ir isteni veca injunktiva forma (sal. Brugm.
Grdr. II 1276 un 1350 un "VViedemanns Handb. der lit. Sprache

Strassburg 1897), izņemot dažus verbus (peem, eet, ses-t-as ar

galotni - t(i). Tā tad tagadējās aktivas formas (viņš) ~greez(a)"

„zina", ~dara" ir cēlušās konzonantam „t" atkritot (sal. lat. movet

legit un poļu pisze (=raksta) cz3mi (viņa dara) v. c.) no greeza-t",

~zina-t", dara-t, un refleksīvās formas (sa)zinās," „da-
rās te atkal ir paglabujusas seno galotnes vokāli (bet ari ~saeet

-a-s".) Tikai tagad galotne-ās no Bil. X un XI klases verbeem

pareet ari uz citeem verbeem un varbūt ari otrādi. Ari preterita

refleksīvas formās peem, ~trūkās", ~celes" (beidzamās šķiras ver-

bos gan tagad pa leelakai daļai ir ~o" veetā „a" eestajees) ir

senais vokāļa garums (trūka no trukā(t), cele no cele(t)). Fu-

tura forma tresai personai ari ir vecs injunktivs: cels ir radees

no celsi(t), galotnes i ir atrodams vel leišu valodā un musu tau-

tas dzeesmās, peem. (~viņs) dosi" B. V. 4559. Leišu valodā ta-

pec ari tresi s personas refleksivai formai futura ir galotne-is

(~suksis"— greezisees), bet latveesu valodā tagad te parādās ga-

lotne-ees, kas radusees caur analoģiju pec ~(tu) celsi-celsees",

~ceļam(i)—coļamees" ~ceļat(i) —ceļatees,'- ~celt(i) celtees," ~ceļot(i)

ceļotees." Tikai retumis (ja nemaldos, no Peebaldzeneem) esmu

vi■! dzirdējis veco galotni=is, peem. „viņs celsis." RefJeksivo
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formu I un II personai ir daudzskaitli galotne ees (ceļamees, cc

ļatees), kas celusees no ais, ka rada prusu-mai-tai, peem. druve-

mai (=ticam), druvetai (=ticat), kur diftongs ai, laikam pata-

pināts no veenskaitļa (asmai—esmu, assai—esi; sal.-Brugm. Grdr-

II 1355), eestajees vecāko galotņu =mc un ■—te veetā. Si ga-

lotne—ees laikam ari leišu valodā senāki bijusi sastopama (sal.

Becenbergera Beitr. zur Gesch. der lit. Sprache lp. 193 un 196).

Nepareizi tapec Zubatijs (ūber die sogen. Flickvokale des lett.

Volkslieds) vel spreez, ka tautas dzeesmās sastopamo formu ba-

rami" un ~darati" galotnes mi un ti esot tikai velaki radušās,

pec refleksivo formu galotnēm mees un tees darinātas, kur „cc'<

esot ~c" veetā eestajees caur formu izlīdzināšanos pec veensk. II

personas un infinitiva parauga. Galotnes mi un ti ir pec lat-

veesu valodas skaņu likumeem cēlušas no mai un tai. Bet augs-

zemneekos (kuri leeta ari dažas citas formas, kas citeem latvee-

seem ir svešas, bet parastas leiseem, sal. Bec. L. D. lp. 67—79).

ir ari vel sastopamas formas ar galotnēm mes un tes, peem. sķi-

rites" B. V. 4886, 9, dolites B. A. 5208 (sal. Bec. L. D. lp. 73),

kuru pamats ir zināms aktivo formu galotnes mc un te. Ari

~dispositio imperfecti" pazist formas ~celtubemes" un celtubetes

ar tam pašam galotnēm. Beidzot ir sastopamas ari formas ar

galotni tas, peem. ~sķireetas, skateetas" Bec. L. D. lp. 39, kas

var but senā duaļa galotne (sal. ~cita" un leišu ~sukātos" ; par

to ir runāts Bec. Beitr. zur Kunde der indogern. Sprachen 11.

268). Supinam tagad aktivās iformās ir galotne tu, refleksivās

os ; gan vecos leišu tekstos ir sastopamas sadas supina formas

„butuo, eituo" (sal. Bec. Beit. z. Gesch. d. lit. Sprache lp. 213),
bet kondicionāļa formās redzam paglabātu veco supina formu

ar galotni tum, un leišu valodā refleksivo verbu supinam ir ti-

kai galotne tus (tum varēja izverstees tikai par tu, ne par to),

kapec tagadējā galotne tos refleksivu verbu supina un ar supinu
identiskā kondicionāli ir laikam eestajusees vecākās galotnes tus

veetā pec citu formu
parauga(greezu-greezos, kausanu-kausanos,

celtu-celtos). Daži gramatiķi (Bilensteins, Stērste) maca, ka re-

fleksivo verbu kondicionāļa 1 un II personai esot daudzskaitli

galotnes tumees un tutees. Bet es šaubos, ipasi par pedejo,

vaj tauta sadas galotnes teesam pazist; varētu but, ka see gra-

matiķi ir tas pasi darinājusi pec aktivo formu galotnēm tum un

tut (ja tik ari si galotne tut ir tautai pazistama); katrā ziņā ga-

lotnes tum un tut nav nekādas vecās, bet cēlušās jaunākos lai-

kos pec citu aiku parauga (rada-radam=celtu-celtum). Tagade-
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jai infinitiva galotnei t ir atkritis vokālis i, kā rada musu tautas

dzeesmas un leišu valoda; sis i ir gan saisinats no vecāka cc jeb
ci (sal. Brugm. Grdr. II 1413 un Videmaņa Handb. der lit.

Sprache lp. 122) bet tas noticis laikam ļoti agri, jo leišu un re-

tumis ari vel latveesu valodā (sal. 81. I lp. 202) refleksivo ver-

bu infinitivam ir galotne tis.*) Galotne ees laikam ir velaki pee-

ņemta no citam formām (celsiti: celsitees =celti: celtees). Tas

pats ir sakāms par participu ar galotni ot; ari te ir pec t atkri-

tis i (veca dativa galotne) kas saisinats no cc, un ari te ir leišu

vaJodā vel refleksiveem verbeem galotne is; tapec tagadējā lat-

veesu valodas galotne ees (ceļotees) laikam nav vis paglabājusi
seno diftongu—cc (ka spreez Velmē Zin. Kom. Rakstu Kraj. 111.

lp. 16), bet ari caur formuizlīdzināšanos eestajusees vecās galotnes

is veetā. Par participu ar galotni am, refleksīvos verbos amees

ir jau Velmē (turpat lp. 28) pareizi izteicees, ka sis formas ir

veci akuzativi un refleksivos verbos tapec isteni sagaidāma ga-

lotne mos, kas ari tautas gara mantās vel atrodama: es izdzirdu

gana puisi baramos (Trl. I 233). Tagadējo galotni ees zināms

ir radijusi citu formu analoģija (ceļot ceļotees, ceļam ceļamees).

No prezenta participa ar galotni ots varētu no refleksiveem ver-

beem gan dažus locījumus darināt (gen. sing. atrodošās acc. s.

atrodošos, nom, pl. atrodosees, gen. acc. plur. atrodošos), un

musu rakstneeki to ari dara, bet tautas valodā tas nenoteek un

tapec tādas formas no rakstu valodas izskaužamas. Rupjas kļū-

das ir zināms aktivas formas no refleksiveem verbeempeem. loc.

plur. atrodošos (no atrastees) (Vinters, Balt. Vostn. 1898; sal. ari

rakstu Valodas pareizibas virzeeni Balt. Vestn. 1898 M 120).

jeb ari sadi saveenojumi: atrodosees seklas (K. Grasmanis. Tev.

turp. par bisk. 1884 lp. 17). No participeem ar galotni - dams

ir gluži parastas refleksivās galotnes—damees vireesu un dāmās

seeveesu kārtai. Beidzama galotne ir veenskaitli celusees no

damā-s(i) (tagadējā vienskaitļa nominativa galotne a ir saīsināta

no ā, sal. nom. sing. labā) un daudzskaitli no damās-s (i) (daudz-

skaitli tapec isteni butu rakstāmi divi s, peem. „radidamāss, ja

mes turētos
pee vēsturiskas ortogrāfijas), bet ar laiku starpība

ir zudusi. Galotne—damees ir daudzskaitli celusees no damee-si

(i) (sal. „labee"), bet veenskaitli damees nevarēja celtees no da-

ma(a)s-si, bet butu sagaidāma galotne damas(si), un leišu valodā

ir ari sastopamas ta cēlušās formas, peem. „keldamasi," „dzau.

gdamasi" (sal. Wied. Handb. d. lit. Spr. lp. 135). Bet reflek-

*) sal. tomēr Arch. f. slav. Phil. XIX 343.
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sivo nomenu deklinācijā galotne as bija gluži izolēta, seeveesu

kārtā veenskaitlis bija lidzigs daudzskaitlim, preterita participu
veensk. nominatīvam bija galotne ees (peem. „celees"), tapec

galotnes as veetā eestajas istenā daudzskaitļa galotne ees. Par-

ticipeem ar galotni ams (peem. ceļams) nav refleksīvu formu,

bet gan no refleksiveem verbeem ir daži participi bez refleksi-

vās galotnes, peem. bistams no bitees, velamee (teikumi) no ve-

letees (Mūlenbacha Teikumā, lp. 29), Preterita aktivam partici-

pam vireesu kārtas veenskaitli ir refleksivā galotne ees; aktivo

formu galotne is ir saisinatannees,o—ees, un ees ir celees no ens, kā

rada leišu valoda, kurā tagadējā galotne es ir celusees no ens

(vecos leišu tekstos ir vel sastopama si galotne, peem. „padarens'

padarījis, sal. Bec. Beit. zur Gesch. d. lit. Sprache, lp. 160).
Refleksivā galotne—ees tapec se nav nekāda ~vokāļa spēcināša-
na" (kā spreez Velmē, Z. K. Rakst. Kraj. 111 lp. 33), bet ir

paglabājusi seno diftongu celdamās no ees-s(i) (tā tad atkal is-

teni jāraksta galā divi s. peem. celeess). Daudzskaitļa nominativa

galotne sees ir zināms atkal paglabees senais galotnes diftongs

cc (celees no ai). Seeveesu kārtas veensk. nominativam ir tagad

galotne sees ; aktivo formu galotne i te ir celusees no gara i (ko

maca radu valodas), tapec galotne —sees ir te sagaidāmas galot-

nes sis veetā eeveesasees no citam formām, kurās aktivo formu

galotnei i stāvēja lidzas refleksivā galotne ees (refleksivā galot-
ne-is bija pavisam izolēta). Daudzsk. nom. galotne-sās ir liku-

mīgi celusees no sās-s(i). No si participa ir ar refleksivo ga-

lotni retumis sastopami ari veenskaitļa un daudzskaitļa genitivs

(ās, os) un akuzativs (os), kuros atkal tikai uzglabajees senais dif-

tongs jeb garais vokālis (sak Bilensteina Mag. XI. 2), (nepareizs

genitivs ir ~aiz uzmodušos nojēguma" Mūlenb. Teikumā lp. 45).

Dativu pati tauta ar refleksivo galotni gan neleeto, un ja to

daritu, tad peekartu vireesu kārtā konsonantam m galotni ees(,,ee-
nakuseemees" Olte, prakt. peezim. biskopjeem lp. 24). Bet musu

rakstu valodā spokojas daudzsk. dativi ar galotni samees (sade-

rinajusamees); ~Valodas pareizibas virzeenu" autors (Balt. Vestn.

1898 J\o 120, turpat sakrati peemeri) nosauc tādas formas par

neveiklam, bet viņas ir rupjas kļūdas (no aktivā seem nevar

iznākt refleksivs—samees). Nedrikst ari no refl. verbeem dari-

nāt participus ar aktivu galotni; „Valodas pareizibas virzeenu"

autors (turpat) gan cite tautas dzeesmu ~saulite cēlušai eedocl

maizes gabaliņ", teikdams, ka ~cēlušai" te atvasināts no celtees,

bet eekam runājam par kļūdu nesabojātā tautas dzeesmā, labi
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ir jāapdomājas: ja eovero, ka leišu valodā (sal. Kur. lp. 297)

~keltr' beezi nozime ~celtees", un latveesu ~palikt" ir leitiski

~pasilikti" (dažreiz ari ~palikti"), tad drikstam domāt, ka senāki

ari latveesu verbam „celt" ir bijusi intransitivanozime. Bet ko darit,

kad vajadzīgs refleksivā verba dativs? ~Valodas pareizibas virzeenu"

autors (turpat) atļauj tad refleksivo pronomenu nostadit (kā iz-

loksnes) starp prefiksu (ja tads ir !) un verbu (no izceltees dat.

plur. „izsaceluseem"). Bet eeveclot rakstu valodā izloksnes for-

mas, kas atšķiras no rakstu valodas formām un ir tautas vairu-

mam svešas, ceļas mākslota valoda, kurai agrāki jeb velaki (kā

latiņu valodai) jāizmirst. Labs rakstneeks tapec zinas savus tei-

kumus arveen tā konstruēt, kā var iztikt bez seem dativeem.

Esmu ari no preterita pasiva participa dzirdējis refleksivas for-

mas, peem. „nu ir deezgan ligsmotees" (jetzt hat man sich ge-

nug gefreut) (no kada Grulbeneesa), bet tas ir nepareizi darinā-

tas, reti sastopamas un nav ceesamās. No refleksiveem verbeem

ir latveeseem ari substantivi. Parasti ir substantivi ar galotni—

sanās, no kureem bez nominativa leeta vel genetivu un akuza-

tīvu (celšanos celšanās), kur refl. pronomens ir paglābis seno

galotni. Dativam un lokativam nav sevišķu refleksivu galotņu,

labā valodā tapec see locijumi nav leetojami, ja ari tautā kād-

reiz tos dzirdētu ar to. pasu nominativa galotni—ās. Daudzskait-

lis sava nojēguma deļ no seem verbeem nav laga domājams (ga.
lotnes varētu but nom. as, gen. os). Retāki sastopami ir sub-

stantivi ar galotnēm ejees, ajees, tajees. Daudzsk. nominativa

galotne ir teem likumigi darināta (klausitajee-s(i), bet veenskait-

lis—ees ir patapināts no citam formām (milejis, milejees, klausi-

taj(i)s klausitajees). Seeveesu kārtai ir galotnes—-ejās, ajās, tajās
kas visas pareizi cēlušās. Bez nominativa ir vel eespejami ge-

nitivs (ās) un akuzativs (os). Beidzot tagadējā rakstu valodā

(ari pee Velmēs Austr. 1898 111. burtn. un Mūlenbacha Teiku-

mā lp. 29.) parādās ari substantivi ar galotni—umees. Tautā

sadas formas laikam nemaz nav pazistamas neveenā locijuma>

jo par viņam nerunā ne Bars ne Bilensteins, ne ari Becenbergers
savās „Lettische Dialekt-Studien", kas tacu tur stāsta, ka kads

Petersona kungs viņu eepazistinajis ar substantiveem ar galotni

tajees. Veenskaitļa nominativs pee tam nepareizi darināts (no

um(a) s- s (i) nevar celtees umees), bet tas jau varētu but celees

pec citu formu parauga (radidams radidamees=lugums lugumees)
bet tautas valoda, kā radās, sadu nepareizibu neattaisno, un ta-

pec ņemos apgalvot, ka labā latveesu valodā substantivi ar ga-
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lotni—umees nav ceesami. Tee ir laikam celusees tai laika, kad

uzsaka palabai daļai nedibinātu karu pret galotni-§ana un ir ari

gluži nevajadzigi (Mūlenbachs Teikumā lp. 29 raksta ~ja savu

vēlējumos izsacidami, sagaidām" kur taču ~velēšanos" butu jā-

saka, pat ja galotne—umees butu pareiza, tur pat sastopams ari

formāli nepareizs (kā leekas, veenskaitļa, genetivs ~skubinajuma
un vēlējumos tuvas robežas"; pat sos substantivus ne-

dekline, peem. ~dazi no viņas velejumees" Balt. Vestn. 1898

M 117.).



Par svešvardeem.

It kā cilvēki, savā starpā satikdamees, cits no cita daudz

ko noskatās un peemacas, tā ari veselas tautas, cilvēku kopas,

paplašina un pakuplina savas zinibas satiksme cita ar citu; it kā

cilvēku starpā vairāk attistitee leelakā merā dod pamacibas
mazāk attistiteem, nekā no teem ņem, tā ari vairāk attistitas

tautas ir attistibas ziņā leelakā merā devējas nekā ņēmējas, mazāk

attistitas turpretim leelakā merā ņēmējas neka devējas. Tautas cita

no citas ar jauneem preeksmeteem un nojegumeem eepazidamās,

peesavina pa leelu leelai daļai lidz ar jauneem preeksmeteem un

nojegumeem so nojēgumu nosaukumus, tos daudzkārt pa savai

ausij un melei drusku pargrozidamas. Tadā dabiskā ceļā izce-

ļas svešvārdi.

Sacito eeverojot svešvārdi noder par kaimiņu tautu attisti-

bas meru zināmos laikmetos. Ja ar so meru mērojam latveesu

kultūru, tad noskārstam, ka, izņemot igauņus un libeesus, musu

kaimiņi par musu senceem bijusi attistibā paraki. Igauņi un

libeesi, kā mazāk attistita tauta, ir no mums vairāk ņēmusi

vārdus, nekā mes no viņeem. Ne visai leela ir ta atmaksa, ar

ku|"u balteesi—-tā sauc latveesus kopā ar leiseem un senpruseem

— atlidzinajusi savu paradu kreeveem un vaceem. Vācu valodā,

neveen Baltijas, bet ari Prūsijas vācu tautas valodā, sadzenamas

balteesu valodas pēdas, p. p. MargeL, balt. merga, leišu mergele,

Pasteln (pastalas), Pischule (pizulis), Greelfleiseh (jela gaļa) v. c.

Skat. Prellwitz Die deutschen Lehnworter im Preussischen und

Lautlehre der deutschen Lehnworterim Litauischen 6. un 7. 1. p.

No svesvardeem, kas eenakusi latveesu valodā no vācu

valodas, ir daudzums tadu, kas pec sava dzimuma nav isti vācu,

bet patapināti latiņu vardi. No tam varam macitees, 1) ka

vāci attistibas ziņā ir romneeku paradneeki un 2) ka vāci pa-

sneegusi latveeseem tās kultūras dāvanas, ko viņi pasi saņēmusi
no romneekeem. Tādas dāvanas ir p* peem. *1) plūmes,

1) prunum, 2) amygdalus, 3) cepula, 4) radix, 5) mentha, 6) laurus

7) rosa, 8) lilium, 9) viola, 10) vinum, 11) bicarium, 12) asinus, 13) catus, 14)

mūrus, 15) turris, 16) camera, 17) pilarium, 18) spicarium, 19) tegula, 20)

scindula, 21) exclusa, 22j tabula, 23) speculum, 24) tractarius, 25) scutula,
26) patina, 27) socus, 28) solea, 29) telonium, 30) sigillum, 31) corbis, 32)

srinium, 33) culcitinum, 34) pulvinus, 35) piper, 36) cuminum, 37) archiater,

38) emplastrum, 39) operari, 40) praedicare, 41) presbyter, 42) propositus,

43) monachus, 44) claustrum, 45) organum, 46) altare, 47) cancelli,
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2) mandeles, 3) sipoli, 4) rutki, 5) mētras, 6) lozberes, 7) rozes,

8) lilijas, 9) vij olas, 10) vins, 11) biķeris, 12) ēzelis, 13) kaķis,

14) murs, 15) tornis, 16) kambars, 17) pilars, 18) špikeris, 19)

steeģelis, 20) skindelis, 21) sluzas, 22) tapele, 23) speeģelis, 24)

trekteris, 25) skutulis, 26) panna, 27) zeķe, 28) zole, 29) tulle.

30) zeģelis, 31) kurvis, 32) skrinis, 33) ķisens, 34) pele, 35) pi-

pari, 36) ķimenes, 37) ārsts, 38) plakstere, 39) upurēt, 40) spre-

diķot, 41) preesteris, 42) prāvests, 43) muks, 44) klosters, 45)

ērģeles, 46) altars, 47) kancele, v. c. Bet bez tadeem no latiņu

valodas patapinateem vardeem sastopam latveesu valodā labu

teesu istu vācu valodas vardu, tā ap kadu tūkstoti. Skat. Baumgaer-

tel: Die deutschenßestandteile deslettischenWortschatzes; Zeidler:

DeutscheWorterunciWortstāmme m der lettischen Sprache. Magazin

d. Lett. Lit. Gesellsch. XVI, Prelhvitz : die deutschen Bestandteile

m der lett. Spr. No kreevu valodas latveesi patapinajusees
kadu pustūkstoti vardu; starp teem leelakā daļa nav pazistama
viseem latveeseem, bet tikai zināmos apvidos. Minēsim se tik

dažus vispār pazistamus, no kreevu valodas patapinātus vārdus:

ālava, bagāts, nabags, übags, baznica, birkava, burlaks, dārgs,

divains, dusa, gatavs, gavēt, grēks, griķi, ists, ikri, kabata, kā-

posti, kalps, kapeika, karogs, katls, klanitees, koss, kosiņs, kaut,

kaucu, krasa, kūms, kulaks, kupaca, mers, mokas, muita, muiža,

nedēļa, oma, pagasts, pagrabs, pavs, p»alags, pirags, posts, pulks,

rads, radits, rubulis, zābaks, zizlis, zvanit, segli, sedulka, seers.

slava, sodit, solit, soma, suma, svētki, svēts, svins, tarba, tels.

timpa, tirgus, tulks, cena v. c. Skat. A. Briickner : Die slavischen

Fremdworter im Litauischen 166—199. 1. p.

Ari leišu valoda, musu tuvākā radineece, atstājusi pēdas
musu valodā. Tā par peem. suns (šunelis) ar savu sakumu ir ists

latveesu vārds, bet parastais pamazināmais vārds ~šunelis" ar

„s" eeveesees pee mums no leiseem; „apliku" ir isti pa lat-

veesu skaņu likumeem ar savu izzucluso „n
v

,
bet parastais „ap-

linku" atsit leišu valodā. Visus tamlidzigus vārdus, kuros „n"

sastopams pret latveesu skaņu likumeem, kā p. p. banga, trenkt,

dzintars, v. c. daži valodneeki uzlūko par patapinajumeem no

leišu valodas. Ja sis domas butu pareizas, tad musu valodā

butu sastopams ne mazums leišu vardu. Bet jautājums par

siksto ~n" latveesu valodā, vel nav pamatigi apcerēts un — vis-

maz man domāt — nav uzlūkojams par galigi izšķirtu.

apgabalos pārrunājamais ~n" parada sevišķi sikstu dzivibu, tā p.

p. Kandavas apgabalā: lincis=licis, duncis=ducis, minstinatees v.
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c. Sevišķi tikams ir beidzamais pecmers: minstinatees.

vārdā pat pec leišu valodas skaņu likumeem „n" nav vairs iz-

skaidrojams, salidz. pazisti, ne pasinsti, Pee manam domam

tadi vardi ar neparasto „n" uzlūkojami par latveesu izloksnes for-

mām. Dažreiz nomanāma nozimes starpība starp formām ar „n"

un formām bezviņa, p. p. činkstot, cikstet, leekt, lenkt v. c. Jaunākā

laikā no leišu valodas eeveesusees musu valodā vardi: kareivis,

virsaitis, veikals v. c.

No senprūšu valodas Kronvalds eeveesa musu rakstu valodā

vardu „ķermens", apzimedams ar so vardu vācu „Korper" tā-

dos atgadījumos, kur latveesu vārds meesa butu neveetā p. p.

neorganiski ķermeni. Bet tagad sis veesis tik nekaunigi izple-

šas, kā ezis kurma rakumā, grasidams veesmiligas „meesas" pa-

visam no rakstu valodas izskaust. No libeesu valodas musu va-

lodā ne visai daudz vispār pazīstamu vardu: allaž, „bojā" eet,

jonis, joņeem, kāls, kāzas, kaitēt, ķidas, laulāt, launags, maksa,

murda, murds, nūja, pestit, puika, pulgot, zaimot, tērauds, va-

jaga, vaj, vesers, virca v. c.

Ari galotnes esam, lai gan neecigā merā, no saveem kai-

miņeem patapinājusi, tā p. p. no vācu valodas „Mann", virs,

vārdos, kā: leelmanis, augstmanis*); laikam ari galotni — isks, tāpat
reti leetojamo galotni —eris, p.p. osķeris,noKreeveem pecA. Brūck-

nera galotni—nica. p. p. (baznica), pavarnica, seernica, salnica, slim-

nica. īsta latveesu galotne ir —enica,p.p. vejenica, jerenica, sekle

nica. Skat. A. Briickner: Die slavischenFremdworter im Lit. 160 1.

p.; Leskien BildungderNom.s2l.l.p.Betjasaubas,vajßriicknerado-
maspareizas. īsta latveesu galotne nav ari—ija, p.p. Prūsija,Kreevija

Vācija v. c. §o galotni jaunākā laikā esam patapinājusi no lei-

seem, see atkal no poļu, tee atkal, tāpat kā kreevi, no latiņu

galotnes — ia: Germania, Hispania, v. c. Dažos apgabalos, p. p.

Gulbene, Sausnējā sastopama no kreevu valodas patapināta ga-

lotne — isa, kura rakstu valodā nekādi nav eeteicama, p. p.

dakterisa=iaktereene, veverisa=vevereene, bērnu nesejisa=neseja.
Jaunākā laikā rakstneeki ķerusees pee leišu galotnes —

*) "Waj „augstmani", „leelmam'!" manis uzlūkojams par galotni jeb vaj

par salikteņa otro daļu no saknes — men
—,

man — domāt (salidz. greeķu

eumenes, labveligs), par to var saubitees. „Aumanis" vismaz ists latveesu

vārds, sastāvošs no „au" .nost" un ~manis" domātājs, tātad aumanis irtas,
kas savas domas noeet no ista ceļa. Pec sa izskaidrojuma butu leelmanis

tas, kas leelas leetas doma par sevi. Varbūt, ka istais latveesu vārds „au-

manis" un no vācu valodas patapinatee vardi, kā: andelmanis, ormanis v. c.

sametusees kopā, ļai latveesu valodā eeveestos vardi ar galotni ~manis."
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iste, grāfiste, ķeizeriste, paganiste (Austr. 98, 328), pat greeķiste

M. V. M. 1899. 628. Sens patapinajums no Leišu valodas ir

pamazināmā galotne — elis, — ele, p. p, šunelis, raģelis, roķele,
maiselis. Ka si galotne patapināta, uz to aizrāda sados vārdos

sastopamās leišu skaņas: raģelis „radzelis" veetā, roķele „roce-

les" veetā, šunelis ~šunelis" veetā, maiselis ~maiselis" veetā.

Kā no vācu valodas patapinatee vardi, p. p. andelmanis,

radijusi latv. valodā galotni ■— manis, p. p. leelmanis, gluži

tāpat no kreevu valodas patapinātais ~karogs", no kreevu xo-

pyrßT>, pārprasts, it kā tas ar galotni — ogs atvasināms no lat-

veesu vārda ~kars", un tādejādi aplaimojis latveesu valodu ar

jaunu galotni, p. p. vairogs, zimogs, bruņogs v, c. Pārpratu-

mam valodā dažreiz savs svars. Tā, man sķeet, vārds ~savtība"

pārpratuma auglis esam. Vārds ~manta" ~mantiba" grūti izskai-

drojams; viņš laikam izvertees no poļu majatek. Skat. Leskien

Bildung cl. Nom. 543. Parprotot vardu, manta ~mantiba" par

atvasinājumu no ~mans" ar galotni — ta, —iba, varēja rastees

pec sa pārprastā, patapinātā vārda ~savtiba".

Skaņu ziņā latveesu svešvārdos izšķirami divi laikmeti:

1) Pirmā, vecākā laikmetā svešvārdus latveetis pārvērs pa

savai melei, p. p. apiceers, azdoks „Haartuch".

2) Otrā, jaunākā laikmetā daudzkārtēja satiksme ar vaceemun

skola latveesujaunakas paaudzes melipadarijūsas lunkanāku; sis pa-

audzes mele vairs tā nepārgroza svešas skaņas pa savai dabai,

bet apradusi ar tam, tas izruna pa svesneeku paradumam. Tā

„f "

gan pilnigi eeveesees latveesu valodā, tāpat kā ari leišu, p.

p. franči, senāko ~francūžu," ~sprancuzu" veetā, ģeogrāfija,
grafs v. c. Latveetis eeraug sini svesineekā ~f", kaut ko sevišķi

jauku, smalku un izleeto to dažreiz pat tur, kur viņš pavisam
neveetā, p. p. gafile, frincese v. c. Mazākā merā, kā f, lidz sim

„h" spējis latveesu valodā eeveestees p. p. Hamburga, Homērs,
un vel mazākā „cli", p. p. Achilejs, Achene v. c. ~F" latveesu

valodā eeguvis pilnigu saveesu teesibu; tagad neveenam' nenāk

prātā viņa veetā izleetot b, p, v, kā pa vecam; tagad neveenam

nenāk prata rakstit par apiceereem, prapiseereem, pabrikam v.

c. Bet „h" un „ch" ziņā nav nekādas veenaclibas; cits raksta

homonims, cits omonims, ja pat veena un ta pasa rakstneeka

rakstos sastopam leelu raibumu. Te izceļas jautājums, kā gan

butu pareizāki, vaj oricontals, Amburga jeb vaj horicontals, Ham-

burga, vaj achaji, Charons jeb vaj akaji, Karons* Tas grūti

izšķirams jautājums, un tapec sini jautājumā domustarpiba veegli
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saprotama. Svešvārdi valodā peelidzinami aržemneekeem valsti.

It kā valsts laipni lūkojas uz teem aržemneekeem, kas padodas
valsts likumeem, bet vaija tos, kas likumeem nepaklausa un slu-

dina jaunus svešus likumus, tā ari valoda medz laipna but ta-

deem svesvarcleem, kas pilnigi peesleenas viņas skaņu likumeem,

bet nelaipna tadeem, kas viņai uzteepj svešas skaņas. Jo pat

tādas valodas, kas, kā p. p. angļu valoda, bastin peebastas sve§-

vardeem, tomēr gan skaņās, gan vardu atvasinājumos neļaujas

daudz ko grozit savu eedzimto dabu. Tikai ļoti retumis uzba-

ras valodaisvesneeku skaņas, tā p. p. vācu valodā skaņa „sch" no

franču valodas: fich genieren; bet vācu tauta daudzkārt izruna

so vardu pec savas valodas dabas ~fckenieren". Tā ari latveesi

it pareizi pārvērta pa savai melei senāk f par b, p, un ~ch" par

„k", p. p. Joakims, atmeta h. p. p. anateles = Haarnadeln. Bet

kam tad mums tagad vairs neeeverojot senākā laikmeta valodas pa-

reizo, patstavigo ricibu? Beidzamā laikmetā skola mus tāapra-

dinājusi ar svešo „f", ka neveen macitee, bet ari nemacitee lat-

veesi viņu uzņēmusi par neatraidāmu veesi; beidzamā laikā ar

pavardu peepalidzibu eesakņojas jo deenas jo vairāk ari „h" un

cli, p. p. Hans, Wolfsbachs. Teesa gan, tauta vel gan tādus

vārdus medz pārvērst pa savai melei par ~Anu", „Wolfsbaku"
bet vaj tamdēļ lai ari rakstam: Ans, Wolfsbaks? Ikveens tees-

leetu pratējs tādus pavardu pārgrozījumus uzlūkos gan par peļa-

meem; jo savus vārdus nedrikstam patvarigi pārvērst. Tad vel

jaeevero, ka tagadējā paaudze, gan zeni, gan meitenes, jau sko-

las pirmajā laikā peerod „oh" pareizi izrunāt. Tagad vel raksta

p. p. par Karkovu; bet jābaidās, ka tik musu jaunā paaudze,
skolā eepazinusees ar Charkovu (XaptKoßi>), driz nesāks atdurteos

pee ch veetneeka, proti pee k.

Musuno vācu valodas smeltee, vācu rakstibā rakstitee pavardi
mums uzspees sekoso likumu; vācu pavardi tā rak-

stāmi, kā vācu valodā, peeleekot, saprotams, teem lat-

veeesu galotni: Feldbergs, Herders, Buchholzs. Kamēr latveesu

starpā atronami Bruckmani, tamer nevar Delbriicku parkrustit
par Delbriku. Jo butu ļoti ērmoti, ka latveetis savu vardu

rakstitu vācu rakstibā, bet ista vaceesa vardu pārvērstu pec

latveesu skaņas likumeem. No citam valodām ņemtee vardi jā-
raksta tā, kā viņus izruna.*)

*) Par rakstibu eeminejees, nevaru atstāt neaizrādījis uz nepareizību,
kas jaunākā laikā jo deenas jo vairāk pamanāma. Senāk rakstija smeiju,

deiju, leiju v. c.. t. i. rakstija i, kur Latveetis tik retos apgabalos izruna i,
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Bet ja pavardos musu vēsturiskā attistiba mums uzspeez f,

h. cli, tad jau ari sugas vārdos grūti mums naksees visur attu-

retees no h, cli; ja par peem. raksta Psiche, kā mums sķeet ee-

teicami, tad jau nevarēsim ari atkratisees no ~psicholoģiska", kas

ar ~Psiche1* stāv tuvā radneecibā.

Vel mazāk mums svešvārdos tagadējā valodas laikmetā jā-

izvairās no šaurā o, kas dažās Latv. izloksnes pat Latveesu vār-

dos sastopams; mes nerunājam tagad pec vecāka laikmeta pa-

raugeem, kā kantors (Comptoir), dakters, par „kaucerteem", bet

par koncerteem, ne par prapiseereem, bet par profesoreem. Mes

runājam pareizi par Jāzepu, Jēkaba delu, bet tikpat pareizi par

vesturneeku Jozefu.

Bet te kads varētu eebilst, ka tadā ceļā, dažādus patapina-

juma laikmetus eeverojot. noklustam pee valodas raibuma un

patvaribas. Kads raibums: kantors un koncerts. Jāzeps un Jo-

zefs ! Kada patvariba vecā laikmeta vardu ~dakteri paturēt

un vecā laikmeta vardu ~prapiseeri" atmest! Uz to mums

jāatbild ka raibums, kuru radījusi latveesu valodas attistibas

dazadee laikmeti, nekādi nav novēršams. Svešvārdu raibumu

rada ari dazadee ceļi, pa kureem svešvārdi valodā eenak; par

peem. lozbers, patapināts novācu ~Lorbeer", sis atkal no latiņu ~laur-

us" -ļ- beer; sis pats vārds taisni aizņemts no latiņu valodas

skan latveesu valodā ~lauri", lauru vaiņags, un beigās no kreevu

valodas eesirojis, tas parādās par lavreem, lavru vaiņags. Tads

svešvārdu raibums redzams ari citās valodās, par peem. vācu

Monete un Mūnze, Meister un Magister v. c.

Atteecotees uz sķeetamo patvarību, kura veco

saudzē un veco ~prapisoeri" nid, mums jāsaka, ka ~dakteris" uz-

glabājis tamdēļ savu veclaika dabu, ka viņš daudzkārt leetots un

daudzināts, jau spējis stipri eesakņotees valodas apziņā, bet ~prap-

iseeris", sis agrāk tik reti leetotais vārds, turejees tik ļengani
valodas apziņā, ka viņu jaunā laikmeta vārds, ~profesors" veegli

varēja izskaust. Tāpat veca ~praveesa" veetā neveenam nenāks

prātā cildināt ~profetu", vac. Prophet, greeķ. profetes. Kamdēļ?

p. p. Bīriņos; pret tadu iit pareizi sacēlās; bet nepareizi dararakstneeki, iz-

mēzdami ari tur i, kur viņš skaidri izdzirdams, p. p. maijs, vaijat, paijāt.—

Jaunākā laikā, kur krustāmas zimes vairs neizraksta vācu, bet kreevu valodā,

vācu valodai, protams, vairs nav tada nozime musu pavardos, ka senāk; ta-

pec drizumāvarēs ari vācu pavardos likumu eeverot: raksti, kā runa. Daži sākusi

jau so likumu atteecinat ari uz vācu pavardeem, p, p.Bilensteins(Deen. Lap.

peel. 111. 168 1. p.).
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Atkai tamdēļ, ka vārds ~praveetis !<, beezi leetots, saaudzis ne-

atšķirami ar musu valodas apziņu. Sacito eeverojot, jāņem verā

sekosais likums: Tee svešvārdi, kas vecākā laik-

metā patapināti un valodas apziņā p i 1 n i g i c e-

sakņojusees, nav nekādi jaunākā laikmeta

garā pārgrozāmi.

Sis likums neveen skaņu, bet ari atvasinājuma ziņā eeve-

rojams. Tapec man it pareizi sķeet rakstījis Purapuķe ..pulee-

rets", nevis „pulets", kā butu pec Parstrauta un viņa pakaļtecu

macibas jāraksta.
Se nebūs leeki divi tris vārdus peebilst par galotni —eeret.

Lidz 12 gadusimtenim vācu valodā ir mazums izteiksmes vardu

ar galotni ieren, bet 18. gadusimteni viņu skaits jau ir varen

leels. Senākā vācu valodas laikmetā svešās galotnes veetā —

are, —ere, —ire. franču —er, —oir, —ir stājās vācu galotne

— en, bet jaunākā laikmetā izglītotas aprindas ņemas svešas iz-

teiksmes vārdus lidz ar swesajam galotnēm savai valodai uzteept;

daži senākā laikmeta vardi, kā: ordnen, kārtot, prūfen, parbaudit,

diehten, sacerēt, peeņema lidz ar svešajam galotnēm sewisķu nozimes

krasu: ordinieren, amatā eevest, probieren, mēģināt, dictioren.

Veenkars Latveetis dzirdēdams studieren, dictieren v. c, nejau-

stin nejauta, kā —ier ir nenoteicamās izteiksmes galotne, bet do-

māja to pee celma peederam un peelika sim sķeetamam celmam

savu galotni — et. Tāpat ari leiši: studē-uti, eksamnēruti,

tā pa daļai ari kreevi, jtmcthjiopobaTL, MapniopoßaTL. Vācu ar

balss svaru uzsvērts „ier" pārvēršas Latveesu valodā par „cer;"

tāpat ari Leišu valodā, p. p. balbeers, Barbier, Balbier, oficeers.

agrāki: apiceers, Offiicier, maneeres, Manieren. Tā tad no vācu

polieren varēja veegli celtees puleeret, no vācu ~spazieren" va-

rēja rastees spaceeret, paceeret, paseeret, jeb ari pirmo balseenu

atmetot: ceeret, seereet, tāpat ar atmestu pirmo balseenu „leeret",

lavieren; (salidz. tupele, no Pantoffel). Ko nu lai eesakam ar

seem vardeem? Vaj „ceeret" gan pārvērst par „cet," leeret par

~let", paseeret par ~pasēt". Visniknākais „eeresanas" eenaid-

neeks gan ari nevarēs tadu padomu dot. Bet varbūt, ka kads,

redzēdams mus tadā klizmā, aizradis mums veenkarsu glābiņa

lidzekli, sos vārdus nemaz neleetot. Teesam bez „leeret'', „cee-

ret" it labi varam iztikt. Bet tik pat labi varam iztikt

bez daudz citeem patapinateem izteiksmes vardeem ar vācu ga-

lotni — ieren; kamdēļ pavisam galvu lauzit, vaj latveesu va-

lodā butu jāsaka konfirmet vaj konfirmecret, kad so pasu noje-
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gamu nozime „eesvetit", „peevest" t. i. pee deevgalda. Tāpat
nerunāsim par kaveeresanu, nedz par kavēšanu latveesu galvo-

šanas veetā. Tomēr tā nevaram vis musu jautājumā izloci-

tees. Jo neweens jau nevarēs noleegt, ka daži parrunajamee pata-

pinatee izteiksmes vardi latveesu valodā nepeeceezami, p. p.

puleeret. Kadu galotni lai nu seem nepeeceesamajeem vardeem

eeteicam? Mums sķeet sada maciba pareiza esam: Veci ai ka

vardi, kas jau musu apziņā pilnigi eesakņoju-

sees, paturami vecā izskatā ar veco galotni eeret,

p. p. puleeret, brudeeret, leeret. Tadu apziņā pilnigi eeaugusu

vardu ar galotni — eeret latveesu valodā deezgan maz. Ir gan

vel daži vardi, kureem latveetis labprāt savu — eeret neatraus

p. p. amzeeretees, blameeret, iztrakteeret v. c,
bet see vardi ir

tadi, kuri rakstu valodai nav eeteicami un kuru veetā jauki lat

veesu vardi izleetojami. Jaunlaikā patapināti izteiksmes vardi, kā

par peem. telefonēt, hipnotizēt v. c. nevar musu valodas apziņā
nekādus sevišķus šķēršļus atrast un tapec mums deezgan veegli

nākas pareizi runāt par hipnotizēdami, elektrizesanu, bet ne par

pulēšanu, brudesanu. Tadā kārtā mums ~eeresanas" ziņā izceļas

raibums, kadu valodā beezi sastopam. Tads raibums „eeresanas:'

ziņā redzams ari kreevu valodā, p. p. jj,HCTH.iiHpoBaTi», bet 9K3A-

MeHOBaTL. Labāki mazs raibums, nekā varmaciba pret valodas

apziņu. Bet kad vecos eesakņojuzos laikvardus ar galotni —eeret

peepaturam, tad jau mums ari vecee tautas nosaukumi ar vācu

galotni —er(i)s saudzējami: perzeri, mederi. Tadi tautas nosau-

kumi, kā reti jo reti dzirdami, nevarēja dziļāki tautas apziņā

eeraktees, un tapec te veegli nacas no vācu galotnes —er at-

svabinatees: perzeesi, medeesi.

Grūtāki ir atkratitees no divkārtējas galotnes, kas sasto-

pama vecajā vārdā ~prancuzis", ~sprancuzis". Veenkarsā vācu

tautas valodā deve francūzi par ~der Franze", no tam musu

daudzskaitlis „franci", bet vācu literatūras valodas veenkarsais

~der Franze" parvertees par der ~Franzose", aizņemdams no

franču lidz ar vārda celmu ari franču galotni —ais: Franz— o

—ze = Francais. No vācu valodas lidz ar franču galotni celees

kreevu (fipaHD,—VSt, leišu Pranz—vz—ai, Franz— uz-—ai, lat-

veesu franc—uz—is. Latveesu daudzskaitli gan varam no franču

galotnes atsvabinatees : franči, bet veenskaitli „franči" francūža

veetā izleetot jau nekādi nav oeteicams,

No dubultgalotneekeem jaizsargas, cik veen eespejams.
Tadu dubultgalotneeku veetā, kā: luterāņi, muhamedāņi, husiti,
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budisti — izleetojama veenkarsā latveesu galotne —eetis: lute-

reetis, daudzsk. lutereesi muhamedeetis, muhamedeesi, huseetis,

huseesi, budeetis, budeesi. Salidz. izraeleesi, hernuteesi, tā ari

herbarteesi, nevis: herbartiaņi (M. V. M. 1898. g. 474 1. p.).
Svešvārdi ir daudzkārt tautas vēstures leecineeki; viņi

norada kadā zeļā tautas savā starpā satikušās. Vāci bijusi kā

jau aizradits, attistibas starpineeki starp mums un greeķeem,

romneekeem un ebrejeem. Ja vēsture par to mums nesacitu pat
ne pušplēstu vardu, tad sini jautājumā mums valoda pasneegtu

visgaišākās siņas. Vācu ~ficher" ir patapināts no latiņu ~secur-

us"; ari latveetim pasistams ~zikers", „ziķerigs". No si

vārda redzam skaidri, ka savu vardu ~zikers'' aiz-

ņemusees no vaceem, nevis taisni no romneekeem. Kam gan

tagad prata naks ~zikeru" pārvērst par sekuru=latin. securus. Kam

gan tagad prātā naks ~zoli", ~zeptembri", ~žilbu", „zekundu",

„konzistoriju" parkrustit par „zoli, ~septembri"' „silbu"

„sekundu" „konsistoriju" ?

Uo tomēr jaunākā laikā lasāms vārds „suma" „zumas"

veetā. Suma, soma, sumka, patapinajums no kreevu valodas,

apzime ranicu, kuli, bet vārds ~zuma" eenacis lat\veesu valodā

no latiņu valodas pa vazeesu walodu; tadeļ mikstais z, nevis

ceetais s. Gluži ka zum a, ta ari daudz citu vardu, sevišķi

daudz greeķu, latiņu un ebreju ipasvardu eeceļojusi pee mums

pa vācu valodu : Jēzus, Zauls, Zamuels, Zālamans, Zamareets,

Zokrats, Zofokls, Zeneka. Greeķu, romneeku un ebreju valodās

minetee vardi visi ar aso „s" izrunājami. Ja uz greeķu, romneeku

un ebreju izrunu dibinadamees, gribetum, p. p. Zaulu par Sauļu,

zeptembri parseptembri pārvērst, tadkļutum parvēsturesviltotajeem,

izpauzdami to taisni no greeķu, latiņu un ebreju valodām patapi-

nātu, kas taisni no vācu walodas aizņemts.

Leelakas raizes neka greeķu s, dara mums greeķu £. Kā

senee greeķi so savu burtu izrunājusi, tas grūti noteicams.

Pec Erasma un viņa domu beedreem £=ts, dz, pecErasma pre-

tineeku domam C=z, kā to izruna jaungreeķi. Vāci izruna

greeķu vārdus pec Erasma macibas; mes atkal esam pee vaceem

gājusi macibā un esam pec vācu preekszimes eepazinusees ar

Lacaru, nevis ar Lazaru, (kreevu J[a3apL), ar Cebedeju, nevis ar

Zebedeju, nedz ar Dzebedeju; tā tad mums gan nākas runāt

par Cakintas salu, nevis par Zakintas s., vel mazāk par Dzakintu,

tāpat ari par Ceisu, nominativu pār pamatu ņemot, ne par

Dzevu, nedz par Zewu, nedz ari par Divu, par cooloģiju, ne
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zooloģiju, nedz par dzoologeem, kā R. Jūrgens, M. V. M. 99. 380

1. p. raksta. Ar latveesu dz. nekādinederētuatlidzināt greeķu C, jo tā

so skaņu apzimedami, attalinamees izrunāno musu kaimiņu tautām.

Veegli nav ari izšķirams jautājums, ka greeķu divskaņas

ai un oi latveesu valodā apsimejamas. Savā Homēra tulkojumā

esmu sis greeķu divskaņas atlidzinajis ar ai un oi, gribēdams

tā rakstīt, kā viņi Homēra laikā pec manas parleecibas bija

izrunājami; p. p. Aiģists. Bet laika straumē greeķu divskaņas

ai, oi izruņā pārvērtās : viņu izruna vēlākos laikos grūti notei-

cama.
Kreevi un vāci, tās tautas, ar kuram latveesi visceesa-

kam saitēm saistitas, izruna pārrunājamās divskaņas ai un oi

pec latiņu preekszimes ka c (ae) un c (oe) kreevu OraneTt,

vācu Aegvpten, Egipte=greeķu Aigvptos, tāpat Eģists (Rainis)

kreevu DriicrL, vācu Aegist, greeķu Aigistos, ekonoms, kreev.

9KOHOM'L, vācu Oekonom, greeķu oikonomos. Ari te der mums

peesleetees musu kaimiņu tautām. Ka latiņu c, ja tam seko c

un i-skaņas, izrunājams par c, ne par k, to peeminu tik tapec

ka pat sini ziņā retumis sastopama neveenadiba. Tā K. Mūllers

(Rakst. kr, 69) raksta ~Ķesars" parastāCezara veetā, kreev.lļeaapL.

lat. Caesar. Nav ganko saubitees. ka romneeki lidz 5. gadusimtenim

pec Kr.dz. izrunājusi ci kā ki, cekāke. Tomērman sķeet, te eeteicama

velaka romneekuizruna: ci, cc, tapec ka pec manam domam butu

pavisam nepareizi, se atsķirtees no musu leelajam kaimiņu tautām.

Ne mazāk grūts, kā jautājums par greeķu vardu izrunu un

rakstibu, ir vaicājums, kā svešvārdi lokāmi. Ari sini jautājumā

esam leelu, leelu gabalu no veenadibas. Cits raksta Herakls. ģen.

Herakļa, Herakla, cits atkal Herakless, Heraklesa (Poruks). Kas

te pareizi?
Ja lidz pamateem rakņajamees svešvārdu saknēs un cel-

mos, tad mums teesam jaruna par Heraklesu, Sokratesu, Dio-

ģenesu, Periklesu; jo visi see vardi peeder pee es-celmeem. Bet

kas ta rakņojas, tas izradās veenkarsam apcerētajam par parlee-
kam sikumigu. Veenkarss apceretajs ņem nominatīvu par pama-

tu, daudz nelauzidamees galvu gar vārda celmu, un darina,

greeķu galotni atmezdams, no minetajeem es-celmeem tādus

pa§us nominatīvus, ka no o v a-celmeem, tāpat kā kreevu

valodā: JJioreirL. CoKpan..

īsumā saņemti butu sekosee likumi eeverojami:
A. Vireesu kārta.

1. Greeķu galotnes -os, -as, -es, latiņu -us, = latv. -s, p. p.

Patrokls, ģen, Patrokla, Pitagors, ģen. Pitagora, Leonidsa, Eiri-
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picls,a. Bet ja kads visādā ziņā gribētu vardu celmeem veribu

peegreest un rakstit par Sokratesu, Heraklesu, Diogonesu, bet

par Leonidu, Eiripidu, tad tādam teoretiķim no valodas puses

neko nevaretum pārmest. Bet principa veenadiba butu

viseem eeverojama, ko deemzel par tagadējas valodas raibumu

nekādi nevar sacit. Austrumā (XVI, 505) lasāms veenā teikumā

tads juceklis : Pazistami draugi bijusi Perikles (!) un Fidiass,

Sokrāts un Alkibiades (!), Epiminondas un Pelopidas. Svešvār-

dos sevišķa neveenadiba novērojama K. Mtillera rakstos : Perik-

les (113), ģen. Perikļa, (100) Aisiles, Euripides (154), Ksenofa-

nes (157), bet Sofoklis (154), beigās Demostens (158), Demostena.

Latveesu valodā a-deklinacija visparastākā, tapec si dekli-

nācija eeverojama svešvārdos. Bet u-deklanacija, lai gan ta

panīkusi, tomēr vel nav iznikusi; ari īpašvārdos ta vel sasto-

pama, p. p. Jndus, Ingus, Ģ-edus, Jaukus, Mikus, Jekus, Martus

Markus, Cipus, Balcus (Lerch. Pas. VI, 255), Jozepantus (Lerch.
Pas. VI, 235), Mezavicus (Lerch. Pas. VI. 643.). Pec sis dek-

linācijas eeveesusees bibelē daži vardi: Jēzus, Kristus, Mateus,

Titus, Timoteus v. c. Saprotams sadi vardi, kā jau Sanders Baz.

Vest. 96. 270 it pareizi aizrāda, lokāmi pec u-deklinacijas

nom. Markus, Mateus, ģen. Markus, Mateus, dat. Markum, Mate-

um, ak. Marku, Mateu. Valodā medz veenmer parasti vardu

paraugi parvaldit valodas apziņu. To eeverojot, saprotams, a-

deklinacijai svešvārdos peeklajas parašas gods: Romuls, Pļauts,

Herodots, Teopoms, Homērs. Bet daži dod mazāk parastai u-

deklinacijai preeksroku, rakstidami Herodotus, Paracelzus; par

to nebūtu vel nekas, ja tee no sadeem vardeem nedarinātu

pavisam neeeteicamus locijumus, galotni us kā pee celma peede-

rigu uzlūkodami: ģen. Paracelzusa (Austr. 96. 702), gen.

gradusa (Austr. 98. 11. 230); beidzamais vārds lokāms pec para-

stās a-deklinācijas: grāds, ģen. grāda, nelukojotees uz kreevu

rpaa,ycL, kur -us uzlūkots kā pee celma peedeross.
G-enitivi „Paracelzusa", „gradusa" tik pat kļūdaini kā

Mateusa, Markusa.

2) greeķu -ros, latin. er, latv. ers: Aleksanders, Lizanders,

ministers, Peters. Jaunākā laikā leelakā daļa rakstneeku ne-

eevero, ka galotne ers latveesu valodas apziņā jau dziļi eesakņo-

jusees. Kam gan naks prātā „Petera", osķera v. c. vardu veetā

leetot „Petrs", „oskrs"? Tāpat neder „Aleksandr(i)s", ministrs,

ministrija, bet Aleksanders, ministers, ministerija. Te atstāt

latveesu parašu un peesleeteeskreevu valodai, nav it nekādaeemesla
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2) Galotne -ius, latv. ijs: jūnijs, jūlijs, Klaudijs.

3) Galotnes-aeus,-eas,-ejus,-eus, latv. ejs: Bartmejs, Bart-

liolomaeus, Andrejs (=Andreas), Pompejs, Prometejs.

4) aus=avs: Niklāvs=Nikolaus, Klavs=Klaus, (Staņislavs

=Stanislaus, laikam gan no kreevu Gramicnaß'B, tāpat kā taga-

dējais „Nikolajs" no kreevu HnKOnaH.)

5) a=a: Numa Pompilijs, Kaligula, Agrikola, nevis nom.

Kaligulas; salidz. Inga, Janka, Mača, Peca, Naga, Roga,

Lola. Nom. Inga, gen. Ingas, dat. Ingām, ak. Ingu.

6) -o, gen. greeķu -onos, latiņ. -o, gen. onis=latv. -ons.

Platons,a, Cicerons,a, Scipions,a.
7. Greeķ. -on, gen. ontos=latv. onts: Ksenofonts,a.

8) Retumis eeteicams nominatīvu par vārda pamatu uzlū-

kot, un proti tad, ja ģenetivs parleeku izšķiras no nominatīva:

Ceiss, Ajaks (ģen. Dios, Ajakos).

Seeveesu kārtas vardi

Seeveesu kārtas vardi visi peeņem galotni-a vaj-e: Atropa

Ina (=Ino), Gorga, Kalipsa, Astarte, Eosa (nominativs par

pamatu ņemams). Vārdos, kuros genetivā par veenu balseenu

vairāk nekā nominativa, vardu celms atronams genetivā,

kas tapec latveesu valodā par vardu pamatu uzlūkojams:

Izida; Eris. ģen. Eridos, lat. Erida, Artemida, Tetida,

Cēres, ģen. Cereris, latv. Cerere, Venus, ģen. Veneris, latv-

Venera, Juno, ģen. Junonis=latv. Junona. Ari se dažreiz

labāki ņemams nominativs par pamatu neka vārda celms, p. p.

Herodija, Semirama.

Ikveenam valodneekam zināms, ka pec sugas vārda kārtā

daudzkārt riķojas pee zināmās sugas peederosee vardi. Tā

latveesu valodā pec seeveesu kārtas sugas vardeem „upe
a

,
„sala",

„zeme", „pilseta" peeņem seeveesu kārtu upju, salu, zemju, pil-
sētu nosaukumi: Reina, Donava, Eifrata, (ne Eifrats, kā M.V.

M. 99, 328) Tigra (ne Tigris M.V.M 99,328) Jardane (ne Jordans

MVM 99, 328), Kipra, Lemna, Lezba, Zalamine, Rodas sala,
Knida (Knidas pilsēta Fr. Ad. Jul. Cezars 46, bet nepareizi 11

1. p. Artemidors, zofists no Knida), Roma, Maratona, Berline,

daudzsk. Atēnas, Tebas v, c. Seeveesu kārtas vardeem,
kam latiņu valodā galotne -as, gen. -atis, vajadzētu latveesu

valodā peeņemt galotni -ate. Tomēr tee it pareizi dara, kas rak-

sta par univerziteti, nevis par univerzitati, jo vārds „univerzitete"

nav taisni patapināts no latiņu, bet no vācu valodas, ko peerada
sini vārdā pec vācu valodas izrunātais z. tāpat latveetis,
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kas mii leekus svešvārdus izleetot, aizņemees „liumaniteti",

„kvantiteti, kvaliteti" no vaceem, nevis taisni no romneekeem.

Te ar ~-ati" attalinatees no kaimiņu kultūras tautām pavisam
neveetā: vācu Universitāt, franču universitē, kreeevu VHHBepcHTeTT».

Seeveesu kārtas vārdos ar galotni -io, ģen. -ionis, nomina-

tivs izredzams par pamatu: stancija, komisija, — izņemot vardu

Js
misione", kas jau latveesu valoda eesakņojees ar zināmu nozī-

mi un tapec peepaturams, ka valodas senāka laikmeta atleeka.

Ari kreevu valoda sados vārdos rikojas pec nominatīva, nevis

pec vārda celma.

Nekatras kārtas jeb neitra vardi.

Nekatra kārta latveesu valodā iznikusi, viņas veetā stājas

vireesu un seeveesu kārta :

1) greeķu -ma, ģen. matos=l) latv. mats: klimats

„
=2,=ma: telegrama, programa,

izredzot te atkal, kā daudzkārt nominatīvu par vārda pamatu
un peepaturot to kārtu, uz kuru latveesu ausi galotne -ma

vilina, t. i. seeveesu kārtu, tāpat kā kreevu TejierpaMMa, npo-

rpaMMa v. c. Nekas latveeti nevar pamudināt vardeem ar galotni

-ma peesķirt vireesu kārtu, tapec: telegrama, programa, nevis:

telegrams, programs v. c.

Gr c c ķ v -o n, 1 a t iņ. -um jāatmet un japeeleek vireesu

kārtas galotne -s: chlors (klors), fakts, temperaments. Bet galot-

ne -um japeepatur ipasibas, skaitļa vārdos un divdabjos jeb

participos: albums, memorandums; jo sados vārdos galotne tapec

nepeeceesama, ka viņu atmetot nevaretum zināt, vaj latveesu

vardi celusees no nekatras kārtas, jeb vaj no vireesu kārtas;

„albs" „memorands" varētu atlidzinat gan latiņu albus, memo-

randus, gan album, memorandum.

3. Latiņu —■ ru c n = latv, mens: pronomens, eksā-

mens, nominativu par pamatu ņemot.
4. Greeķu — ion, lat, — ium == latv. — Ija: ģimnāzija,

auditorija, tāpat kā kreevu valodā — rHMHasia; bet zeminars

aizņemts no vācu „Seminar" = lat. „seminarium".

5. Lat. eum = latv. — eja: muzeja, jubileja. Skat.

Kads vārds par jauneevedamo rakstibu un svešvārdu atvasesanu

un leetosanu no K. Brivkalna. 1884. g.

Vel leelakā klizmā, nekā veco valodu svešvārdi, eedzen

mus no jaunajam valodām pee mums eenakusee vardi, tapec ka

sis valodas atronas daudz jaunākā attistibas pakapeeni nekā

musu valoda. Angļu, franču un italeesu valodas pazaudējušas

3*
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locijumu sajēgumu valodas pirmatnēja nozime, bet latveesu valoda

vel pilnigi sajūt seno locijumu uzdevumu. Teikumā atstāt vār-

dus nelocitus latveetim izleekas pavisam nesaprotami. Tamdēļ

viņš loka pat tādus vārdus, kuri pec labas teesas nemaz

nebūtu lokāmi, kuri vismaz citās valodās paliktu nelociti:

Bet tas negrib ne pliku „paldeesu-' Jelg. R. Kr. 111, 31; viņa
noskaita tevmusu Jelg. R. Kr. 111, 72; dot „labdeenu v

,
„lab-

vakaru" 111, 39; viņa atņēma labdeenu Austr. 96. 357. Steidzas

tulit preti ar „labdeenu" Neik. 84. Sadevās „deevpaligus"
Lerch. Pas, VI, 536. Deva „Deeva palidzinu" Bar. X, 632.

„Viņs padeva seevai deevpaligu" Austr. 96. 357. Ze n s prot

jau veenreizveenu.

Ko nu mes, būdami tadi locijumu ceenitaji, lai eesakam

ar vardeem, kuri pee mums eenak no valodām, kas nemaz ne-

prot senos locījumus ceenā godā turēt? Ja beidzamā izrunā-

jamā skaņa ir līdzskaņa, tad svešvārdi, smelti no franču, ita-

leesu, angļu valodas, veegli peebeedrojami latveesu vardeem:

Beidzamai, izrunā dzirdamai lidzskaņai peesķirama a) latveesu

galotne — s vireesu kārtas vārdos, p. p. Fors == Faure, Sekspirs=

Shakespeare, b) galotne a, c seeveesu kārtas vārdos, p. p. Ver-

selja = Versailles, Tura = Tours.

Bet nemaz tik veegli izšķirams nav jautājums, kā mums

rikotees ar svesvardeem, kuru beidzamā izrunājamā skaņa ir

patskaņas i, v, o—patskaņas, kuras latveesu valodā nekad neap-

zime veenskaitļa nominativu.

Sveši vireesu kārtas ipasvardi ar akcen-

tētu galotni — a lokāmi, rikojotees pec latveesu valodā

sastopameem lidzigeem vardeem p. p. Jnga, nerisa; tā tad nom.

Solā, gen. Sola raksti (salidz. nerisa zena darbi), dat. Solam,

kā it pareizi Poruks raksta „M. W. M." 1898, g., 431. 1. p.

akuz. Solā.

Sveši vireesu kārtas ipasvardi ar akcen-

tētu galotni — c, Sadeem vardeem latveetis peebeedro

nominativā galotni ejs, jeb izloksnēs, p, p. Talsu apgabalā —

es, p. p. Satejs jeb Sates, gen, Sateja, Satea jeb, galotni at-

metot Sate, dat. Satejam, jeb Sateam, ak, Sateju, Sateu jeb ar

atmestu galotni: Sate.

Rakstu valodu mums jaluko, cik veen eespeļams, izsargāt

no izlokšņu raibuma: tomēr ja izloksnēs sastopamas formas, kas

valodas saprotamibu veicina un pārpratumus izskauž, tad mums

nav ko saubitees izloksnes formām preeksroku dot. Tā izloksnes
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formas nom. Andres, gen. Andre, dat. Androam, akuz. Andre

eeteicamas rakstu valodai, 1) tamdēļ ka rakstu valodas formas:

nom. Andrejs, gen. Andreja, dat. Andrejam, akuz. Andreju jau

parastas kā zināma krustamvarda apzimetajas, 2) tamdēļ ka

izloksnes formas nom. Andres, ģen. Andre, dat. Andream, akuz.

Andre tuvu jo tuvu skaņu ziņā svešvalodas ipasvardeem. Pee

svegvardcem divi leetas eeverojamas: 1) svešvārdi japeesleen

pec eespejas latveesu valodas dabai, 2) viņi nav parleeku attāli-

nāmi no tas izrunas, kadā tee sastopami svešajā valodā. So

eeteicamo vidusceļu starp latveesu un svešu valoduvislabaki sa-

sneedzam, minētās izloksnes formas paligā saucot. Te kads

varētu eebilst, ka es formas, kā p. p. Andream, Bulangzeam,

Mersjeam, rakstu valodai eeteikdams, esot aizmirsis veenu leetu,

proti, ka hiats jeb divu patskaņu satiksme latveetim greez ne-

patīkami ausis. Teesa gan, rakstu valoda nemil tadu divu pat-

skaņu satiksmi, bet izloksnes Mats it parasts, p. p. mes biam,

macitaam v. c. Izloksnes formas ar savu hiatu svešvārdos jo

noderigas, tapec ka viņas leelakā merā nekā rakstu valodas for-

mas tuvojas svešvalodas dabai. Sveši ipasvardi ar galotni — c

bez balssvara uz beidzamo balseenu lokāmi kā tamlidzigi latveesu

vardi: nom. Heine, ģen. Heines, dat. Heinem, akuz. Heini.

Se peederosee vardi, kas personas neapzimē, lokāmi kā

jau latveesu valodā eeveesusees vardi: teja, komiteja, kupleja,

šoseja, Elizeja.
Svešvārdi ar galotni — i. Par galotni — i runā-

jot, mums neviļus pirmā kārtā saujas prātā vardi ar galotni —

ski, — eki, — tapec pirmā kārtā, ka ne mazums latveesu pa-

vardu sastopams ar sim no kreevu un poļu valodas patapinā-

tajam galotnēm, p. p. Dumbrovskis, Jankovskis, Novickis v. c.

No seem vardeem varam macitees. kā ar sadeem vardeem lat-

veetis rikojees un kā viņam jarikojas: japeebeedro seem vardeem

nominativā latveesu valodas nominativa zime un citos locījumos,

izņemot ģenitivu, tee lokāmi kā savilkti ja—celmi: nom. Jan-

kovskis, ģen. Jankovska, dat. Jankovskim, akuz. Jankovski.

Atteecotees uz ģenitivu salidzini ģenitivu Ata (nevis Asa) no

nominativa Atis. vārdus citādi locit, vaj pat nemaz ne locit,

kā to dara daži no musu rakstneekeem, pavisam nepareizi.

Vaj tad, ar minēto kreevu galotni uz ceļu tikusi, nevarētu

ar viseem vardeem, kam galotne i, rikotees kā ar kreevu galotni —

ski? Ka tas nav eespejams, par to mus parleecina vardi, kā:

Ādolfi. Konrādi. See ipasvardi latveeseem labi pazistami; tapec
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jāraugās, ka tauta ar seem vardeem galā teek. Sadus vārdus

tauta peeveeno savā apziņā savai ar svešo galotni deezgan lidzi-

gai pamazināmajai galotnei: Konradiņs. Bet it kā rakstu valodai

vispari nav visas tautas etimoloģijas eeteicamas, it kā neuzņem-

sim rakstu valodā p. p. vella pedu „velosipēda" veetā, tā ari

nepeelaidisim tādas tautas etimoloģijas svešos ipasvardos. Te

vislabākais sķeet mums esam rikotees pec vardeem ar akcentētu

galotni c: nom. Konradis, gen. Konrādi, Konradiam, Konrādi.

Svešvārdi ar galotni — o: Tauta svešvārdus dzir-

dēdama, neizruna pilnigi tā, kā viņi nak no svesneeku mutes,

bet leeto svešu, tautas melei nepeemeroto skaņu veetā tas skaņas,

kas tautai izleekas svešajam skaņu kopām lidzigas esam. Ņem-

sim par peem. vardu Nero. Peebeedrodama sim savu nomativu

galotni — s,
tauta butu kļuvusi pee vārda ~Neros"; bet latvee-

tis galotnes — os veetā izredzējis galotni — avs, kura tautas

ausij un melei vairāk peemerota, un tādejādā ceļā izcelees pa-

zīstamais suņu vārds „Neravs"; tāpat kāravs =Carreau. Stai-

gājot pa so veco valodas ceļu mums butu jaruna un jāraksta

par „Rusavu", Ariostavu, Torkvatavu Tasavu. Bet tā pec veca-

jeem paraugeem rikotees nekādi mums vairs neatļauj tagadējais
attistibas pakapenis: jo no šaurā o latveesu rakstu valoda tagad
vairs nevairās; tapec mums nav ko saubitees ari se apcera-

mos vārdos šauro o peepaturet. Ja to darām, tad se peederigee

vardi lokāmi sitā: nom. Rusos, ģen. Ruso, dat. Rusoam, akuz. Ruso.

Pilsētas vardi ar galotni —o vaj nu uzlūkojami kā a— celmi,

p. p. Ģikaga, ģen. Čikāgas, Kaira ģen. Kairas v. t. t., jeb vaj

galotne o peepaturama un pilsētas nosaukumam peebeedrojams

sugas vārds „pilsēta": Cikago pilsēta. Bet ja akcents seem pilsētu

nosaukumeem uz beidzama balseena, tad viņi nav lokāmi; viņeem

peebeedrojams sugasvards „pilseta", p. p. pilsēta.
Vireesu kārtas sveši ipasvardi ar galotni v

lokāmi tā: Pērnus, gen. Pērnu, dat. Peruam; akuz. Pērnu; Pil-

sētu nosaukumeem var vaj nu sugas vardu „pilseta" peeveenot

jeb waj viņus atstāt nelocitus, izņemot tikai dativu: nom. Baku,

ģen. Baku, lok. Baku.

Pec vecas valodas parašas stāv latveesu pavardi, kā zināms,

ģenitivā pirmskrustamvarda: nom. Salmiņa Anss. Salmiņa Annaģen.

*) Si ipasvarda locijuimrs esmu noklausijees Kandavas apgabalā.
Man se japeezime, ka Kandavneeki akcentē sini vārdā gan pirmo, gan bei-

dzamo zilbi; Pērnus (v ar grūstu, v tāpat citos locijumds), tāpat; Sātēs,

ģen. Sātē, dat. Ģāteam, ak. Sāte
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Salmiņa Ansa, Salmiņa Annas, dat. Salmiņa Ansam, Salmiņa

Annai, ak. Salmiņa Ansu, Salmiņu Annu. Bet jaunākā laikā

jo deenas jo vairāk eeveesas paraša pavardus aiz krustameem var-

deem nostadit: nom. Anss Salmiņš, Anna Salmiņ (nevis Sal-

miņš), ģen. Ansa Salmiņa, Annas Salmiņ, dat. Ansam Salmiņam

jeb Ans-Salmiņam, Annai Salmiņ, ak. Ansu Salmiņu, Annu

Salmiņ. So vardu kārtu leetojot seeveesu pa-

vardi nav lokāmi. Musu jaunākā rakstneecibā sastopam

sini ziņā daudz kļūdas; jo nereti mums nākas tādus ērmotus

vardu sakopojumus lasit, kā: Anna Salmiņš, Marija Krūmiņš.
Latveesu valoda nav tādus emancipācijas solus spērusi, ka see-

veesu pavardi nekaunetos vireesu kārtas uzvalkā terptees. Bet

ja jau seeveesu kārtā latveesu pavardi nav lokāmi, tad jau,

protams, citu tautu seeveesu pavardus nekādi nevar uzlūkot par

lokameem: Anna Pērnu, Ruso, Sate, Konrādi v. c, ģen. Annas

Pērnu, Ruso, §ate, Konrādi, dat. Annai Pērnu, Ruso, Sate,

Konrādi. Tee, kas izsakās, ka neveen seeveesu, bet ari vireesu

kārtas sveši ipasvardi ar galotnēm a, o, uun ar akcentētu a, v, c

neesot latveesu valodā lokāmi, atsaucas uz citam valodām, kas

svešus ipasvardus neloka. Bet si atsauksme man leekas pavisam
neveetā. Ikkurai valodai sava daba; ta veenmer eeverojama.
Vācu valoda daudz nabadzigaka locijumu ziņā par latveesu va-

lodu un tomēr vāci neatstāj savā vel visdzivakajā locijumā,

ģenitivā, svešus ipasvardus nelocitus, p. p. Rousseaus Schriften-

Par latveesu visdzivakajeem vireesu kārtas locijumeom uzlūko-

jami nominativs un dativs, kuri nedz izloksnēs, nedz dzejā ne-

kad neatmet savas peederigās galotnes; tapec sos divi locīju-

mos sveši vireesu kārtas ipasvardi veenmer lokāmi. Akuzativa

un ģenitīva galotnes vireesu kārtā atmet gan musu izloksnes,

gan daudzkārt ari musu dzeesmineeki; tapec so divu locijumu

galotnes daudzkārt veegli atlaižamas svešos vārdos.

Kadā uzvalkā tagadējā laikmeta svešvārdi butu latveesu

valodā uzņemami, to esam lūkojusi izskaidrot. Bet nu mums

vel jāatbild uz vaicājumu, kadā merā mums svešvārdi aizņe-
mami. Uz to var tik veena veeniga atbilde but: Mums jāiz-

sargā sava valoda, cik veen eespejams, no svesvardeem. Ja jau
visas valodas beidzamajā laikā luko izvairitees no svesvardeem,

ja jau leelās kultūras tautās ceļas beedribas, kuru nolūks ir tirit

valodu no svesvardeem un svešvārdu veetā atrast derigus vār-

dus no pasu valodām, tad jo leelaks peenakums peekrit latveesu

rakstneekeem rakstit skaidrā valodā bez sveseem eelapeem;
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arodneeciskos rakstos svesvardeem daudzkārt eespejams visisaki

un arodneekeem pilnigi saprotami izsacitees un tapec arodnee-

ciskos rakstos svešvārdi visvairāk attaisnojami, lai gan ari gados

rakstos mums nebūt nebūtupar preekszimi ņemami vācu zinātniski

raksti, kuripalaikamcumunkustno svesvardeem; ne, nevis vācu va-

loda, kura parleeku veesmiliga pret svesvardeem neveen zinātniskos

bet ari visparibai nolemtos rakstos, valoda, kurā ne mazāk kā

70000 svešvārdu sastopams, bet ari pat stingri zinātniskos rakstos

par paraugu eeteicama kreevu valodā, kura nav tada svešvārdu

miletaja, kā vācu valoda. Nu atkal latveesu valodā trūkst

stingru zinātnisku, arodneecisku rakstu; neveens latveesu ārsts

nedod savos rakstos arsteem padomus, nedz teesleetu pratējs
teesleetu pratejeem, nedz valodneeks valodneekeem. bet visi

masu zinatniskee raksti sarakstiti plašākām nearodneekuaprindām.

Tapec latveetim vel vairāk jaizvairojas no svesvardeem nekā

citam tautām.

Tautas serde, caur caurim ņemot, nemil svešvārdus, ko

peerada musu tautas dzeesmas, miklas, sakāmi vardi nu pasakas.

Sastopam gan ari sos skaidrajos valodas avotos dažu svešvārdu,

— jo tada tautas valoda nemaz nav eedomajama, kurai gadu-

simteņu satiksme ar kaimiņu tautām nebūtu neveens svešvārds

peesitees, kura savā attistibā butu tik patstaviga, ka viņa it

neka nebūtu macijusees no citam tautām, bet eepazistotees ar

jauneem kultūras preeksmeteem, ar jauneem nojegumeem no

citam tautām mēdzam daudzkārt lidz ar jaunajeem preeksmeteem,
lidz ar jaunajeem nojegumeem peesavinatees ari vārdus; — to-

mēr ar visleelako teesibu varam savu apgalvojumu aizstāvēt, ka

tauta, caur caurim ņemot, nav svešvārdu ceenitaja. Tautai peemit
daudzkarta ipasiba, ka viņa lūkojas uz svesvardeem nicinādama.

Lustit mana, ligmit mana,

Bēdas manas, noputiņas. 81. t. dz. 3553

Lustejam, ligsmejam

Mes mazajās zeltenites Bar. 2162.

tautas dzeesmās stāv svešvārdi „lustit", „lustejam"

(vācu die Lust) blakus latveesu vārdam ligsmit, ligsmet (ligsmot).

Bet kada nozimes starpība starp aboem vardeem! Musu pasu

vardi nozimes ziņā daudz, daudz nopeetnaki, varenāki. Kam

gan naks prātā sacit: „Lustejees, Kristus draudze, jo tev §odeen
Kristus dzimis". Kam gan naks prātā patapinātu vardu

„smuks" (vācu schmuck) leetot, ja tas runa par diženu jau-

kumu? Kurs latveetis varētu gan tadu teikumu darināt:
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Zik smuka Deeva radiba! Latveetis pagodina gan krodzineekus

ar patapināto vardu „papus", bet tik lidz viņam vajaga vārda ar

nopeetnu, svarenu saturu, tūliņ viņš ķersees pee sava pasa

vārda „tevs" : Musu kungs mums bij ists tevs, bet ne

ne: ists papus. Ja gribetum so svešvārdu tevu reizā eeveetot

musu pasa vārda veetā, tad jau ta butu tiri deeva zaimošana.

Ka tautai dārgi nojēgumi apzimejami un apzimeti ar tautas

pašas vardeem, to peerada vardi: ticiba, milestiba, ceriba,

uzticiba, pazemiba v. c. Visi see svarenee vardi ir isti latveesu

vardi, kuru nozimejumi svarā celusees caur kristigu ticibu.

Vispār par kristigas ticibas svarigakajeem nojegumeem sakāms,

ka viņi apzimeti latveesu valodā pa leelum leelai daļai isteem

latveesu vardeem. Sanders (Bazn» Vestn. 96. 272) domā, ka

mums trūkstot nosaukumapreeks ~Gewissen", jo apziņa jeb sirds-

apziņa nozimejot „Bewusstsein". Bet man ka vācu vārds

„Gewissen" nekādi nav paraks par latveesu vardu „apziņa";

jo vācu ~Gewissen" dabūjis savu dziļo saturu ar latiņu vārda

„conscientia" peepalidzibu; latveesu vārds sirdsapziņa turpretim

man leekas jau nozimigaks esam par vācu Gewissen,

bet par viseem seem vardeem vel jaukāks un nozimigaks ir

latveesu vārds „zinama sirds", t. i. sirds, kas zin izšķirt ļaunu no

laba; tas leekas man tads meistara vārds esam, kada citās va-

lodās, cik man vismaz zināms, sim nojegumeem nemaz nav.

Tā tad te mums par trūkumu nav ko runāt. Nopeetnās, spa-

rīgās dzeesmās neveena tauta nemil svešvārdus. To eeverojusi
it pareizi musu rakstneezibas tevi, to eevero ari tagad musu

labakee rakstneeki.

Bet vaj tad svešvārdi nopeetnos rakstos teesam tā nidami?

Latveesu draudze dzeed aizgrābta pazistamo dzeesmu: Ak kaut

man tukstots meles butu ; viņa sajūt se augstu slavas dzeesmu

Deevam par godu; neveens (izņemot tikai valodas pratējus)
§mi pantiņā neatron nekādu valodas skarbumu, lai gan

minētais

pantiņš no 6 vardeem pastāvēdams, satur ne mazāk kā laikam 3

svešvārdus (ak, kaut, tukstots), t. i. pantiņā pa pusei svesvardu
v

pa pusei latveesu vardu. Vaj tad, to eeverojot, mums teesiba

apgalvot, ka tauta svešvārdus nemil? Nelukojotees uz dazeem

svesvardeem, kas ceenibu eeguvusi tautas acis, tomēr musu ap-

galvojums pareizs. Nevaram un negribam noleegt, ka musu

valodā, tāpat kā ari citās valodās, atronami augsti, ceenijami veesi,

p. p. svēts, zelastiba, pestit, pestitajs v. c. !3ee ceenijamee veesi

eeguvusi gadusimteņu laikā pilnigu saveesu teesibu, tā ka tauta
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viņus nedz uzlūko, nedz var uzlūkot par svesineekeem.

Gluži kā valsti daži eeceļojusi svesineeki eedzivojas un ar savu

jauno tēviju augtin saaug, savas dzimtenes eerasas atmezdami

un jaunas peesavinadamees, tā ka beigu beigās viņi pasi jau

maz ko izšķirami no istineekeem, bet viņu pecnakamee
trešā ceturtā augumā vairs nemaz, tāpat ari valodā daži no

svesureenes eenakusi vardi eesakņojas ceesi valodas apziņā,

peeglauzdamees zinameem valodas likumeem, tā ka daudzkārt

grunti nākas noteikt, vaj viņi isteneeki jeb vaj svesineeki, bet

viņu pecneeki jeb atvadi nemaz vairs neatsit svesineekos. Tā

p.p. vārds „zel" vel varētu ari nevalodneekam atgādināt kreevu

vardu )KajiL, bet par zelastibu runājot, neveens nevalodneeks

gan nevarēs eedomatees, ka si vārda tevs ir slāvs un nevis

latveetis. It kā vesturneeku starpā dažreiz izceļas domu star-

pība pētot par dazeem vireem, no kādas tautibas tee celusees.

tā ari valodneeku starpā par dazeem vardeem. Tā p. p. pec

Brticknera musu slavena putra aizņemta no mazkreeveem

(nvTpsi), bet pec Mikolas, kā man sķeet, pareizam domam ot-

rādi. Tada pat domu starpiba valda starp Brūckneru un

Mikkolu par vardeem: dzintars, deguts, krēsls, kurpe, pakulas.

Bet te varētu kads domāt, vaj see vardi nevarētu but

slavu un balteegu kopipasums, t. i. vaj viņi nav celusees tani

senajā laikā, kad slāvi un balteesi vel bija veena neizšķirama

tauta. Sim domam stingri pretojas skaņu likumi; balteesu v

p. p. atlidzina slavu v un slavu y latveesu au, tamdēļ, ja vār-

dos, kur slaveem y, ari sastopams latveesu valodā v, tadnav ko

saubitees, ka tādus vārdus veena valodapatapinājusi no otras. Par

dazeem vardeem var saubitees, vaj tee isteneeki jeb vaj svesi-

neeki: banda, baba, ķeza v. c.

Pavisam nepareizi butu, ja meģinatum vārdus, kuri jau

pilnigi pee mums eeveesusees, kurus dzirdot latveetis it neka

svešāda ne jutin nesajūt, no savas valodas izstumt, ja p. p.

meģinatum savos rakstos izvairitees no vardeem: pestitajs,

zelastiba, grēks v. c, tamdēļ ka tee svešvārdi. Tādejādi riko-

jotees, varētu dažs labs tali no ceļa nobraukt, uzlūkodams dažu

labu istu latveesu vardu par svesineeku un tā isteneekus no

savas valodas izraididams. Tādejādi rikojotees kļutum par valo-

das tiriļotajeem, ja tā atļauts sacit, bet ne par valodas tirita-

jeem. Ta tad vardi, kurus tauta jau par save-

jeem atzinusi, kuru veetā mums latveeseem

paseemnav apzimigu nosaukumu, bez kādam
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saubam izleetojami; tāpat var ari izleetot

teclmiskus nosaukumus, kultūras proeksmetu

apzimej umus, kad latveesu valodā vel nav atrasts derigs

vārds vaj ari nav atronams. Tā p. p. firstu latveeseem nav

bijis; tā tad si jau deezgan parasta vārda veetā gan visleelakais

valodneeks neizdomas derigu latveesu nosaukumu. Daži gan

doma kaut ko sevišķu izdomājusi, izleetodami firsta veetā vardu

„kņazs": kņazs Bismarks. Bet tā jau no vilka bēgdami, meta-

mees laca ķetnās.

tautām peemit apskaužama ipasiba, atrast derigus

nosaukumus savā valodā no svesureenes eenakuseem preeksme-

teem un nojegumeem. Pee tādam laimigam tautām peeskaitami

greeķi un holandeesi, kas no pasu valodas sveseem preeksmeteem

nosaukumus veikli atrazdami izsargā savu valodu no milzuma

svešvārdu. Sis laimigās tautas mums pec eespejas jāizredz par

paraugeem, sevišķi rakstos, kas nolemti mazāk izglitotam ap-

rindām; tā visparibai nolemtos rakstos eeteicami: tālskatis, locī-

jums, ipasibas leetas, vārds v. c.: nevis: teleskops, kazus, adjek-

tivs, zubstantivs v. c.

Ja jau techniski nosaukumi mums vislabaki izredzami no

pasu valodas, tad jau jo vairāk mums jāizvairās no pavisam
leekeem svesvardeem, t. i. no tadeem, kuru apzimesanai mums

netrūkst vardu latveesu valodā, p. p. liderigs = palaidnigs,
gruntigs — pamatigs, riktigs — pareizs, smeķigs — gards,

mandaga — pirmdeena, strumbante — apsēja, plaucēs — pļausi,

kupcis, kaupmanis — tirgotājs, placis — laukums, ģeldet —

derēt, pērminderis — aizstavs, aizbildnis, svaks — vajs. Tadeļ

visi arķeologi vaj gva 11 v s (!) sauc (Austr. 99. 11, 152.)
Sadi vardi tikai tad attaisnojami, ja ar viņeem raksturojam

sabojātus valodas runātājus. Daži gan atturas, atturas no

tadeem vardeem, bet tomēr nevar pavisam no viņeem atturetees;

bet kaunedamees tādas svešvārdu senelas blakus stadit latveesu

graudeem, viņi sis sēnalas izrotā pēdiņām, sevišķam zimitem un

doma tā teesibu eeguvusi ar sadam senelam savu lasitaju ausis

pameelot. Tā nopeetnos rakstos atduramees pee tadeem

vardeem, kā „ontligi uzpase", „prindligi" runāt, „bleķi" runāt.

Kamdēļ tādus vārdus leetot un ko nozime te sis pēdiņas?

Kā daudzkārt grūti noteikt, vaj kads vārds isteneeks, jeb

vaj svesineeks, tāpat daudzreiz nav veegli noteikt, vaj kads tei-

ceens celees patstavigi valodā jeb vaj ar citas valodas peepa-

lidzibu; tā p. p. teiceens: „tik teesam kā saku", to meitu pre-
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cesu Lerch. Pas. VI. 820 atgādina vareni vācu: sowahr ich sage —

un sis vācu teiceens laikam gan nācis latveesu teiceenam talkā;

tas pats sakāms par teiceeneem: no nejausi — von ungefāhr.

nolamāt uz to (!) visniknāko — aut das Furchterlichste, peedot

grēkus — vergeben; peedot latveetis patstavigi izleeto pavisam
citā nozime: Dekle man rokas šķira, Deevs peedeva padomiņu.
Jaunākā laikā „augsā" „augsejais" rakstu valodā daudzkārt ap-

zime agrāki minētu, ari tani atgadījumā, kad tas, uz ko at-

saucas, nemaz nav atronams lapas augšpusē, bet apakšpusē vaj
vidu. Nav ko saubitees, ka „augsā", „augsejais" pee sis nozimes

nācis ar vācu valodas peepalidzibu.
Tads svešu valodu talks vel panesams, ja viņš atteecas uz

atsevisķeem vardeem, teem peesķirdams sevišķu nozimes no-

krāsu, kā p. p. peedot „vergeben". Bet jo deenas jo nepanesa-

māks paleek sis talks; jo deenas jo vairāk musu rakstneeki pa-

meelo musu rakstu valodu ar svešu valodu gleznam un salidzi-

najumeem. Mes dzivojam laikmetā, kur maz laika pārdomāt,
kā latveetis izsakās, kādas gleznas, kadi salīdzinājumi latveesu

valodā sastopami. Steigšus rakstīdams dažs labs pārkravā veselus

teiceenus no svešam valodām latveesu valodā, peesķir nozimejumus

latveesu vardeem pec svešu valodu parauga, tā kā neprotot
svešas valodas, grūti daudzkārt nākas saprast, ko isti rakstneeks

gribējis sacit. No vajeem tulkojumeem, kas pateesibā pastav

no svešai valodas gara latveesu valodas arējā izskatā, varētu

sini ziņā tukstoseem peemeru sarakstīt. Bet ari musu labāko

rakstneeku rakstos sastopami daudz pec sveseem paraugeem

darināti peemeri: kas citigs, tas driz savā draudzē eedzivojas,

bet kas par to neka neleek, wer daraufkein Gewicht legt.

Aps. Jek. Vest. 6. Preeks tam ļoti esmu (dafūr bin ich),

ka mums jāmācas citas tautas pazit. Ar. M. Austr. 96. 666. Es

nebiju nekad tiri uz mutes kritis (auf den Mund gefallen)
Austr. 96. 750. Cert beezi auklai pari (ūber die Schnur hauen),

96. 751. Uz spēles stāv gods 97, 331. (Tāpat M. W. M.

96. 389 lika pat dzivibu uz spēli). Jau dažus esmu izcēlis

no segleem 98. 376. Tikt uz zaļa zara (auf den grūnen

Zweig kommen) B. W. Financministrija ar valsts kontrolera

pcckr i tu m v (!) atzinusi.) Parakstits zc m (!) burteem A. B. C.

Jz saveem revolvereem karsēt (brennen). Mani pats mestrs par

bruņineeku „sita"(!) (Sudr. Edz.); abju valstju centeeni no-

ejot uz to (darauf ausgehen). Tikpat viņa tēloja dzives

patee si g i (lebenswahr) no pasaules šķirto atraitni. Tads
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pats vaceetis „latveesu adā", kā dzives pateesigs, ir ari daudzkārt

lasāmais pasaules slavens, (weltberūhmt) milestibas

slims (liebeskrank) M. W. M. 96. 746, tāpat ari tadi ipasibas

vardi, kā: sneega balts, medus salds, de"bess zils v. c. Skat,

Dazadi jautājumi I. 18. Atkal bija smuki eekritis M. W. M.

98. 431. Ja seem putniņeem varētu paprasit, kas zin, vaj tee

veenam (einem) nevarētu dot labu padomu. E. Dūnsberga

Baskaj. 127. Atteica, preecigi tridams (r eib cn) rokas.

K. Kaln. Ozolk. mac. 78. Jzbrinots (verwundert)

viņš tuvojas runātajai. Jzbrinitee mezasargi eeraudzija

savā preeksā macitaju. Labi, es uz to eeeimu (darauf eingehen)

Lautenb. Lomi 60.; bij ceļu ņēmis caur(!) viņu zemi (den Weg

nekmen) Vidv. VI. 123. Nosedees tas uzsita (aufschlagen)

grāmatu, ka medz jaungada vakarā dzeesmu grāmatas pantiņus
uzsist. Lomi 133. Vaj tadeļ viņai bij jātrauc pa kaklu, pa

galvu ar pirmo labāko (der erste beste) apkankeretees.

M. V. M. 96. 166, Deglavs. Es tevi nevaru ceest 96. 601.

Tu nu reiz (einmal) nevari viņu ceest (leiden) M. V. M. 97,

250, Rainis. Kaut kļūtu sis domas vaļā (loswerden) 97*

256, Rainis, Vidžina kā uz der ib v (wie um die Wette)

Sudr. Edz. Ziņojums gan izklausās pārak stiprs pec avizu

piles(!) (Ente). M. V. M. 97. 796. Vecākas masas bija iz-

meklētas skaistules (ausgesucht = lasits) Purap. Hum. 282.

Sim darbam viņš nav audzis (gewachsen). Muižkungs at-

risināja (entfalten, entwickeln) leelkundzisku greznumu. Viss

viņas lepnums sakustējās pee domam(!) (Austr.) Staigā-

tājs tagad satrūkstas un lenc savus solus (seine Schritte len-

ken), no kureenes nācis baiļu sauceens. G-adijumi nak preeksā

(vorkommen). Daudzkārt sastopams. No tulkojumeem ir stāsti

ar bedigu noslēgumu (Schluss) visvairāk starp teem, kas

tulkoti iz kreevu valodas R. S. K. R. Kr. IX, 50, Seiferts.

Maz pa mazam (Maio no Majiy). Pagātne tika atkal

nostadita uz otra plāna (BTopofi miaHi>) (Ezereetis). Skreet tas

varējis gan uz slavu (na ciiaßy)! Deen. L. peel. 11, 77.

Ari pasakās jau svešo valodu pēdas gaisi redzamas: Nu

mulķitis bija piķi (Pech haben) Lerch. Pas. VI. 695. Tas (es)

nebij vakars — vezums tukšs. VI, 368. Gudree deli sākusi

rautees ar darbeem; — drizi (bald) aruši, dr izi (bald) taisi-

jusi podus VI, 368. Dabu par to visskaistāko draniņu uz pa.

saules (Ha cbljT'b) Tomēr parskreen mežsarga abi puikas no
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ganeem tik izsalkusi, ka bail, un tev ne man (mir nichts, dir

nichts) pee pannas klat. Lerch. Pas. IV, 221.

Gandriz lidz beidzamajam laikam, apmeklēja latveesi vācu

skolas, no tam izskaidrojams, ka skoloteem latveeseem, kas pa

laikam mak labāki vācu valodu nekā savu teva valodu, runājot
un rakstot veenmer rēgojas vācu valodas gars preeksā. Dažs

latveetis tā eezidees vācu valodas garā, ka viņš to daudzkārt

ar savu tevu valodu sajauc, dažreiz to par latvisku izspauzdams,
kas vācisks, kā p. p. tam bija izdevees izzināt katra veesa

savadibas, tā sauktos koka zirdziņus (Steckenpferd,

KOHeK'L). No kada laika tad latveetis veesa savadibas sauc par

koka zirdziņeem? Kurs latveetis, neprazdams vācu vaj kreevu

valodu, sapratis rakstneeka izsacitas domas? Bet nu jau

deezgan par svesvardeem runāts. Beigsim savu apcerējumu

par viņeem, vel beigās sevišķi aizradidami, ka atsevišķi sveš-

vārdi nekādi nespēj tā valodu bojāt, kā veseli svešvalodu tei-

ceeni un teikumu eegrozijumi. Pulesimees tamdēļ vveenmer

savas domas eeterpt tirā latveesu valodas uzvalkā, izvairidamees

pec eespejas no svešam spalvām, t. i. no svesvardeem, lūkosim

izsargatees pavisam no veselu svešu spalvu virknēm, t. i. no sveš-

valodu teiceeneemun teikumu eegrozijumeem. Mums nav jābaidās,
ka leekos svesineekus atmetot, musu valoda zaudēs savu kup-

lumu; par latveesu valodu nevar sacit to, ko kads saka ne visai

pareizi par leišu valodu: Daudz ir musu valodai aizņemtu vardu,

plika ta butu, kad kaimiņeem visus atdotu. Mums burbuļo

avoti, no kureem plūst valodas bagatiba. Bet par seem avoteem

runāsim citā reizā, citā veetā.



Par galotni —ums.

Ar galotni —ums ceļas leetu vardi no pārejošu, nepār-

ejošu un bezpersonisku laika vardu pagātnes celmeem. Sos

leetu vārdus darinot, eeverojams sekoss majeens: Pagātnes

trešās personas veetā jaleek galotne —ums; ja tagadnē citāds

patskaņu pakapeens, nekā pagātnē, tad, protams, veenmer izre-

dzams pagātnes patskaņu pakapeens, p. p. gulējums: gulēja,
cēlums: cēla, devums: deva, lējums: lēja, ganijums: ganija,

meklējums: meklēja, šūpojums: supoju, sukājums: sukāju, lijums:

lija. Skat. Leskien die Bildung der Nomina 430. Ja pagātnei

pavisam cits celms par pamatu nekā tagadnei, tad, protams,

ari leetu vardi ar galotni ■—ums veenmer atvasināmi no

sevišķā pagātnes celma, p. p. bijums (tagadne esmu, pagātne

biju), gājums (tag, eemu, eju, pag. gāju). Starpiba starp leetu

vardeem ar galotni —ums un peederoseem laika vardeem eeve-

rojama tikai tos laika vārdos, kuru celmi beidzas uz g un k

un kuru beigu patskaņas pagātnē pamīkstinās par dz, c. Tādos

leetu vārdos g un k paleek nemikstinati, p, p. slēgums: slēdza,

jeb slēdze, braukums: brauca jeb brauce. Tikai izloksnēs sa-

stopamas ari sos leetu vārdos pamikstinatas skaņas, p. p. sledzu-

miņs B. V. 3137*), braucumiņs (Krizburgā), laikam gan peesleo-
notees tagadnes divdabjeem: slēdzams, braucams.

See leetu vardi uz —ums apzime vaj nu pabeigtu darbibu

jeb vaj darbibas panākumu jeb augli.

A. Pabeigta darbiba.

Leetu vardi no neparejoseem laika vardeem: Pirtēi mana

ligaviņa vakarēju gajumiņu B. V. 1117. Man balini jūriņā,

vakarēju gajumiņu T. dz. Krogā dzeed bāleliņš ar vakara

gajumiņu; stalli zveedz kumeliņš ar vakara edumiņu B. V. 1007.

Ej gulēti, vaverite, vakarēju edumiņu B. V. 2897. Es nebiju

pee balina aizpērno bijumiņu B. V. 3779. Lai guļ mana mamu-

lite vakarēju gulumiņu B. V. 3259, salidz, 3305. Nu es jājis

*) B, V. = Latvju dainas Barona un Vissendorffa izdotas.
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vairs nejasu tai māsiņai panakstos; dod Laimiņa nodzivot ar

to veenu jajumiņu L
t

t. dz.*) 856. Es teciņus veen tecēju,

grezni dzeedi ceema meitas; Ko vērts manis tecejumis.—vecas

veen māmuliņas B. V. 557. Jzapinu gerus motus, ližu Laimas

pirtiņa; Deeviņs zina to lidumu, liclis vairs saulitē B. V, 1091.

Kosu dzeesmu padzeedaju, kumeļāi sēdēdams; nedrikst mate

meitu leegt par to kosu dzeedajumu B. V. 594. Dzeed, gaili-

ti, veenu reizi, gana reizes saukumiņa B. V. 3064. Smalkais

leetiņs i nolija pec pērkona graudumiņa B. V. 644. Atklec-

dzees, tautu meita, pa manam kleegumam B. V. peel. 240. 2.

Kam, māmiņa, mani raji, kas no tava rajumiņa B. V. 3300.

No ta oda kritumiņa visa zeme norībēja B V. 2744.

b) No pārejoseem laika vardeem: Gan, balini, atradisi, ko

bus laba darijusi; atradisi rita mali vakarēju likumiņu B. V.

3582. Tam pašam staļļa durvis vakarēju verumiņu B. V. 3367,

3137. Stalli zweedza kumeliņi vakarrita barojumu 3137, 2.

Peecas sešas matēs meitas veens mātei ratenits; ir tas pats aiz-

krāsnē aizpērno eecelumu 3137, 3. Tris reizites kreklu vilka

veenu pasu mazgājumu B. V. peel. 3317. Man dzeesminu tris

pūriņi apenisu dārziņa; tris gadiņi sadzeedaju veenu vaka vezu-

miņu B. V. 30, 1. Sai saule dzivodama ikvakaru veetu taisu;

kā bij man nu gulēt ar to veenu taisijumu Ar. t. dz. 1356.

Kūmas naudu sametusi, nu meteet, leecineeki, nu meteet leeci-

neeki, par ēdumu, par dzērumu B. V. 1845, salidz. 1427.

Paldees saku māmiņai par agraju celumiņu. L. t. dz. 2441.

Klausis Laimes leegumiņu, ne ļautiņu teikumiņu. Austrums,

96. 512. Linu. linu, bāleliņu, par plukumu, ravejumu; mate

deva villainiti par aitiņas ganijumu Arona taut. dz. 1685.

Gmz, guz, tēvaini, tevs tevi kaus, man bus kājiņa par ganijumu

B. V. 2533. Klausi manu lugumiņu par kājiņu avumiņu, par

galviņas sukajumu B. V. 4384. Man jaeet tautiņās par Lai-

miņas laidumiņ L. t. dz. 1981. Var. Par Laimites vēlējumu,

likumiņu. B. V. 1946, 1840, 1928. Es but badu nomiruse no

balina arumiņa B. V. 3593. Baliņs saka uz māsiņu; ko

māsiņa laba dara? Atradisi, bāleliņi, masas labu darijumu
B. V. 3522. Peeminesi, sveša mate, manu labu darijumu B. V.

4169. Gan tev Deevs atdaris manu pari darijumu B. V. 4296.

Eedevis par perumu laditi Lerch. Pas. VI, 828. (salidz, par

pereenu). Ķeniņs par tadu peekrapumu negribēja vis meitu

*) L. t. dz. = Latv. tautas dzeesmas. Drukā dotasno Latv. draugu

beedribas.
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pats nogalināt Lerch. Pas. VI, 629. Veena mutes atpletumā

seeva lamajusees Lerch. V, 237. Ta bij mana zida bante par

balinu klausījumu. Rig. Latv. Beedr. Zin. Kom. kr. VII, 37.

Pec septiņi gadu meklējuma Lerch. Pas. VI, 1032. No reizes

dzirdējuma Atis atminējas Austr. 96, 749. Tik manai māmi-

ņai šūpojums, auklējums B. V. 1979, 1903, 1977. Paldees

saku māmiņai par to leelu gaidijumu B. V. 1946. Visi gaida,

veens dabūja, citeem acu redzējums B. V. 1946.

Pabeigta darbiba ne retumis apzimeta par tadu ar laika

apstākļa vardeem: Speķi no pirmiteja dzēruma peeaugusi
Lerch. Pas. VI, 520. Es māmiņai nemaksāju veenas naktis

šūpojumu, vaj veenas naktes muldējumu, veenas deenas auklē-

jumu B. V. peel. 973. Azaidiņu māmuliņa par si rita gani-

jumu B. V. 972. Se, māsiņa, āboliņš, par vasaras gulējurnu

L. t. dz. 1596. Ko velces par sis nakts sargajumu. Lerch.

Pas. V. 301.

B. Darbibas panākums.

Es māsiņai pakaļ gāju pa skujiņas birumiņu L. t. dz.

953. Lai ļautiņi nepazina tavu zeedu birumiņu B. V. peel.
1060. Pakaļ jāja bāleliņi par zeedinu birumeem L. t. dz. 560.

Veca mana māmuliņa, smiltis pedu nepazinu, mauriņā veen

pazinu rita rasas birumiņu B. V. 3267. Var. bridumiņu, gaju-

miņu. No celiņa veen pazina bara bērna tecējumu B. V.

4617. Ritu jas tris tauteesi man augumu lukotees L. t. dz.

1068. Pazist laca tupejumu, gājumu nepazist. R. S. K. R. Kr.

VII, 503, salidz. VII, 507, i. Var. Kur Lacis tupējis, desmit

gadus pazist. VIL 507, 3,
salidz Br. m. 1344, 572. Stiprais ik

uz siteena celees no eestiguma arā Lerch. Pas. VI, 547. Viņš

vicina pa velna noplavumu izkapti Lerch. V, 340, salidz. V.

42. Avenes aug pa stigām un citeem cirtumeem D. L. peel.

IV, 7. Labāk suņa kodums, neka laizijums (sak. vārds) Ap-

mazgajuse izduramu un acis atkal izdzeedejuse Lerch. Pas. VI.

766. Vezi pargreez un eegreezumā eeleek v. t. t. D. L. peel.

IV. 116. Velns sācis deguma vātis arstet Lerch. VI, 448.

Pret pumpumu, uztūkumu leeto lupstāju lapas D. L. peel. IV,

114 uz noplukumeem, noplucinajeem D. L. peel. 115, pret ap-

milzumeem leeto, uz eecirtumeem, cirtumeem leek, turpat, iz-

situmi, bites dzēlums, eegreezums, sasprēgājums (118), eeberze-

jums, eevainojums, sasējums, trakums, lūzums, limejums.

4
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Stāvoklis.

Kā darbibas panākums daudzkārt parādās tas stāvoklis,

kas zināmai darbibai seko.

Zaķis apreibumā gan. izlēca ara Lerch. Pas. VI. 814; dzē-

rumā, eedzerumā, eesilumā, reibumā, apmulsumā; būrums at-

kapees, apskaudums nepeelip Lerch. V, 23.

Ceesamās kārtas nozime.

No pārej oseem laika vardeem darinateem leetu vardeem uz

—ums ir daudzkārt ceesamās kārtas nozime.

Gudra jauna malejiņa krusta savu malejiņu Lerch. Pas.

VI, 81. Veca mat, veca mat. sedzees baltu villainiti. Vaj tu

gribi pazaudēt savu Deeva devumiņu B. V. 1604. Man pacēla

miļa Mara savas meitas suvumiņu. B. V. 5020. Bitit, tavu su-

vumiņu baznicā dedzināja; mamiņ, tavu darijumu tautiņās no-

valkāja B. V. peel. 1991, 3. Bij manā pūriņā trej māmiņu da-

rījums L. t. dz. 1623. Musu saimneece drusku, drusku eeberdzir-

naviņās, bet mali traka palikdama, ari nesamalsi eeberumu

Lerch. Pas. VI, 118. Bet vecajam kauns gandriz pārvedumu ra-

dīt Lerch. Pas. V, 210. salidz. patencināt par pārvedumu Lerch.

V, 137. Vagars eekarojis vira atradumu. Lerch. Pas. Visa gada

pelnījumu pelēka aitiņa apēd R. S. K. Kr. VII 307, pelņu

307, c, krājumu 307, 3. Visu slaukumu ņēmusi izdzert. Lerch.

Pas. VI, 830.

Konkrēta nozime.

Ka apceramee leetu vardi var kā darbibas panākumu ap-

zīmēt kaut kadu preeksmetu, tas veegli saprotams, p. p. krē-

jums, vezums, lidums, plēsums, virums, segums, „sagsa". Tur pa-

lika miļi vardi, tur kuplee segumiņi B. V.; audums „audekls":

Caune vilka audekliņu sausas egles galiņā; dagajusi Deeva deli,

sajauc caunes audumiņu B. V. peel. 2407, salidz. 2404, 2409,

2910.

Starpība starp aizrādītajām nozimes nokrāsām ir daudzkārt

tik smalka, ka nereti grūti nākas noteikt, kadā nozimē zināms

vārds saprotams. Katrreizeju nozimi nosaka teikuma saturs. Sa-

lidzini sekosus teikumus savā starpā: „No ta oda kritumiņa

(pabeigta darbiba) visa zeme noribeja" ar: „Cits uguni taisa, cits

kritumus (konkrēta nozime) nes, uz eesmeem cits cepina gaļu

Austr. 97. 376 1. p. „Kumas naudas sametusi, nu meteet leeci-

neeki par ēdumu, par dzērumu (pabeigta darbiba) ar:
„
dzērumā

(stāvoklis) viņš to padarījis". „Pirtē mana ligaviņa vakarēju gaju-

miņu (pabeigta darbiba), ar: „pazist laca tupejumu, gājumu nepazist
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C=pedas, darbibas sekas,, panākums), vaj ar: „nepaturi, bāleliņi,

manu suru gajumiņu (=pelņu). „Izapiņu ģerus motus, ližu Lai-

mes pirtiņa; Deeviņs zina to lidumu (pabeigta darbiba), lidis

vairs saulitē" ar: „lidumā (konkrēta nozime) ecēdams" B. V. 995,

„Pleseet skalus, baleniņi, naks meitiņas vakarēt; citām cimdi, ci-

tām zeķes par skaliņu plesumiņu (pabeigta darbiba)" Ar. t. dz.

677 ar: „plēsumā ecēdams.

Ka beidzamajos peemeros, tā daudzkārt pabeigta darbiba

domājama nākotnē: Dos tevs, mate, es neeesu, te bus tavis lu-

gumiņis, tavs kumeļa sedlojums B. V, 556, 14. Deeverit, man

balit, aizjūdz manu kumeliņ! Es tev dosu savu masu par ku-

meļa aizjugumu L. t. dz. 1930. Balits savu istu masu leepuksnejā

audzināja; tauteets sola simt dālderu man par reizes redzējumu

Ar. t. dz. 1116.

Kā no peemereem redzams, nozime apceretajeem leetu var-

deem plaša jo plaša. Dr. Bielensteins peesķir viņeem parleeku
šauras nozimes robežas, darāmās kārtas nozimi teem noleegdams.

Bet ka seem vardeem peemit ari darāmās kārtas nozime, to pee-

rada it sevišķi gaisi papilditaju ģenitivi, kas no teem daudzkārt

atkarigi: Tew meitiņa, ta draviņa par launaga nesumiņu." B.

V. 4747; salidz. Aron. t. dz. 1159, 1455. Deeviņs ari godu

grib par maizites devumiņu B. V. 1478. Dzeedasim matēs

dzeesmu par launaga devumiņu B. V. 1002. Atraikņam roku

devu, kreiso devu ne labo: kreisas rokas devumiņu es pārpilnu

neturēju, L. t. dz. 1914. Kas manai māmiņai, kā supoļa kārumiņš

B. V. 1979. salidz. 1851. Man bus ogas man bus medus par

bērniņa auklējumu (var. šūpojumu) B. V. peel. 2105; salidz.

1163, L. t. dz. 1647. Mes vairāk negribam parmāsiņas audzējumu

L. t. dz. 683. Segšu baltu villainitipar dēliņa lolojumu L. t. dz.

2425. Es tev dosu savu masu par kumeļa aizjugumu B. V.

1930. Man Deeviņs zemi deva par to kapsļu turējumu t. dz.

Ko atstāšu māmiņai par pūriņa darijumu B. V. peel. 725.Pal=

dees saku tētiņam par pirtiņas kurumiņu B. V. 1281. Tautas

mani gutin guva par vaiņaga pinumiņu B. V. 270. Par rociņu

saldējumu, par kumeļa sedlojumu B. V. 5036. Mate deva villai-

niti par aitiņu ganijumu Aron. taut dz. 1985. Se tev sātan,

par aitu rijumu Lerch. Pas. IV. 213. Atsreebtees par cuskas

kārumu Lerch. Pas. VI. 741. Salidzini: Es dabūju villainiti

par balina šūpošanu B. V. 1883. Paēdusi, padzērusi pateicati Dee-

viņam par saliti, par maiziti, par miligu ceenisanu B. V. 1481.

K. Mühlenbachs.



Par neitra jeb nekatras kartas likteni

latveesu valodā.

lndoeiropeesu valodas izšķiramas tris kārtas: vireesu, see-

veesu un nekatra kārta jeb neitrs. Nekatra kārta dažas valodās

iznikusi, tā romāņu, angļu, dāņu, latveesu un leišu valodā.

No balteesu valodām uzglabājusi neitru senprūšu valoda.

Skat. Pauli Kuhn-Schleichers Beitrāge VII, 201 un sek. 1. p.

Leišu un latveesu valodā senā neitra veetā eestajusees pa leela-

kai daļai vireesu, retumis seeveesu kārta, vel retāki sadzenamas

senā neitra atJeekas.

lndoeiropeesu valodās jau no indoeiropeesu kopdzives lai-

keem vārda celmi izpildija neitra veenskaitļa nominativa un

akuzativa veetu; citi locijumi saskanēja ar vireesu kārtas

locijumeem.

Eeverojot, ka leišu un latveesu valodā neitrs iznicis, viņa

pēdās sis valodās sadzenamas tikai ar citu valodu palidzibu.

Latveesu, leišu, senprūšu, tāpat slavu un ģermāņu valodās

neitra i — celmi nav vairs sastopami. Pec Zubatija domam

(Ueber die sogenannten Mickvocale des lett. Volkslieds 7. 1. p.)

daudz" „daudzi" uzlūkojams par neitra veenskaitli no ipasibas

vārda daugis; tā tad neitrā „daudzi" butu latveesu valodā at-

ronama atleeka no neitra i — celmeem. Bet „daudzi" laikam

gan uzskatams par neitra daudzskaitli, celees no daugiai; salidz.

lidz. lidzi
—

leišu lvgiai (lygus).
Neitra v — celmi, lai gan neleelā daudzumā, uzglabaj usees

ģermāņu, leišu un senprūšu valodā, bet slavu un latveesu va-

lodā ari neitra v - celmi iznikusi, parverzdamees vireesu

kārtā.

Neitra v — celmi: alus, leišu alus, senpr. alu; medus,

leišu medus, senpr. meddo, t. i. medu, senindeesamādhu, greeķu

piefro slavu Mejrß. Kā neitra n —un r — celmi minami:

ūdens, leit. vandu, undū (vir. k.), senpr, wundan, gotu vato;

greeķu īißoip ; asins, salidz. senind. gen. as -nās (neitrs), gr.

sap, lat. assir, asser; ķekars; ķeķe Nigrandā vairāk siku

*) Tāļu, sebu, zemu v. c. uzlūkojami gan par instrumentaleem. Sk

Zubatvlndogarm. Forsch. 111. 124.
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preeksmetu kopā : viņš neizrāva veco zobu, un nu jaunam au-

got izauga ķeķe, t. i. divi kopā; reeksti aug ķeķes, t. i. pa

2, 3 un vairāk (Jansevskis), ķeķis=ķekars (Kronvalds); Talsu

apgabalā ceka=sipoļu ķekars; leišu keke, lat. cicer (neitrs)

„
zirnis".

Sens neitra— s celms ir bez saubam debess, daudzsk.

ģen. debesu, leišu debesis, dauzsk, gen. debesū (vir. un seev.

kart., = slavu HeuO, daudzsk. nedeca. Ari mēness bija gan se-

nāki neitra s — celms, leišu menas. Skat. Brugmann Grund-

riss 733. 1. p. Pec J. Smidta (die Pluralbildnngen der indo-

germ. Neutra 252 1. p.) ari leišu akas (vir. k.) „alingis", = sen-

slāvu oko „acs", kvāpas (vir. k.), kvēpji, kvepes = lat. vapor,

sriautas, srautas, strauts =senindeesu srotas,irseni neitraos—celmi.

Delbrūcks (Vergleichende Syntax der indogerm. Spr. 101 1. p.)
šaubas par J. Smidtu domu pareizibu. Leišu akas viņš šaubas

salidzinat ar slavu neitru oko dažādas nozimes deļ; bet sis

šaubas neveetā; jo latveesu vārds „acs", kas bez saubam no ta

pasa celma izaudzis, no kura celees slavu oko, neapzime neveen

dzivneeku redzamos orgānus, bet latveetis runa ari par adikla,

tikla, kartupeļu acim, par acim purvos = akate, leišu eketē.

Akate, eketē ir ari ta pasa celma atvases, no kura izaudzis

leišu ākas, akls. latveesu aka, acis Nesaskaņa gramatiskā kārtā

starp leišu „ākas" un latveesu „aka" man sķeet deezgan droši

aizrāda, ka ākas un aka bijusi pirmatnē neitri. Jo neitram pa-

nīkstot, viņa veetā varēja eestatees gan seeveesu, gan vireesu

kārta aiz eemesleem, kurus turpmāk sikaki eeverosim. Aiz ta

pasa eemesla, t. i. aiz nesaskaņas kārtas ziņā, man domāt,

meklējami seni neitri leišu vārdā kvāpas un latveesu kvēpjos,

kvēpos, kvepēs. Seem vardeem vel ka sens neitrs gan peevee-

nojams latveesu vārds ~lops = senvacu lamb = jers. Tad

vel bez saubam bijusi seni neitri sekosee vardi; ~acs, leišu

akis (slavu oko), auss, ausis (slavu yxo), sirds, leišu

szirdis (kreevu cepfliļe).
Visbeezaki nekatra kārta bija sastopama o — celmos;

ezers, leišu ēžeras (vir. k.) senprūšu assaran (neitrs), kreevu

03epo (neitrs), milti, leišu miltai (vir. k.), senprūšu meltan(neitrs);

luks, leišu limkas,, senprūšu lunkan (neitrs), senslāvu jibiko;

puri, lei§u purai, senslāvu nLipo; dubens, dibens, leišu dugnas,

senslāvu seens
7

leišu szenas. senslāvu cbho ; jūgs, leišu

jungas, senslāvu hto, senind. yugam, greeķu rC_oyr;, jugum latiņu;

imts. leišu szimtas, senind. šatam, lat. centum; vārti, leišu
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vaftai, senprūšu varto (neitrs), senslāvu BpaTa. Seni neitra

o — celmi meklējami ari dažos leetas vārdos
,

kas celusees no

participeem p. p. dots: „dots dotam atdodas; salidz. lat. tectum.

Ģeem neitra o — celmeem indoeiropeesu kopvaloda bija se-

višķa galotne veenskaitļa nominativa un akuzativā, proti — om.

Si galotne pec balteesu kopvalodas skaņu likumeem pārvērtas par

— an, ta senprūšu valodā: meltan, lunkanu. c, leišu valodā

par nazalpatskani i\, un latveesu valodā, ja viņā butu uzglabaju-

sees senee neitri o — celmos, teem peekristu veenskaitļa no-

minatīvā un akuzativā galotne — v: *luku, *jugu, *simtu. Simtu—

teesam latveesu valodā dažreiz sastopams simts veetā: Simtu,

simtu kumeliņu veenos pašos eemauktos Biel. Rātsel 666. Maza,

maza muižiņa, simtu sagsinu R. L. B. S. Kom. R. kr. VII,

477 m. So formu „simtu" varetum
par likumigo seno neitra

nominativu uzlūkot, ja teikumā tai nebūtu tada nozime, kada

instrumentalim; jo „simtu" lodziņu, „simtu" saksiņu neizsaka

zināmu, noteiktu skaitu, bet apzime apmēram leelu daudzumu;

„simtu" lodziņu, „simtu" sagsinu nozimes ziņā lidzinas daudz-

skaitļa instrumentālam: simteem lodziņu, simtam sagsiņu; ta-

pec gan simtu nav uzskatams par neitra veenskaitļa nominativu

— akuzativu, bet par veenskaitļa instrumentālu.

Retāki ne ka vireesu kārtā, senee neitra o — celmi

latveesu un leišu valodā pārgājusi seeveesu kārtā p. p. darva,

leišu dervā, „darvokslis", senslāvu jīplißO, koks; sekla, leišu

sekla v. c.

Daudzskaitļa nominativā un akusativā neitra o — celmos

latveesu un leišu valodā sagaidāma galotne a; ta tad veen-

skaitli simtu, daudzskaitli simta. Forma „simta" teesam lasāma

Bielensteina izdotajās miklās: Trīssimta (= trissimtu, trissimt,

trissimts) viru danco uz dzelža tiltu (680 m.) Forma simta

gfuti gan citādi izskaidrojama ka par neitra daudzskaitli; tā-

pat apstākļa vārdā „veen" senākā „veena" veetā=leisiv vēno—g

(salidz. Zubatv TJeber die Flickvocale 15 1. p.) un saiski—„pirma"

meklējamas gan senā neitra atleekas.

Veetneeku vardi indoeiropeesu valodās vispari locijumos izšķi-

ras no citeem vardeem, ta ari sevišķi neitra nominativā un aku-

zativā. Sos divi locijumos veenskaitļa neitram galotne ir — d.

Ģis veetneeku varduneitrs uzglabajees, atmezdams galotni — d,

sekosos saišķos: 1) ka —• senprūšu ka, latiņu quod, 2) ta —

senslāvu to, senprūšu s—ta, 3) ja—senindeesu yad. ~Ka, ta,

ja pareizi atzinis par veenskaitļa neitreem Bielensteins (Lett.
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Spr. I § 171) Bet Malovs (die langen Vokale 49. 1. p.) nepareizi

viņus uzlūko par neitra daudzskaitļeem, teem peelidž inadams

leišu neitra daudzskaitļus ~kai, tai, jei" ; latveesu isais a vardu

beigas veenzilbju vārdos nekad nav celees no ai.

Te kads varētu domāt, ka latveesu saiski ~kad" vel uzgla-

bajees senais neitrs ar galotni — d. Bet Malovs (di) langen
Vokale 49. 1. p.) it pareizi bridina, ka latveesu ~kad" nav sali-

dzinams ar latiņu quod, bet ka tas celees no paplašināta neitra.

Kas tas par paplašinājumu bijis, to pasaka mums Zubatijs
(IJeber die sogenannten Flickvokale des lett. Volksliedes 20. 1. p.)
Eekams se latveetis paplašinājumu atmeta, viņš bez saubam sa-

cija: kadu = leišu kada;
,

salidz. leišu kadan—gi, kacle pee

Renhauzena (skat. Bielenst. 11. § 394).

Ka sens neitrs varētu dažam ari izliktees Kandavas apga-

bala dzirdamais, „pirmad = pirmit" Bet seno neitru ar galotni

d par velti meklēsim latveesu valodā, jo jau balteesu un

slavu kopdzives laikā d, t vardu beigās atmesti. Tapec ..pir-

mad" citādi izskaidrojams. ~Pirmad" savu galotni —ad pa-

ņēmis gan no apstākļa vārda ..tagad."

Pronomenu neitram bija indoeiropeesu kopdzives laikā

pazistama daudzskaitli galotne—ai, ko peerada latiņu quae —

„kas," haec „tas", greeķu kai „un" senprūšu kai „kas"; kā

saiskis: „ka", „lai", leišu kai „kā", taī „tas". Si galotne
—ai pārgājusi leišu valodā no pronomeneem uz ipasibas var-

deem: taī geraī „tas ir labi. Ari latveesu apstākļu vārdos:

labi, jauki, driz, drizi v. c. atronama sena neitra galotne — ai;

jo pec latveesu skaņu likumeem ikveens— ai vardu beigās

pārvēršas par —i,tap. p. lidz, lidzi— leišu lygiai no ipasibas

vārda lygus (Sk. Zubaty, die Flickvokale 8 1. p.), Malovs (die

langen Vokale 49 1.) uzlūko lidz, lygiai par veenskaitļa neitru

bet ta gan nepareizi.

Jt kā senatnes vesturneeks pilsdrupas aplūkodams, deezgan

veegli tanis pilsdrupas atzis, bet tam bus dažreiz neeespejams

noteikt, kadā izskatā si pils lepojusees, eekams ta drupās par-

vertusees, ta ari valodneeks, dažus apstākļu vārdus apcerēdams,

atzis gan viņos senos neitrus, bet nevarēs droši noteikt, vaj

see apstākļu vardi celusees no veenskaitļa vaj no daudzskaitļa

neitreem p. p. vaj vis, maz celusees no veenskaitļa :i:visad, *ma-

zad, jeb vaj no daudzskaitli *viza, *maza jeb *visai, *mazai. Tā-

pat „daudz", kas pec Zubatija jau minētajam domamir veenskaitļa

neitrs, varētu but ari daudzskaitļa neitrs: *daugiai, ka lidz=lygiai.
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Apcerot siciņas neitra atleekas latveesu valoda, mums lab-

prāt gribētos izzināt, kamdēļ gan so kārtu latveesu valoda

zaudējusi un senprūšu valoda to uzglabājusi. Sanderam (Austr.

IX. 1, 14) sķeet igauņu valoda gan vainiga esam, ka neitrs no

latveesu valodas izzudis. Sanders sis savas domas nav paskai-

drojis, ta ka es vismazāk nevaru viņu domu gaitā eedomatees.

Vispari valodneecibā jau atzits, ka neitrs tās valodās bojā

gājis, tas laika straume eeguvis tadu pasu formu, kada

vireesu vaj seeveesu kārtai. Ta saka it pareizi J. Smidts (Die

Pluralbildungen der indog. Neutra 30.1. p.). „Neitrs iznicis romāņu,

angļu, dāņu, leišu valodās, pec tam kad divas gramatiskas kārtas

laika straumē kļuva pee veenadas formas. Tikai galotnēm at-

kritot, panikst veena no gramatiskajam kārtam." To eeverojot,

tūdaļ ikveenam bus saprotams, kamdēļ slavu valodās neitra v—u—

celmeem bija visādā ziņā vireesu kārtā parverstees. Jo pec

slavu skaņu likumeem vajadzēja p. p. no senā neitra „medu"

izceltees Meflt, t. i. neitra nominativs un akuzativs saskanēja ar

vireesu kārtas nominativu un akuzativu cbih'l = suņus, sunum.

Sk. Leskien die Declination im Slavisch-Littauisclīen unci Grerma-

nischen 67. 1. p.

Ta tad ari nav ko saubitees, ka latveesu neitra izskaudeja

nav igauņu valoda, bet formu saskaņa, tāpat ka citās valodās.

Lei§u valoda ir valodneecibas ista meita, par kuru valod-

neeki sevišķi rūpējas, bet latveesu valoda peelidzinama pamei-

tai, kuru maz eevero. Tā jau saprotams, ka neitra liktens va-

lodneecibai eeceenitā leišu valodā nevar but atstats valodneeku

ne —eeverots. Zinātnes gaisma, kas apgaismo tumšo neitra jautā-

jumu leišu valodā, var ari apspidet latveesu neitra tumsibu, ja

viņas starus tani eelaizam.

Vardi „acs" ~auss" jau leišu, latveesu un senprūšu, jeb

veenu vardu sakot, jau balteesu kopdzives laikā parvertusees no

seneem neitreem seeveesu kārtā; jo ari senprūšu valodā, kur

citādi neitrs uzglabajees, minetee vardi ir seeveesu kārtas, ko

peerada daudzskaitļa nominativs „vissas ackis," akuzativs „akins,

ausins". Eesaksim savu izskaidrojumu ar so visvecāko kārtu

maiņu. Ka izskaidrojama tada kārtu maiņa ?

Apceramee vardi pirmatnē nebija i—celmi, ka tagad;

senee celmi vel skaidri redzami latveesu daudzskaitļa genitiva:

acu, ausu. „No celma ~ok" saka Malovs (Die langen Vokale

102 1. p.) ir divskaitļa nominativs un akuzativs senindeesu

aksh-i, slavu oto, greeķu oooe. See nav divskaitļi no i—cel-
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ineem, bet i— celmi senindeesu aksh —i, leiša akis, latveesu acis

ir celusees no divskaitļa galotnes". Tā Malovs. Turpmāk musu

vaicājumu paskaidro I. Smidts (Die Pluralbildungen der indo-

germ. Neutra 251. un 252. 1. p.) tā:
~

No abeem mineteem var-

deem (acs un auss) bija divskaitlis no seneem laikeem leeto-

jams nekā veenskaitlis (jo divskaitli stājas visi preeksmetu jumi,

t. i. divi kopā saderoši preeksmeti, kā p. p. acis, ausis, nāsis,

spārni v. c. Skat. Delbruck Vergleichende Syntax der indo-

germ. Spr. I Theil 135. un sek. 1. p.) §is divskaitlis bija atva-

sināts no lidzskaņu celmeem: senind. aksh—i, greeķu c'ccč =

ok—je, senslāvu o 1!—h un tāpat senbaktru ush—i, senslāvu

yni—h un leišu valodā ar paisinatu i: aki, ausi. Ģis divskaitļa

nominativs, akuzativs ir vainigs, kamdēļ akis, ausis pārvērtās

par i—celmu un peeņema seeveesu kārtu. Jo vireesu kārtas

—celmi darina divskaitļa nominativu, akuzativu pec ja—dekli-

nācijas; genczu no gentis; tikai seeveesu kārtas i—celmi p. p.

nakti = senind. nakti saskanēja galotnē ar aki, ausi. Kad

neitri aki, ausi pārvērtas seeveesu kārtā: akis, ausis, tee varēja

senajeem neitreem * szirdi, * debesi, kuri divskaitli reti leetojami
un kuru divskaitlis tamdēļ nevarēja deklinaziju grozit un locit,

par paraugu noderēt, tā ka ari tee pārvērtas seeveesu kārtas

i—celmos. Ko J. Smidts tik aspratigi izskaidro par leišu ap-

cereteemvardeem. tas pats sakāms par latv. vardeem: acs, auss, sirds,

debess. Saskaņa starp vardeem acs, auss ar seev. kārtas i—celmeem

divskaitļa nomin,un akuzat. abi aci, abi ausi, tāpat ka abi nakti, pār-

vērta pirmatnējos neifcrus seeveesu kārtas i celmos; bet pec seem see-

veesu kārtā parversteem vardeem rikojas vardi „sirds" un ~debess"

R—celmi leišu, tāpat pa daļai ari latveesuvalodā, atmetaveen-

skaitļa nominativā r, peetikdami ar galotni c, p. p. latveesu „mate"

=latiņu mater, leisn inte — latv. eetere, eetaļa; un pamatojotees
uz veenskaitļa nominativa galotni, peeņema ja—deklinācijas

galotnes : gen—intes un latveesu valodā matēs. Tāpat ari gan

leišu keke, Nigrandes ķeķe, Talseneeku ceka pārgājis, nomina-

tivā r atmezdams, seeveesu kārtā no neitra * keker, lat. cicer.

Skat. Brugmann Grundriss II § 733. Bet latveesu parastais

ķekars paturējis a un pārgājis vireesu kārtā.

Par neitra n—celmeem pastāv domu starpība starp Brug-

mannu (Gundriss 11, 733 1. p.) un J. Smidtu (Die Pluralbildungen

d. indg. Neutra 92). Pec Brugmana pee n—celmeem pargrozi-

jusees tamdēļ gramatiska kārta, ka neitra nominativa, akuzativā

galotne bij ari sastopama pee vireesu kārtas vardeem. Tā p. p.
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senee neitri leišu valodā: semu (sekla), vandu ar tadu pasu galotni

ka vireesu kārtas vardi „akmu". Bet pec J. Smidta visu men —

celmu neitra nominatīvos eestajusees daudzskaitļa nominativa

galotne, un ta tee pārgājusi vireesu kārtā. Latveesu valodāgan

vireesu kārtas, gan senee neitra n—celmi sajaukusees ar i—

celmeem, par ko leecina daudzskaitļa genitivs akmeņu, ūdeņu;

to peerada ari veenskaitļa nominativs un genitivs: akmens,

ūdens. Jo sini ziņā it pareizi saka Brūckners (Archiv fūr sla-

visch. Philologie 111, 250. 1. p.): „Ka veenskaitļa nominativs un

genitivs akmens celees no akmenis, bet ne no lidzskaņu celmeem,

ka leišu akmu, gen. akmens, to peerada uzglabājušās skaņu

kopa — en. Skaņu kopa —en tikai tad latveesu va-

lodā nepārvēršas par cc, kad si skaņa kopa celusees, kādam

patskanim aiz „en" izkritot, ka apceramos peemeros akmens

celees no akmenis, ūdens no udenis. Senais neitrs ~ūdens"

pilnigi rikojees pec vireesu kārtas vardeem ar galotni ens, ka

akmens, rudens v. c., bet senais neitrs ~asins" savadi attistijees,

Veenskaitli viņš sev par paraugu izredzējis senos vireesu kār-

tas n—celmus, ka zobins, akmens, būdams tāpat ka see vireesu

kārtas un lokāms tāpat ka see; dažos apgabalos ~asins" ari

daudzskaitli pec seem vireesu kārtas vardeem grozijees: Balti

asiņi tek. R. S. K. R. kraj. VII, 312; Koknesē asni

(ar steeptu a); bet pa laikam dzirdama daudzskaitli galotne —is:

asinis; visi vardi, kam galotne —is daudzskaitļa nominativā,

ir seeveesu kārtas vardi, izņemot veenigi daudzskaitli ~ļaudis" un

pee Manceļa sastopam daudzskaitli sunis = suņi; to eeverojot

veegli saprotams, kamdēļ asinis ir seeveesu kārtas, bet izlokšņu

daudzskaitļa nominativs ~asiņi" vireesu kārtas. Ka senee neitri

~acs", auss" kļuvusi latveesu valodā pee daudzskaitļa ..acis, au-

sis"' un pee seeveesu kārtas, tas bija mums veegli saprotams;
senee leetojamee divskaitli aci, ausi bija formu ;,acis". „au-

sis" celeji; bet divskaitlim „asiņi" nevaram nekādu svaru peesķirt

daudzskaitļa ~asinis" attistibā. Tapec mums te tas pats jāat-

kārto, ko jau sacijam par vardeem ~sirds, debess", proti, ka tee

rikojusees pec vardu, ~acs", „auss" analoģijas.

Beigās vel apcerēsim o — celmus. Mes jau redzējām, ka

no seneem neitra o — celmeem izceļas latveesu valodā gan

seeveesu gan vireesu kārtas vardi. Te nu izceļas pirmais jau-

*) Vidzemē sastopami ari daudzskaitļi: akmenis. abolis, asmenis,

rudenis, udenis. Sterst. A. Latv. valod. mac. -22. 1. p.
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tajums; ka no seneem latveesu neitra o — celmeem varēja

attistitees seeveesu kārtas vardi.

Veenskaitļa kopibas-vardi nozimes ziņa tuvi rada daudz-

skaitlim. Tā p. p. senslāvu upaTpbī, 6paTm, nozime bralibu un

ir vārda kopibas veenskaitlis; bet sis veenskaitlis jau senslāvu

valodā izleetots daudzskaitļa nozime „brahļi". Pec J. Smidta

un daudz citu valodneeku domam (skat. Brugmann Grundr. II

682) ari daudzskaitļa neitra galotne — a, tāpat kā apcerētais

opaTba ir sens seeveesu kārtas kopibas vārda veenskaitlis. So ma-

cito viru domas atron stipru pabalstu greeķu un senindeesu va-

lodā, kur, ja neitra daudzskaitlis teikuma preeksmets isteicejs

nostājas veenskaitli.

Valoda daudzkārt so apcerejamo neitra daudzskaitļa ga-

lotni — a uzlūkojusi par seeveesu kārtas veenskaitli, kur ir sa-

stopama galotne — a, un tamdēļ rikojusees ar neitreem kā ar

seeveesu kārtas vardeem. Tā romāņu valodās daudz latiņu neitri

pārgājusi seeveesu kārtā, romāņu valodām seno neitra galotni

— a uzlūkojot par seeveesu kārtas veenskaitļa galotni, p. p.

ital. foglia. Skat Diez. Gramm. 11, 22. Tāpat leišu valodā

parvertusees seni neitri seeveesu kārtā. Skaitļi dvvlika, 12,

trvlika 13, keturiolika, 14, ir seni neitri, kas redzams no vecos

rakstos un vel tagad izloksnēs sastopamā daudzskaitļa iustrumen-

tala: dvvlikais. Bet tamdēļ ka sos senajos neitros dvvlika,
keturiolika sastopama tada pat galotne, kada seeveesu kārtas

vārdos veenskaitļa nominativā, p. p. mergā, rankā, leišu valoda

minētos skaitļus uzlūkoja par veenskaitļa seeveesu kārtas vardeem:

gen. dvvlikos, kā mergos.

Gluži tāpat gan latveesu valodā, p. p. darva, bija tads

pats daudzskaitlis kā tauki, sūkalas, tikai neitra daudzskaitlis.

Bet neitra daudzskaitlim nominativa saskanot ar seeveesu kārtas

veenskaitļa nominativu, latveetis, tādas skaņu veenadibas pave-

dināts, saka senos neitrus, ka p. p. darva, sekla, leetot un locit

kā seeveesu kārtas vārdus,

Beidzot mums vel jaluko izzināt, kamdēļ apceretee o — celmi

pārgājusi vireesu kārtā. Sini ziņā saka par leišu valodu Malovs

Die langen Vokale 81. 1. p.) „Neitra celmos saskanēja formas

ziņā veenskaitļa un daudzskaitļa nominativs ar seeveesu kārtas

nominativu, bet citi locijumi bija lokāmi pec vireesu kārtas

o — celmu parauga. Saprotams, ka lūkoja no tada valodas

mistra izvairitees, vaj nu vireesu kārtas formas ari veenskaitļa
nominativā pārceļot, vaj ari rikojotees ar zināmo vardu, kā ar
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seeveesu kārtas vardu. Leelakā dala leišu valodas neitru pār-

gājusi vireesu kārtā; see neitri dāvājusi pat savu galotni —ai

vireesu kārtas vardeem. Leišu daudzskaitļa galotne —ai pee-

lidzinat slavu i, p. p. vilkaī=Rji,Ln;o, nekādi nav eespejams. jo
leišu — ai celees no āi, oi; ar daudzskaitļa vireesu kārtas

galotni — oi leišu valoda likumigi rikojusees vārdos te, geri."

Tāpat izskaidro musu vaicājumu J. Smidts (Die Pluralbildun-

gen der indg. Neutra 18, 232 1. p.) Kā redzams, vaicājums par

leišu neitra nikoni o = celmos ļoti sarezģits; tumsiba te nav

pilnigai gaismai ceļu greezusi. Japeezimē, ka Malova un

Ģmidta izskaidrojumā nemaz nav tās leišu izloksnes cc vērotas,

kurās sena neitra galotne — an parvertusees, tāpat kā latveesu

valodā, par — v; tās izloksnes nekādi nesaskanētu veenskaitļa

un daudzskaitļa neitra nominativs o — celmos.

Malova un Ģmidta izskaidrojums par neitra nikoni o —

celmos mums maz var palidzet, latveesu neitra nikoni o — cel-

mos izskaidrot.

Balteesu kopdzives laikā indoeiropeesu neitra galotne
— om bija parvertusees par — an, kas sastopams senprūšu va-

lodā meltan, lunkanu. c; sai galotnei — an atkal vajadzēja

pec latveesu skaņu likumeem talak attistitees par v, kā p. p.

akuzativs „lauku" celees no „laukan." Tā veenskaitļa neitrs

simtu skaņu ziņā acim redzot izsķirees no daudzskaitļa simta.

Tā tad veenskaitli par formu saskaņu te nav ko runāt. Bet ir

gan citu formu saskaņa, kas varēja neitram par postu but.

Latveesu valodā patskanis — i daudzskaitļa un divskaitļa
nominativā var atlidzinat: 1) vireesu kārtas galotni oi, p. p.

virisviroi, 2) neitra divskaitļa galotni oi o — celmos, p. p.

divi simti, senindeesu dvē šate, senslāvu jji.b'B =

indoeiropeesu * dvoi cpņtoi, 3) pronomenu neitra daudzskaitļa ga-

lotni ai p. p. labi, salidz. leišu geraī, 4) seeveesu kārtas div-

skaitļa seno galotni ai a — celmos, p. p. abi roki, leišu abi

ranki, senāka * abai rankai veetā. Eeverojot formu saskaņu starp
neitra un seeveesu kārtas divskaitļa nominativu un akuzativu,

sapratisim formas, kas tagad mums izleekas deezgan divainas.

Neveen seeveesu, bet ari vireesu kārtas vārdos sastopam daudz-

kārt daudzskaitļa akusativā galotni i, p. p. dzivoju tur divi

deeni, divi gadi, mēnesi. „Divi deeni" ir sens seeveesu kār-

tas divskaitļa nom. akuz., „divi simti" atkal neitra divskaitļa

nom. un akuzativs. Kad neitrs sajaucas ar vireesu kārtu, tad

senā nesaprastā neitra galotne peebeedrojās ari \ireesu kārtas
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vardeem, ja teem skaitļa vārds bija par apzimetaju: nopirku ne

lei§a divi zirgi un ori. Pec skaitļa „divi" anloģijas rikojas citi

pamata skaitļi, ta ka latveetis saka sacit neveen : nopirka divi,

bet ari: nopirka tris, četri v. c. zirgi.

„Divi simti" kas senāk bija neitra divskaitļa nominativs,

akuzativs, valoda uzlūkoja par vireesu kārtas daudzskaitļa no-

minativu, tapec ka „divi simti" saskan ar vireesu kārtas daudz-

skaitļa nominativu, p. p. labi viri, un varēja tā tad no sa sķee-

tama daudzskaitļa nominativa darināt daudzskaitļa akuzativu:

divus simtus, tāpat kā: labus virus.

Grluzi kā latveesu valoda „divi simti" tā ari latiņu valoda

„ducenti", sens neitra divskaitļa nominativs, akuzativs, savas

saskaņas deļ ar daudzskaitļa nominativu, p. p. viri, uzlūkots par

daudzskaitļa nominativu un no viņa darināts akuzativs ar vi-

reesu daudzskaitļa galotni os: ducentos viros

Bet neitra divskaitlis varēja but neitra skaudējs tikai tā-

dos vārdos, kas pa laikam bija divskaitli leetojami. Kā tad

lai izskaidrojam neitra nikoni tādos vārdos, kas divskaitli maz

domājami? Pārlūkojot musu gara acim parādās otrs cels, pa

kuru staigādams neitrs tuvojas straujam postam.

Mes jau aizradijām, ka pronomenu neitra galotne ai no

pronomeneem leišu un latveesu valodā parcirtusees uz ipasibas

vardeemp.p. apstākļu vārdoslabi, geraī. Sineitra galotne —aineveen

leišu, bet ari latveesu valodāgan parstadita ari uz leetu vardeem, lai

varētu neitra daudzskaitli izšķirt no seeveesu kārtas veenskaitli,

tā tad senākā * simta veetā latveesu valodā eeveesas
* simtai. Bet

ar laiku no sis neitra galotnes izvērtas pec latveesu skaņu li-

kumeem i un saskanēja pilnigi ar vireesu kārtas daudzskaitļa

galotni i: simti, tāpat kā viri. Tā tad eekams neitrs pavisam

panika, tas jau formu ziņā bija jau gandriz pilnigi veenads ar

vireesu kārtas vardeem.

vireesu kārtas deklinācija.

veenskaitlis.

nom. virs

gen. vira

dat. virām

akuz, viru

instrum. viru

lok. virā

neitra deklinācija.

veenskaitlis

*simtu

simta

simtam

simtu

simtu

simtā
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daudzskaitlis

N. viri simti

Gc viru simtu

D. vireem simteem

A. virus simti

I. viris simtis

L. viros simtos

No si deklinācijas sastata redzams, ka neitra o —- celmi

deklinācijā atsķirās no vireesu kārtas o — celmeem tikai veen-

skaitļa nominativā (neitrs: simtu, vir. k. virs) un daudzskaitļa

akuzativā (neitrs:
*

simti, vir. k. virus. Sis divi formas padevās

zistemas spaidam, un tā pārvērtas neitra o — celmi vireesu

kārtā. Eeverojot, ka neitri pa leelu leelai daļai peedereja o —

celmeem, citi neitra celmi vairs nebija dzivotaji, tiklidz leelum

eela daļa neitru, t. i. o — celmi, pa jau aprakstīto attistibas

ceļu eedami, pārvērtas vireesu kārtā. —



Latveesu valodas izloksnes, teksti un ap-

raksti,
no J. En dzēlina un K. M ii 1 c n b a ch a.

Eepreeksejas peezimes.

Pasneedzam te materiālus, kurus esam eevakusi, latveesu

valodas izloksnes izpetidami. Ari visplašākais no lidzsinejeem

raksteem par musu valodas izloksnēm, Becenbergera „Lettisclie

Dialekt-Sfudien", nedod ne par visam izloksnēm isu, nedz par

dažam pilnigu pārskatu. Bet eekams neesam pamatigi eepazi-
nusees ar savas valodas dažādajam izloksnēm, nevar tai rastees

ne pilniga vardnice, ne zinātniska gramatika. To atzidama,

R. L. B. Zinibu Kommisija 1900. gadā ir nospreedusi izrikot

ekskursijas izlokšņu petisanai, un minētas eestades uzdevumā

esam ta pasa gada vasarā apceļojusi Vidzemes reetumus un daļu

no Daugavas zeemeļu-peekrastes.
Viseem teem, kas mus sai darbā sekmējusi, gan pašus ar

leelako veesmilibu uzņemdami, gan majeenus un aizradijumus

musu petijumeem dodami, izsakām ari sai veetā savu sirsnigu

pateicibu.

Minētā vasarā ceļojām abi visnotaļ kopā, un gandriz visas

nopratinātas personas esam abi reizē noklausijusees: neparastas

skaņas vaj formas auss nevar ar pirmo reizi tik labi satvert, un,

uzaicināts nule izrunāto teikumu atkārtot, runātājs reti kad at-

kārto pilnigi to pasu, un tapec strādājām abi kopā, lai butu

eespejama savstarpēja kontrole. — Gandriz visos apgabalos, kuru

izloksnes aprakstisim, esam pasi bijusi: tikai retam izloksnēm

gadijas atrast labu reprezentantu citureenē. Tiru izloksni atrast

nebija ikreiz veegli: veenkart tagad, it sevišķi kamēr mājas

eepirktas, ļaudis leelā merā maina savu dzives veetu (Vidzemes

jūrmalā, peemeram, atrodami daudz eegajeji no Rujenes, Maz-

Salaces, Valmeeras v. c.) un ar to daudz-maz maisa ari izloks-

nes; otrkārt skolu un rakstu valodas eespaids aug augamo un

jo deenas jo stiprāki skauž neocinato izloksni. Savu skoloto
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bērnu izsmeeti, veci ļaudis dažkārt pat kautrējas, sevišķi ar

sveseem, runāt savu veco tevu-tevu „valodu". Beidzamais laiks

ir tagad, notvert vel dažādas izlokšņu savadibas.

Savus materiālus pasneegsim pec eespejas fonētiski uzrak-

stītus; tam nolūkam leetoti sadi burti: a, c, c (plats c, kā ā

vācu vārdā „Bār"), i, i (plats, e-vokālim tuvu stāvošs i), ā (plats,
a-vokālim tuvu stāvošs o), o (izrunājams kā o vācu vārdā „Gott"),
v ir isi vokāļi; ā, c, c, i, a, 6, ū — gari vokāļi ar lausto, ā, ē,

c, i, ā, 6, ii — gari vokāļi ar kritoso, ā, ē, c, ī, ā, o, v —

gari vokāļi ar steepto izrunu (akcentu); lidzigi apzimeta ir iz-

runas starpiba pee diftongeem, peemeram: aū, ci, un, ai-, cl, v.

(u.=ua jeb parastas ortogrāfijas o), c (ē=ia jeb parastās ortogrā-

fijas cc) v. c. Mazi burti apaks rindas apzime neskanigus jeb čukstošā

balsi izrunātus vokāļus (māte), vaj ari pārskaņota vokāļa jeb dif-

tonga beidzamo elementu (ktieki).

ļ apzime guturalo 1 (izrunājamu kā kreevu ji vārdā jioČ'l),

ģ, k, I', n, r v. c. jotetus konsonantus (ģ un k ir musu apceļotā
Vidzemes daļā un citur ļoti palatalizeti un skan lidzigi joteteem

kreevu ķ un t vārdā jrkTH), ļ, r, m, ņ
— sonantiskus (vokalis-

kus) 1, r, m, n (r esam lidz sim dzirdējumi izrunājam tikai alve-

olari, t. i. ar meles galu); n, citādi dentals, ir izrunājams gutu-
rali sekojoša guturaļa preeksā (kungs, beņķis). Apostrofs pec

konsonanteem apzime nekvalificējamu, neskanigu vokalisku iz-

dvesumu (div'). Veselos, atri runātos teikumos ar vardu galejeem

konsonanteem, zināms, noteek dažas pārmaiņas; neskanigee kon-

sonanti zināmos apstākļos assimilejas sekojoseem skanigajeem

un otrādi, lidzigeem konsonanteem sastopotees veens izzūd v. c.

Bet visus te peederigos gadījumus protams nepaguvāmuzrakstot

smalki noklausitees, un tapec sai ziņā musu materiālos nav

konsekvences, tas ir, vardu beigas pa laikam ir etimoloģiski

rakstītas, izņemot gadījumus, kad galējo konsonantu fonētisko

maiņu esam uzrakstot novērojusi. Ja sados gadijumos, tekstus

rediģējot, atradām savos uzrakstos differences, t. i., pee veena

etimologisku, pee
otra fonētisku rakstibu, tad zināms, eeverojot

parastas ortogrāfijas neizbēgamo eespaidu, katrreiz devām veen-

karsi preeksroku variantam ar fonētisko rakstibu, variantu ne-

maz neminot. Citos gadijumos tekstu varianti ir minēti, pee

kam M. apzime Mūlenbacha, E. — Endzelina uzrakstu.
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I.

Vidzemes reetumu izloksnes

A. Teksti.

1. No Alojas; stastitajs, gadus 30 vecs, no Rozes m.

(Koddiak).

Vēnām tēvam bi trīs dēl', div' bi gudr' un vēnc bi duihš.

Tā māte tū dumo dēl' izvadiš loūka, laj emācas gudruma; un

ta māciš, kīi dabu, tu lai 1) hem līdz. Bet cēma viņam ticis

duc kumel'č; viiīam nou biš apoūš, un tā vinč nou vareš vest

līdz. Māte sak: „ak tu dumš! kam tu nehēm apouš līdz!" Un

ta utr' dēn vinč izgāš utra cēma, tur viņam ticis duc smuk meit.

Vihč bāz's meitaj apouš's galva, bet tā meit nou nāc's līdz.

Treša dēna vinč akai izgāš cēma, un tur viham ticis duc uTs

ēst, bet vinč pirmo reīz ēd's tus ūl's un ēd's ar vis miz. Māte

teic: „ak tu duihš! te jou bi jāmizo." Ceturta dēna viham akai

gadijas cēma ēt; tad viham duc zifn ēst. Tad vinč ir hēm's un

mizoš tus zifiī's. Māja vinč stāstiš mātej, ka viham tādi mazin

apal' ticis duc ēst, un vinč vis's numizoš pa vēnām. Tā māte

teic: „te jou nebi jāmizo!" Māte vih akai stelles, laj ēt loūka

un mācas gudruma: kur div kūpa, tur lai grūž sav deguna

starpa; bus tikt kad' vārdu gudrāks. Bet gadijes, ka div sun

plēšas, un suh saplēsuš viham degunu. Vinč gāš māja un stāstiš

mātej, ka div gabal biš kupa, un vinč grud's sav degun starpa,
un te biš suh un saplēsuš viham degun. Māte teic: „āk tu dumš!

kāpēc tu nehēm kuk un vih's neiškīr? ka tu vēl redz, ka div

gabal kupa, ta tūliņ hem kuk un vaza!" Vinč gāš pacel' akai

un redzeš, ka div vīr runājas, tad vinč hēm's kuk un sāc's vih's

tiilin vazāt. Bet te hemuš un vih krētm nuperuš.

īso beigu-vokaļu izrunā manāma dazadiba (māte, māte,

ticis, sāc's, dēl', mizu. c), kas te un citos tekstos tāpat atstata.

Variantus, kas sados gadijumos dažkārt bija radusees musu uz-

rakstos (veenam, peem.: ~sācis", otram: „sāc's") neesam te minē-

jusi. — Diftongus un garos vokāļus, kuru akcentu neesam uz-

rakstot noklausijusees, atstājam bez akcenta, tā peem.: „tu"

(Valmeerā — „tu", Kandavā —

7
,tu").

3. No Leel-Salaces.

a) Stastitajs, gadus 60 vecs, no Sveiceema (Neu-Salis).

x

) M, laj.
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Tem reizini, agrākas laikas, gāj zēnc lūkt kāzas muīškung'.

MuTškuhks rakst, zēnc stāv; muīškunks u[s]skat: ~ku tu stāv?"

Puīk atsēižas. „Uncvat, ku tu sēiž?" Puīk nugul'as uz grid

zeme. „Uhcvat, ku. tu gul'?" Ka nav brīv guļat
1
), puīk cel'as

aūkša. Nu muīškunks pras: „ku tu teiks?" „Es jums nāc

kāzas lūkt." „Vai labāks nebij, kas nāc lūkt?" „Te labāki

gāj pēc labakmi, un es nāc pe jums."

b) Teicēja, gadus 70 veca, no Sveiceema.

Skuju, skuju, bāleliņ!

nelaužat klētu jumt!

lai palek māsiiīam

vēl ēkša dzivašan!

Aizedam, skujeneki.

labu slavu aiznesat

dezgan ēst, dezgan dzert,

dezgan oūz kumel'am.

Ka te kāzi bij līdz pusnaktam nudzerti, tad mičaj; venc

vedejmāt lika mici galva, tad akai dzēdaj:

Pašktbi, paškibi

jamimaraša[mļ micita.

Kur gāja panasnēki sleiiderat?

Voi gāja stalli stērkelat?.

Tāpēic mums kumel'i ērmigi dzime

likim kājim, loūkim perim.

ēdat gal', panasnēki,
lejat sul' āzuta!

Kuru cēm garem gāj

cēma suiīus lacinaj.

c) Teicēja, gadus 80 veca, no Vec-Salaces (Alt-Salis).

Kur, gailiļt], tu tecej

miltanam kājiņām?

Es meitām iskašaj

treju ritu mal'umiii.

Es tecej meitu celt',
meitām jāj precinēki;

meitām galv neķemmēt,

istabih neslāficit.

') M. gulēt.
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3. No Limbazeem; stastitaja, gadus 70 veca, no

Viļķeneem (Wilkenhof).
Vēnām tēvam biš tris dēl', viii gaīdit gaidiš us tēvam nav.

Ka tēs numir's, ta vih dabaš tu zirg. Venden pirmaš dēls iz-

brauc zirg un nedev ēst; ūtradēn izbrauc utraš dēls un nedev

ēst; treša dēn izbrauc trešaš dēls un ar nedev ēst. Ka nu viii

ēst nedev, ta tas zifks nusprādzis. Tad vih dabaš tik tu ād;
vih nav lāg ēdinaš tū zirg.

4. No Umurgas; stastitaja gadus 50 veca, no Teega-

zeem (Tegasch).

Kur Katvar-ezai's, tur agrakim laīkim esat vīr aruš: tur

biš tīrums. Un ta nāc's mels debes's1 ) pa gais šhāgdam, un

venc vārn brēc's, lai bēg, lai bēg, ka ezars nāk. Cit aizbēguš

prujam, vēnc palic's, tas nav vareš alzbēkt: uznāc's ezars virsu.

Tagad nevarat zvejat, ka zvejajat, ta saplēšat tikļ.

5. No Leepupes; teicēja, gadus 60
veca, no Meķes

m. (Pernigel).
Jānišam sev pazūd

Jāhu nakt ligadam;
Pēter dēn a[t]dabaj
Pētersll's 2 ) lasidam.

Lec Jānit, kur legdam,

lec kāpast dārziņa!

numin nātrs, numin zāPs,

laj aug balt kāpastih!

Saulit sēj sidrabih

celmana līduma;

sēj, saulit, man tēs

paša celm's galina;

6. No Lēdurgas.

a) Stastitaja, gadus 50 veca, no Lēdurgas pag. (Loddiger)

Es, pēdzēris kā vilcihč,

ēbāž galvu krumiha;

lai vekeja, kas gribēja,

apkar manu rucumu.

Nākat kupa, darba ļaudis,

es jums gribu darbu diit:

šikas ūlas upite,

velkat vihus maliņa!

l) M. debes. 2) M. Pētersil's.
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Div stabi, us tem stabēm muc', us tu muc' bumb', us tū

buhib' bifz', tami birzi ifb's dziva ekša.

Kūkum tēs, garast māte, gloūdan bērnim.

Spriž' gar' lēt', apaļa un cēt'; ēbāž mella coūruma, dar,

kas pašam prātam tik.

b) Stastitajs, gadus 60 vecs, no Igates (Idsel).
Vēnc mums nuslik 1) Mašin-ezara, un mums nddedz esal-rij,

kur ēsal taīsij un labib žāvēj. Mums tur bi jāēt vaktet divim

vīrim (kuhks mums stellej), un tur mēs gulējam rija pe lug

un redzej sapnes: tas nuslikušaiš seiž aiz lug. Vihč grib mums

baīdit; mēs tais lug val'a un satic, ku vinč grib nu mums. Ta

vihč lec nu zem āukša un skrej uz ezar, kur viiič bij slicis.

c) Teicēja, gadus 60 veca, no Vidrizeem (Widdrisch).

Kalējš kala debesis,

uēgles bira Daugava.

Žēli, žēli vanagam:

cālis brēica kaņepes.

7) No Peterupes.

a) Teicēja, gadus 80 veca, no Carnikavas (Zarnikau).

Kulti" gāju rijiha 2),

ni spriguli vēcināt;

dzivut gāju tautiņās,

ni dēveru līdzināt.

Jānīc sēž kalniņā 3),

zāl'a nasta mugurā
4
);

nāc, Jāniti, lejihā 5
),

dud manam telitem!

Paldes saku māmmai,

kas man Jāni vārdā 6) lika

kad atnāca Jāha dēna,

visi Jām daūdzinaj.

Jānim seva pazudusi,
Jāiia nakti līgajut;

cel, Jāniti, lelu talku,

meklē7) savu līgaviņu!

x ) Igatē: inf. slikt, fut. slik, praet. slik, praes. slīkst.
2
) M. rijihā. 3

) M. kalniņā. 4) M. mugurā.
5) M. lejiha.

6) M. vārdā. 7
) M. meklē.
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b) Teicēja, gadus 40 veca, no Pabazeem (Pabbasch).

Jānic jāja par gadihu

savus bērnus aplūkat,

ku te ēda, kū te dzēra,
ku te sēja tīruma2)
maizi ēda, alu dzēra,

kvēšus sēja tīruma
2

).

Jem, Jāniti, sirmu zirgu,

apjāj manu rudzu lauku,
izmin lāč's, izmin smilgas,

laj aug man tīri rudzi.

8) No Krimuldas; teicēja, gadus 50 veca, no Krimul

das m. (Kremon)

Pūru veda, pūru veda,

kufīa tek pakal'a 3);

ku kunina nitecēs?

kucenc pūra dibena4).

Kāzas lelas, kāzas mazas,

kāzu dēl' tērējās:

kāzu dēl' es nūkāvu

savu raibu kucenin.

9) No Siguldas.

a) Teicējs, gadus 80 vecs, no Siguldas m. (Segewold)

Nāc āra 5
), Jāna māte

saiiem savus Jāna bērnus!

Jāna bērni nūmirkuš,

Jāna zāles lasīdams 6).

Visu šādu vasarihu

līgudama ve staīgaj';

salīgūju brālim sevu,

sev dizainu arajhi.

Lai bagāta, kas bagāta,

cel'a mala tā bagāta:

tur tecej' dēn un nakti

dzelzēm kalti kumeliņi,

dzelzēm kalti ritentiņi.

*) atkārtojot: Jānic! M. Jānic. 2) M. tīrumā. 3
) M. pakal'ā

4 ) M. dibenā. 5) M. ārā. 6) atkārtojot: lasīdami'!
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Es nabaks bāra bērs,

nu sliktēm vecākēm;

pēc manīm precēt sāka 1
)

vēnc bagāc muižas kunks,

nu mīlestības dzīc.

b) Teicēja, gadus 40 veca, no Nurmizeem (Nurmis).

Jānīc2) lūdzās, lai viri abdzed;

„maksā 3) man pēci mārki,

tad es tevi abdzēdāšu."

Atvelc, pelīte 4), bērnam medzin',

ēlec šūpul'a galiņā 5
)

caūr ludziņu, caūr istabiņu!

Pelīte4
) brauc, vāģīši

6) čīkst,

atved mēga vezumirī':

šim šaūjih', tam šaūjin',
man pašam rēkužih'.

10. No Adazeem; teicēja, gadus 70 veca, no Adazu m.

(Neuermuhlen).
Lec, Jāniti, kur legdams,

lec kāpustu dārziņā,
numin gušnus, numin nātres,

laj aug baīti kāpustin'!

Gan pazinu kuhga riju:

pilli vadži sprigulišu;

gan pazinu mātes meitu:

pilli pirksti gredzenin'.

Jānīc 7) sēdēj kalniņā,

zāl'u nasta mugurā;

nāc, Jāniti, lejihā,
dud manāmi telitem!

Cik zālišu nastihā,

tik telišu laīdara.

11. No Salaspils; teicēja, gadus 60 veca, no Salas

pils m. (Kirchholm)
Vēgli mani žagi rāve,
tālu mani pēminej;

pemin mani tas puisītis 8),
x ) M. sāk. 2) M. Jānic. 3

) M. maksā. 4) M. pelīte.
5) M. galina. 6 ) M. vāģiš. 7

) M. Jānic. 8) M. puīsitis.
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cētu gultu gnlēdams:

„būt man bisi tā meitiņa.

cētu gultu nigulētu."

Nu es ešu us Kurzemi

pe bērziņa rīkstes grest;
atskatus atpakaļ',
divas stāv aiz bērziņa:

vēna bija man māmiņa,

utra mana līgaviņa.

Gauži raud man māmiņa,

vēl gaužāki līgaviņa.

„Neraud gauži, līgaviņa,

gan tu mani sagaidīsi;
kad te sētas meti zal'us,

kad būs alva uz ūdeni,

vēgla spalva dibenā, —

tad tu mani sagaīdisi."

B. Apraksti 1).

~
Vidzemes reetumu izloksnēm" peeskaitam te izloksnes,

karas runā Alojas, Leel-Salaces, Katrinas, Limbažu, Umurgas,

Straupes, Lēdurgas, Leepupes, Peterupes, Krimuldas, Siguldas,

Alazu, Ropažu, Adazu, Dinamindes, Slokas, Salaspils draudzēs

(un laikam ari pārejā Rigas apkaimē: Salas muižā, Piņķos, Dole,

Biķeros un citur, kur vel neesam bijusi). So draudžu kaimiņi

uz riteem, tas ir, Maz-Salacē (laikam ari Matisos un varbūt Dik-

ļos, kur vel neesam bijusi), Rubenē, Cēsis, Araizos (laikam ari

Nitaure, kur neesam vel bijusi), Mālpili, Suntažos, Ikšķilē runā

jau vidus izloksni. Zināms, eekams vel nav izpetitas visas iz-

loksnes, nav laga eespejams jau pazistamas izloksnes šķirot: leela

starpiba ir gan manāma starp Alojas uu Maz-Salaces izloksnēm,

bet starpibu starp Salaspils un Ikšķiles izloksnēm pama-

nīs gan tikai leetpratejs, un Slokas izloksne stāv daudz tuvāku

Smārdes (Kurzemē), nekā Leel-Salaces izloksnei. Visu izlokšņu

pazinējs tapec laikam gan eeskaitis Slokas un Smārdes izloksnes

veenā grupā; mes, kaimiņu izloksnes Kurzemes daļā vel pama-

tigi nepazidami, norobežojam seit „Vidzemes reetumu izloksnes"

x) M. Pulēs sakrātos materiālus sakārtot uzņēmās Endz.
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deenvidos ģeogrāfiski, tas ir, ar robežu starp Vidzemi un Kur-

zemi. Tāpat ari austrumu robežas minētam izloksnēm ir te ap-

zimetas tikai pagaidām. Netrūkst Vidzemes reetumu un vidus

izloksnēm kopēju ipasibu, kas tās šķir no augszemneeku izloksnēm

(peem.: diftongi „ū" un „ē" uzsvērtās zilbēs pret augszemneeku

„ū" un „ī"; vokāļi „ū", „ī", „c" pret augszemneeku „ou", „ci",

„a"; diftongi „ir" un „ur" konsonantu preeksā nepārvēršas, ka

augszemneekos, par „ēr" un „ūr"; palataļi „k" un ~ģ" pret āugs-

zemneeku „o" un „dž"); bet ipasibu, kas veeno visas minētas

„Vidzemes reetumu izloksnes" savā starpā un atšķir tās no vi-

dus izloksnēm, esam atradusi tikai veenu, proti akcentu: minē-

tas izloksnes neizšķir vairs akcentu no lausta, kas visās

Vidzemes vidus (un laikam ari augszemneeku) izloksnēs izšķiras.

Dažas citas ipasibas gan nepeeder visam reetumu izloksnēm, bet

ir tacu pazistamas vairākās draudzēs, un tapec neaprakstīsim seit

katras draudzes izloksnes par sevi, lai nebūtu dažas leetas vai-

rākreiz jāatkārto, bet pasneegsim savāktos materiālus pec gra-

matikas kategorijām kārtotus.

Skaņu-maciba.

Akcents. Kā jau teikts, minētās izloksnēs izruna

zilbes ar kritoso akcentu gluži tāpat ka ar lausto akcentu

(„luks" < „lūks" izrunā neatšķiras no „mks" < ~lugs"); bet

balss „lausana" nav tik manāma ka vidus izloksnēs (kur kritoso

akcentu atšķir no lausta), tas ir, glotida neaizdarās tik spēji un

enerģiski, un ar to visas zilbes izruna mazuleet atgādina kritoso

akcentu. Starpiba starp lausto un steepto akcentu paleek

zināms ari neuzsvērtās zilbēs: preteritu „apsēj(a)" no „apsēt" <

„apsēt" atšķir no preterita „apsēj(a)" no „apsēt" l). Pee steepta

akcenta izrunas neuzsvērtās zilbēs gan ari ir drusciņ manāma

balss krišana, bet tacu bus praktiskāki un istenibai tuvāki, kad

rakstam „apsēt" un ne „apsēt."
2) Kritosu akcentu var atrast

ari formās „kam", „tam", „man", „gan", „ar", „ir" un lidzigās

(kur vārda beigās iss vokālis ar sekojošu likvidu vai nasali sa-

veenojas diftongā), kuras te izruna gluži ka ap Valmeeru, kur

x) Vidus izloksnēs see abi preteriti veenadi ir izrunājami
(sal. Bezzenbei gers Beitrāge z. Kunde d. indg. Sprachen
XXV. 260).

2) Eujenes tekstos ar trim akcenteem rakstam tomēr:

apsēt.
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peem. „kam" izruna ar tadu pasu akcentu kā „kampt". At-

stājam tomēr sadas formas, visur veenadi izrunājamas, viscauri

neakcentuetas. Ka ari sis izloksnes, tāpat kā visas citas, senāk

izsķirusas kritoso akcentu no lausta, to peerada kvantitātes star-

pība vārdos „tārps", „bārd(a)", „dār[z]s", „ērglis", ~sērg(a)",

„cērp" (Valmeerā: tārps, bārda, dār[z]s, ērglis, sērga, cērp) un

„art", „dafv(a)", „starp(a)", „serd(e)", „verd" v. c, kas viscauri

stingri eeverota reetumu izloksnēs. Steeptais akcents viscauri paga-

rinavokāļus „a" un „c" saveenojumos „ar" un„er" sekojoša konsonan-

ta preeksā: „bārt", „dzērv(e)" v. c. Vispari dazadee zilbju-akcenti
izdalās pa tam pašam zilbēm, kā vidus izloksnēs; nedaudzos iz-

ņēmumus, kurus esam novērojusi, te peeminesim. Xt1
) (Viļķe-

nos), Um (Sarumos), Lm (Lādē), Lp, Ld (Ld pag., Vidrižos),
Pt (Skultē), Sl (Antiņos) runā

„
dzert" un LS (Sveiceemā)

„dzeft" 2); turpat visur — „jemt" un Sl (Bigauņos), Dn, Ad,

Rp, Aiz, Kr, Sg (Nurmizos), Str (Leel-Str, Maz-Str, Rozbeķos) —

„nenit"; turpat visur — „et"; turpat (atskaitot varbūt Sloku,

knr neesam sis formas novērojusi) dat. „mums" un Jums";

turpretim AI (Ungurpili un Rozēnos), Lp (Dūjas m.), Str (Ungu-

ros), Sg (Sg m.), Slp — „ēt"; AI (Rozēnos), Um (Poceemā),
Str (Daibē, Auceemā, Unguros), Slp — „nemšan(a)"; Slp un pa

daļai Rp un Um Sarumos — „mums" un „junis"; Lm (Lm.

pag.), Um (Teegazos), Str (Maz-Str, Stalbē), Ld (Igatē, Turaidā),

Pt (Carnikavā, Sejas m., Biriņos),. Kr, Sl — „dzert" un Sl

Bigauņos ari
„
dzert" 3). Akcentu fleksiju galotnēs tiks

peemineta sis galotnes pārrunājot.

Vokalisms. a) Galotņu strupinasana. Visas sis iz-

loksnes strupina galotnes leelakā vai mazākā merā; it sevišķi

tas manāms zeemeļu-vakaros: jo talak uz deenvideemun riteem

1) Saisinajumi nozime: Ad=Adazi, Al=Aloja, Alz=Alazi,
Dn=Dinaminde, Kt=Katrina, Kr=Krimulda, Ld=Ledurga,
LS=Leel-Salace, Lp=Leepupe, Lm=Limbazi, Pt=Peterupe,
Rp=Ropazi, Slp=Salaspils, Sg=Sigulda, Sl=Sloka, Str==Straupe,
Um=Umurga.

2) „dzeft" ir laikam kontaminejums no „dzeft" un „dzērt"
(sal. Sveiceemā formas „dafbas", „aršan" un „stērkelat",
„ermigi", un Um Teegazu formu „jemt" blakus „jemt", jeb
Str Daibes formu „ēt" blakus „et"). E.

3) „dzērt" ir laikam kontaminejums no „dzērt" (Sl Anti-

ņos) un „dzeft" (Sl), sal. Sl. Bigauņu formas „darbenēks",
„kar[s]c" un „pēsērt". E.
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jo mazāk saisina galotnes. Var sai ziņā puslidz gludi nošķirt

stingrās zeemeļu izloksnes (AI, LS, Kt, Um, Lm, Lp, Skultē un

Lēdurgas Igatē un Vidrižos) no maisitām deenvidu izloksnēm

(pārejā daļā). Zeemeļu izloksnes saisina visās neuzsvērtās suf-

fiksu zilbēs 1) neveen visus garos vokāļus, bet ari diftongus.

Garee vokāļi ā, ī, ū te viscauri bez izņēmuma pārvēršas par

iseem a, i, v (loc. s. gudruma, stalli LS, virsu Um; loc. pl. visas

pirtis Um; dat. pl. kājām AI; inf. skatit, mazgāt; comp. labāks;

labib'; prt. praet. manis; 111 praes. dabu AI.; praet. gadijas;

visādi; derīgi; dat. s. mācitajam; acc. s. astuta Kt, nom. s.

astutaš Lm2); perkunc Lm, Lp 3) v. c). Ģi a < ā veetā daž-

kārt (ne konsekventi) dzirdams sekojoša (ari izkrituša) j preeksā
ari — c: es runej Kt Dreeliņos, māciteš Um Teegazos (turpat

ari: mācitaš!), 111 praet. runejas turp. Yokalis ē (resp. ē) ari

viscauri teek saisinats; viņa veetā parādās c (resp. c) AI (dat.

pl. biksēm, part. praet. vareš), Um (part. praet. isprecec Teegazos)

un c (resp. c) jeb a LS 111 praes. mile, loc. s. zeme; inf. strāpet,

sup. sleiiderat Sveiceemā; inf. meklēt, vēlat; cilvaks Vec-Salacē),

Kt (inf. guļat, peldatas; fut. redzas; praet. redzaj; pelaks Viļ-

ķenos; part. praet. dzirdes; praet. redzej; pēdeš Dreeliņos; inf.

sēidat; cilvaks Palē), Lm (inf. redzat Nabē; part. praet. redzes

Lm pagastā), Lp (loc. s. zeme Dūju pag.; loc. s. upe; cilvaks

Meķē; nom. pl. ciivek Duntē). Kadu likumu par so a un c

maiņu nepaguvām atrast. Tāpat viscauri saisina diftongu ū;

viņa veetā parādās Alojā —o (cond. ēmantotu; part. skūloc;

loc. pl. ganos; part. esot; acc. s. dumo; part. praet. mizoš),

citur visur —a (loc, pl. ganās; cond. nāktas; acc. s. laba; part.

esat; valad'; aūganc; dzelanc; kamals; vitāls; avac); tikai Kt

Dreeliņos parādās gaidāma a veetā ari (kā leekas, atkarigi no

sekojoša miksta konsonanta) c (šaurs): kaīpešan; dzivešan; nom.

pl. kustehi4) (blakus loc. pl. ganās; part. esat; valad'). Turpre-
tim diftongu ē saisina ne visur; Alojā parādās tā veetā — c

x) Visas sufnksu zilbes ir pa laikam ari neuzsvērtas; visai

retajos gadijumos, kad akcents uz suffiksa, ir paglabees ari

garums: „mazītinč" (Lp Duntē).
2 ) Sal. leišu aštuntas. EL

3) Sal. leišuperkūnas, Stukmaņu perkunc, Seces pērkounc. E.

4) Forma „kustem" sastopama ari Lādē un Palē blakus

formām augahc, uzals. Formā kustem gan atronama galotne —-
—enis. kustami Nabē blakus aūganc; kustanc Leel-

Salacē — kustunis. M.
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(pērenc; part. praet. gadijes) un sporādiski ari ē paleek (instr.

pl. citēm gadēm Rozēnos); Leel-Salacē dzird tai veetā c, c, a

(acc. s. kūlan; ēdanc; darbneks, nom. pl. vīreš Sveiceemā; ēi-

danc; sevec, vīrec, Vec-Salace; paleek ari ē: škujenēki, panas-

nēki Sveic; precinēki Vec-S.); Katrinā — c, c, a (saimeks; inf.

skrētes Dreeliņos; inf. pērtes Šķirstiņos; dat. pl. Pālašim; saim-

naks, ēidanc; inf. pērtas Palē1); Umurgā — c (inf. plestes; ēi-

denc; part. abģērbes Teegazos); Limbažos — a, c, c (ēidanc;

nom. pl. latvaš Lm pagastā, turpat ari: saimnēks ; inf. skrētes,

plestes Lādē; inf. pastaigates; ēidenc; inf. pērakstites; saimeks;

vīrec, sevec; part. praet. saēides, bet caur kontrakciju: ndstrā-

dēs < niistrādajes, nupūlēs < nupūlejes Nabē); Leepupē —c,

a (inf. skrētes; ēidenc; saimneks Dūjās; saimeks; sevac; ēidanc

Meķē; inf. laustes; part. plusidames saplēsušes; nom. pl. Stenēs

Steenē; nom. pl. joune Duntes Duntē, turpat ari: rudēn2);

Igatē — c (ēidenc, saimeks); Yidrizos - c, c (saimeks; ēidenc ;

inf. skrētes; dat. pl. hiepem, bet ari: zirgēm); Skultē ē paleek

(darbneks, loūcinēks; imper. klausēs; inf. plestes). Ari diftongu

ai kā leekas saisina par a: instr. pl. miītanam Vec-Salacē; nom.

s. kalnan, dubl'an Igatē; loc. s. celmanaMeķē; bedranc, sakhanc

Skultē 3). — Turpretim gafee sakņu vokāļi un diftongi patur

savu kvantitāti ari neuzsvērti būdami (nepazīst); tikai dažkārt,

ļoti leetoļamos salikteņos, kas valodas apziņai izleekas it kā

veenkarsi vardi, saisina ari saknes vokāli jeb diftongu: paldas <

paldēs; 111. praes. palek jeb palak; acleks (atslēga); pēgdan;

aplaks (aplūks) LS; vēnden Kt. Ari patapinātos vārdos dažkārt

ir paglabees vokālis sufnksalā stāvokli: brahkūzis Skultē.

„Deenvidu izloksnes" saisina neuzsvērtu garumu tikai pa

daļai, it sevišķi konsonanta m un gandriz visnotaļ j preeksā, un

kā redzēsim, vairāk atvērtās zilbēs, nekā slēgtās. Straupes drau-

dzē visstipraki isina Maz-Straupeesi: datpl. abem skapem 4 ) (bla-

kus inf. skrētes; strādnēks); (reiz dzirdēts) nzals (blakus vitūls,

aūgunc etc); loc. pl. dzirnus; fut. dzēdasim (blakus miris); nom.

pl. mācitaji; dat. pl. klētim, ragum; praet. dabuj (ari Leel-Str.);

1) M. pertes, Vāczemneks.

2) Rudēn < ruden caur tautas etimoloģiju: si tautas

etimoloģija sastopama ari Skultē, Pabažos, Biriņos.
3) Tomēr ari Turaidā, kur nesaisina pat neuzsvērtu ē,

dzirdamas formas: dubl'enc. kainenc.
4) M. lēlēm kungēm, zirgēm, bet pec labialēm: abem ska-

pem, grāpem.
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bet dat. s. pirtī
1)! Leel-Straupē: dat. pl. kājām, ragum

2 ) (bla-

kus pastalām, abām pirtīm); nom. pl. mācitaji (Rozbeķos, Un-

guros, Auceemā: mācītāji) ; turpretim loc. pl. ganus (visā Str.),

malās, dzifnūs; loc. s. pl'avā; dat. pl. ganēm (ari Stalbē, Roz-

beķos, Auceemā); maizīte, slimība; int. turēt; 111. praet. grēzās;

vecākais! Tas pats apmēram ir Stalbē. Vel mazāk isina Roz-

beķos (dat. pl. ragum, blakus abām pirtīm; part. strādaīš), Un-

guros (instr. s. manīm), Auceemā (pagastīc; dat. pl. l'aūdīm). Lē-

durgas pagastā neuzsvērti ē un ū paleek (loc. pl. ganus; dat. pl.

ganēm), bet garos vokāļus viscauri saisina (mācitaiš; loc. s. pē-

draba, kūti; inf. lasit; dat. pl. dzirnām; loc. pl. alas; mazāks;

111. praet. gribēja). Turaidā saisina daudz mazāk: dat. pl. mei-

tām, dzirnum; 111. fut. parunasēs; mācitaiš; I. pl. praet. gājām,

meklējam; 11. plur. praet. gājāt3); turpretim: labāks; inf. redzēt;

part. pass. redzēc, nom. pl. redzēti; 111. fut. miris; loc. s. jūrā,

skapī, alū; loc. pl. dzifnūs! Siguldā saisina, atskatotees no bei-

dzamā peezimē minētam formām, tikai vokāļus j preekšā: nom.

pl. mācitaji, bet imper. maksā! (Nurmizos); 111. praet. strādāja,

tecej; nom. pl. kalēji; acc. s. arajin'; bet: 111. praes. vinnē! (Sg

pag.). Lidzigi ir Alazos: nom.pl. mācītāji; bet IH. praes. runā;

loc. s. mežā, pirtī. Krimuldā saisina vokāļus m un j preeksā:
dat. pl. Cēsīm, dzirnum; nom. pl. mācitaji; 111. praet. tērējās

(Kr pag.); dat. pl. mājam (Eņģelartos); bet loc. s. pakaīā; 111,

fut. atradis (Kr pag.). No Peterupes draudzes Sejas m. Bat-

ceemā saisina gandriz visus neuzsvērtos garos vakaļns: inf. ru-

nāt; loc. s. meža, alu, pirti (bet dat. s. pirtī!); loc. pl. malas,

pelus; IH. fut. sūdzēs; mācitaiš; vecāks (diftongi ū un ē paleek)-

Peterupes Biriņos un Carnikavā un Adazu draudzē saisina visus

neuzsvērtos garos vokāļus m un j preeksā un bez tam visus

garos neuzsvērtos vokāļus atvērtās zilbēs, atskaitot veenigi gala

*) M. pirti dat. lok.

2
) Varētu tomēr ari but, ka formā ~ragum" (isais) v nav

saisinajuma produkts, bet pirmatnējs; sal. manu rakstu „Lett.

dzirnavas, pelavas, ragavas" Bezz. Beitr. z. K. d. idg. Spr. XXV.

276. E.

s) Ari Siguldā (Sg pagastā un Nurmizos) dzird formas:

I. pl. praet. braucam (blakus dat.pl. Cēsīm) Sg. pg.; I. pl. praet.

dzirdējām, sacijam (blakus dat. pl. dzifnūm); ll.pl. praet. saci-

jat (blakus inf. redzēt) Nurm. Varētu tapec but, ka te galotnes

—am, —at nav cēlušās caur saisinajumu, bet ir patapinātas no

tagadnes formām. E.
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zilbes: dat. pl. manam telitem, ragum; inf. peldetēs (bet gulēt);

macitais; mazgašan(a); nom. pl. labāki, grēcigi, redzēti, nazīši

(bet nom. s. labāks, grēciks, redzēc, nazīc! 1
)); dat. s. kalējam;

turpretim: loc. s. mežā, pirtī, upē, alū
; loc. pl. pelūs, malās ;

111. praes. skatās, runā, meklē; 11. pl. imper. sakāt (ari nākāt

un 11. pl. fut. esīt Carnik.). Ari Peterupes Pabažos nomanāms

tas pats isinasanas princips, tikai te (varbūt zem sveša eespaida)
rodas dažkārt izjemumi: HI. fut. miris (blakus biris); inf. dzēdat

(blakus runāt). tas pats sakāms ari par Dinamindes drau-

dzes Mangaļeem: stiprāki (blakus vecakū, vēlākais, vecākais;

bet: labāks, bagātāks; runatees, bet dedzināt etc); turpat ari

11. pl. bijāt, par ko sal. peezimi eepreeksejā lp. Ari Slokas Antiņos un

Bigauņos valda, kā leekas, tas pats likums, bet dzirdami

izjemumi: nom. pl, ērakstiti (blakus atsūtīti, pēmūreta, stutēta);

part. pass. sadūmac (blakus maitāc, zināc); citādi parādās minē-

tais likums gluži skaidri. Pasā Slokā turpretim sastopamas sa-

das formas: nom. s. sūdzetajēs (blakus mācitaiš); dat. pl, pirtīm,
jūdzēm, Ropažos saisina tikai j preeksā: nom. pl. mācitaji; part.

praet padarijis; bet: instr. s. manīm; dat.pl. abām acīm, ragūm;

nom. s. vecāks, nom. pl. vecāki etc. Salaspili ari isina ļoti maz:

I. pl. praes. runājam; 111. praet. peminej; nom. pl. mācitāji (cita

persona: mācitāji!); bet: instr. s. manīm; dat pl. mājām, dzir-

num; sunīc, sunīši; loc. s, namā etc.

Paralleli garumu saīsināšanai nikst un zud (pirmatnējo)

gala-zilbju isee vokāļi: jo konsekventāki (kā zeemeļu izloksnēs)

saisina neuzsvērto garumu, jo pilnīgāki zud, vispari runājot, isee

vokāļi gala-zilbēs un otrādi. No deevideem uz zeemeļeem ejot

sastopam peem. pec kārtas sadas formas: meita — meita — meit'

— meit; jeb āzis —
āzis

— āz's (lidz „ās" < azs turpretim neno-

kļūst)
2
). Pee tam ir dzirdamas dažkārt veenas personas, un jo

vairāk vesela pagasta izrunā vairāk pakāpes (meita — meita jeb

meit — meit' jeb meita — meit'). Sevišķi groziga ir izruna tau-

tas dzeesmas recitejot, un tur parādās ari nereti „lapamee" vo-

kāļi, t. i. gaidāma vokāļa veetā eerodas cits, peem.: „zāl'a nasta"

Carnik.; lai gan gala-zilbēs tur citādi izruna vokāļus skaidrāk

nekā prozā. Stingrajās zeemeļu izloksnēs isais beigu-vokalis pa

laikam pilnigi izzūd sadzives valodā. Leel-Salaces Sveiceemā un

x) M. nazits.

2) Starp dazeem citeem konsonanteem vokālis izzūd pilnigi:
„sezdanc vakars" LS Sveiceemā; citādi tomēr starp nun s pa
laikam t neerodas; acc. pl. lins.
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Katrinas Palē tomēr medz (to novērojusi, so pagastu kaimiņi saka:

~Sveiceemeesi un Paleesi runa visu ar —i", pee tam minēdami

pat formas ar neorganisku —i, kādas mums negadijas paseem

dzirdēt) visai skaidri izrunāt gala-zilbju iso i (citus vokāļus at-

mezdami), pat tur, kur tas izzudis ari vidus izloksnēs, peem.:

inf. malti, vērpti Palē. Daudz maz peeteekosu jedzeenu par

gala-zilbju veidu dažādas izloksnēs dod uzrakstitee teksti; sikaku

aprakstu dot nav laga eespejams. — Kur isais beigu vokāls bija

pilnigi zudis, tur radās formas ar grūti izrunājamu konsonantu

grupu vārda beigās. Izrunas atveeglinasanai tad ir likvidas

un nazāli vārda beigās pec eepreekseja konsonanta kļuvusi par

sonanteem: pēdrakņ, ugļ Kt Viļķenos; acc. s. tiki Um Teegazos;

ūtrs Lm; acc. s. putr Lm Lādē; uegļs Ld Igatē (cita persona;

ūgl's!); pēdrekņ, egļs Lp Meķē; apkakļ, bedr Skultē. No so-

nantiska nazaļa jeb likvidas dažkārt ir attistijees (neskanigs un

dažādas nokrāsas) vokālis pec eepreeksejā konsonanta: putens <

putņs < putn(i)s Skultē; ūgal Kt Viļķenos; acc. krekil, kakd Lm

Nabē*).

b) Zilbju pagarināšana

īsus, pa laikam uzsvērtus, sakņu vokāļus (dažkārt ari ne-

uzsvērtus un retumis pat suffiksu vokāļus) steepj (pagarina) ari

deenvidos sur un tur, bet visai beezi zeemeļu izloksnēs, it ipasi

Sveiceemā un Leepupē 2). Kadu likumu un pastavibu sai para-

dibā neesam varējusi konstatēt (varbūt tur ir kada loma teikuma

akcentam) 3): nom. s. bāznic; loc. s. āzuta; nom. pl. gān; dat.

pl. ālim; gen. s. skāl; loc, pl. gānās; acc, s. gādu; acc. pl.

zāgl'us; 111. praet. māla4), kāļa, dēv Sveiceemā; acc. pl. gād's;

acc. s. āl, gāl', vāl', mēž, cēl', suh, sīl; nom. s. vālad'; 111. praes.

negrib; 111. praet. nevēd; part. praet. numīr's Lp. Meķē; dat. s.

mān; nom. pl. pēl's Lp Steenē; acc. s. dāl', gāl, sūii, mēž; 111.

x) Kā peemeri ar paisinateem vokaļeem vardu celmos mi-

nami: es but' = es būtu Sveiceemā, luk = lūk Leel-Straupē, Pa-

bažos, slikt = slikt Igatē. M.

2) Sadas zilbes medz izrunāt ar steepto akcentu.

3
) Atkritusee galotņu vokāļi bez saubam pa leelum leelai da-

ļai tadu pagarinājumu celeji. Si pati paradiba eeverojama ari

Kurzemē, p. p, Kandavas apgabalā: nom. gen. āl's, ak. āl', bet

dat. alam, lok. ale, inf. dāb't, fut. dāb's, part. dāb'ts, bet HI. p.

dabe, part. dabuis v. c. M.
4
) blakus substantivam: malums (ari Vec-Sal.).
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praet. dēv; acc. pl. skāl's, āl's, pēl's; part. praet. pēdzīm's; inf.

sācit; nom. s. gara Lp Duntē; acc. s. nāz; acc. pl. gār's; gen. s.

rāda Kt Viļķenos ; nom. s. āl's Kt Šķirstiņos; praet nūdēg Kt

Dreeliņos; dīv Kt Pālē; part. praet. aptin's Um Teegazos; gen.

pl. rād Lm; HI. praet. māl'; acc. pl. pēls; part. praet. mīr's Lm

Lādē; HT. praet. māl, izmāl; 111. praes. rēdz, dār; nom. pl. gār>

gād' Lm Nabē; HI. praes. aizmirst; acc. s. ālu; nom. s. gār' Ld;

part. praet. dzimis, dēv's; nom. pl. gān'; dat. s, mān 1); acc. s.

zlh Ld Igatē; 111. praes. Ir; 111. praet. kāļa; nemaz Ld Vidrižos;

111. praes. ,Ir; nom. zēni' dlv, pl'āvas Skultē; part. praet. aiz-

mirsis Pt Carnikavā; nom. pl. zēmes; part. praet. nūškīms Pt.

Pabažos; māz Pt Sejas m.; dlv Pt Biriņos; sengād's Leelstraupē;

acc. mēž Maz Str.; part. praet. saskaitūsēs Slokā; part. praet.

izdzinis, dzīnēs, idzīms, nūmlms nūškīms Sl. Bigauņos 1) — Svei-

ceemā un Leepupē, kur beeži pagarina isus vokāļus, ar to para-

lēli steepj visai gari ari jau pirmatnēji garus vokāļus jeb dif-

tongus, peem.: praet. šķīra (se i varbūt div tik gars kā normāls I);

inf. šķirt (steepta teek likvida) v. c. —

c) a > o

Visās zeemeļu izloksnēs diftonga au pirmais elements leelakā

jeb mazākā merā tuvinās vokālim o (jāu, louks): dažreiz vokāļa

o nokrāsu tik ko var izdzirdēt, dažreiz parādās ļoti skaidri dif-

tongs ou (izruna ir dazada pat veenas personas mutē.). Ari

heterosillabiska v preeksā dažkārt a klust par o: acc. tovu (Ld

Vidrižos). Patapinātos vārdos ari citu konsonantu preeksā daž-

kārt eerodas a veetā o: ak (AI,); ponckas, konna, komniks (Um.

Teegazos); kolender (Lp, Meķē); voi (LS,). Kt. Dreeliņos tur-

pretim ari citos gadijumos (isais un garais) a kļūst par o :

pokāla, 111. praes. bor, ograk, acc. sovu dofbu; 111. praes. goid'

(blakus: valad; loc. ganās v. c.); 111. praes. stov; klot; ko, to;

moj (blakus: gārša, mājiņu, c). LS. Sveiceemā austruma dal'ā

ari pārvērs a par o, bet tikai garo: dēvordi, kodi; 111. praes,

stov; 111. praet. goj, stovej; loc. prota, moja; strodat, joēt; dat.

pl. lonim v. c.

*) Mān esmu dzirdējis tikai pec prepozicijam: nu mān

Igatē Meķē = leis. manē, M,
x) Ja preterita formās: nūškīms, nūmīms, izdzinis, māla,

kāļa v. c. garais vokālis te butu pastavigs, un tā gandriz leekas,
— tad te nebūtu vis isa vokāļa garinajums, bet butu pirmatnēji
garš preterita vokālis, sal. dial. praet. es dzinu Biel. Lett. Spr.
I. 347' es mīnu Biel, I. 344 un leišu preteritus : mvniau, skvniau!

Varbūt ari forma īr (ja I te pastavigs) vecāka par „ir", sal.

yrā. E.
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d) Vokāļu parskaņa (Umlaut).

Diftongs ū dažas zeemeļu izloksnēs skan kā ue jeb ūe,

sekojot zilbei ar gaisu vokāli: kuepih's, buĢm's (LS. Vec-Salacē);

lūepi (Kt. Palē); guev's uegļs (Lp. Meķē); uegļs (Lm. Lādē);

bl'uedih's, dat. pl. kuekim, šueden (Lm. Nabē); nom. pl. kueki

(Ld. Igatē un Vidrižos). Turpretim LS. Sveiceemā, Kt. Viļķe-
nos un Dreeliņos, Alojā, Umurgā, Limbažu pagastā, Skultē,

Lp. Duntē un Steenē 1) un deenvidu izloksnēs nedzirdējām ne-

kādu manāmu v parskaņu (sal. tomēr Bezzenberger, Lett. Dia-

lekt-Stud. 101). No sekojoša vokāļa neatkarigu izrunu „kue"

(«acc. kū) esam dzirdējuši: Ropažos, Str. Auceemā, Lp. Duntē.

Lidzigos apstākļos kā v, ari diftongs ē Lm. Nabē teek

izrunāts kā ēe, jeb ie : nom. pl. mēež, kvēe, miet'; lidzigi runājot
ari Lm. Lādē, kā mums kada Limbazneece teica, bet pasi to

nedzirdējām (sal. tomēr jau citētas veetas pee Becenbergera).

Lp. Meķē un Lm. Nabē un ari Lādē un Steenē, kā mums

so pagastu kaimiņi teica, sal. Bezz. Lett. Dialekt-Stud. 102) ari

citi diftongi un vokāļi lidz ar nakoso konsonantu teek mikstinati,

gaišam vokālim sekojot: acc. s. kiiit', māuV; nom. pl. aiCis; inf.

saičit (Meķē); praet. raidij, nom. pl. kāidi, tāidi, uit's, aiCis, koud

(Nabē).

Vokāļa c šaura jeb plata izruna ir, visj>ari runājot, tāpat
kā vidus izloksnēs atkariga no sekojošas silbes vokalisma (sal.

Biel., Lett. Spr. I. 39 v. s), atskaitot Bilensteina (turpat) minētos

izjemumus. Ari kur pirmatnēji gaisi vokāļi (c, ē) dabūjusi tum-

šāku nokrāsu (a), eepreeksejā zilbē šaurais c paleek : inf. smērat;

praet. tecaj; ecašan; ēdanc jeb ēidanc (Sveiceemā); inf. peldatas;
loc. debasis (Kt. Viļķenos). Verbos ar galotni -ināt2 ) eepreeksejs
c teek izrunāts šauri Dn. Mangaļos, Adazos, Pt. Carnikava:

dedzināt; plati — Sveiceemā, Katrinā: dedzināt. Pretlikumigu c

sastapām formās: dat. s. kumel'am; ērmigi (Sveic); nē (Lādē,

Carnikavā, Steenē, Krimuldā; turpretim Biriņos-nē); merinč (Nabē);

pretlikumigu (šauru) e-formā: bedranc (Skultē). Par c kvalitāti

infinitivos un supinos bus velaki runa. Te japeemin vel, ka

Leel-Salacē un Skultē (ari so drauzu apkaimē) diftongu ci izruna

ar ļoti šauru c.

1) Duntē un Steenē vel Becenbergers (sal. Lett. Dialekt-

Stud. 102) dzirdējis ū parskaņu, un ari mums kada Dunteete

teica, ka Steenē runājot ~guev's"; kā so ū parskaņu, tā ari dažas

citas dialektu savadibas te, acim redzot, ir deldējusi rakstu valoda.

2
) Siguldā tai veetā sastapām galotni enāt: uzaicenāt.
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Sai veeta minēsim ari dažus gadijumus, kur c (c) veetā

eestajees a: dibanc (Sveic,, Nabē, Igatē, Skultē), akmanc (Sveic,

Lmb. pag.), pulkstanc (Lādē), sivanc (Nabē), dat. pl. škipalim

(Vec-Salacē), gen. pl. debas, loc debasis (Kt. Viļķenos). Tur-

pretim i (i) eeradees c veetā formās: akminc (Ld. pag.), ak-

minc, zibinc (Pt. Birfņos). Negācijas „ne" veetā leeto „ni" Slp,

Ad, Dn, Carnik. Kr, Leel-Straupē: „nikas nibūs". Parastā a

veetā stāv c formās: pl'eva 1
), kl'eva (Turaidā); emulirič (Vec-Sal.);

garem (Sveic.) 2
)

c) Vokāļu diftongizesana.

Visās zeemeļu-izloksnēs (atskaitot Aloju, Skulti) un retumis

ari sur tur deenvidu-izloksnēs (Lēdurgas pag., Slokas Bigauņos,

Ld. Inceemā, Leel-Straupē) vokālis ē (tas ir, tikai šaurais ē ar

lausto akcentu) beigās tuvinās vokālim i: dažās veetās dzirdams

pilnigs diftongs ci, citur i peeskaņu var tikko sadzirdēt (ēij.

Peemeri: pēic, inf. ēist, brēikt, plēist (Nabē), sēidat (Kt. Palē")

svēidēn' (Um. Sarumos, Steenē, Duntē, Vidrižos, Inceemā), ēidanc

(Limb.); speiciks. sveitiks, greiciks (blakus: spēks, svēc, grēks):

praet. breīc, eid, pleis, sleidz, beig (inf. brēkt ēst (etc), nom.

kleip's (Vec-Sal); Sveicēms—svē(t)cēms 3). Ne katris ē klust par

diftongu: likvidu preeksā (un dažos atsevišķos vārdos, peem.:

vēz's esam dzirdējusi tikai tiru vokāli ē: nom. mēl', lēf; praet.

vērp, smel, cel, sper, ķer (Vec-Salacē).

f) Šikākas paradibas.
Sveiceemā un Palē pec likvidam citu konsonantu preeksā

attistijees nereti jauns vokālis: māraš', praet. pēmiras, part.

aizmirasti, ilagi (Sveic); perešas

Biriņos (Pt.) dzirdējām 111. praes. reij, smeij, leij (Valmeerā
un citur: rej, smej, lej); bet: vajag! Turpat sastapām formu:

auwūc (ar angliski izrunājamu w); un Nabē: sauwadaks.

Rakstu valodas v veetā stāv i formās : tivu (Kt, LS, Lp,

Nabē, Rp, Kr, Pt, Ld, Str, Sg, Dn) un atvasinājumos tivēc

(Lg.), tivums v. c.

Konsonantisms. a) Parasitisks t

Visās reetumu izloksnēs, atskaitot Slokas un Dinamindes

draudzes, starp n (ii) un s (š) eeradees parasits t: gane, ganihč;

*) M. pl'eva ariKirbižos ; turpat ari: nemez, pēdelit'-pēdēlite,
beznic Sveic.

2) Sal. Valmeeras formu „garēm".
3
) Uz §o vārda „Sveiceems" etimoloģiju mus darija uzma-

nigus Leel-Salaces draudzes skolotājs Bērziņ kgs.
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turpretim Sl. un Dn.: gans: Dn.: ganiņš; Sl.: ganīš (gen. ganiņa).

Alojas Rozēnos, Vec-Salacē un dala no Sveiceemā ari starp 1 (1')

un s (š) ir eeradees t: dēle, cel'č.

b) Konsonantu mikstinasana.

Jotetu r sastapām tikai Alojas Ungurpili (garam, acc. karu.

varu), Skultē (es bar; aram zem: nom. kura, jūra; bet ari jau:

jūra!), Pabažos (jūra: ari: jūra!) Bīriņos (111. praes. sper, dzer, ar:

gafa, jūra; bet: rukt, kraut!), Slokas Antiņos un Bigauņos (gara,

jūra); citur r parvertees par r: karš, garš (Sigulda pat: kars.

gars!.) Um. Poceemā ari 1' š preeksā zaudē savu

teļš, zaļš 1 ). Dažas zeemeļu izloksnēs 1 izruna leelakā jeb mazāka

merā guturali: veļ (AI. Rozēnos un ari Sveiceemā pa daļai),

iļks, slims (Kt Viļķenos), acc. ilgus (Skulte). — Jotetee labiaļi

ir daudz veetās jotaciju zaudējusi. Substantivisko ja-celmu (nom.

s. skapis) deklinācijā un verbu tagadnes formās jotejums ir

gandriz (zeemeļos viscauri) visur zudis: dat. s. skapam (Alojā,

Sveiceemā, Katrinā, Limbažos), acc. pl. skapus (Lēdurgā, Ro-

pažos, Carnikavā, Leepupē, Turaidā), loc. pl. skapas (Ld. Igatē):

111. praes. vērp (Alojā, Katrinā, Limbažos, Ropažos, Carnikavā,

Skultē, Duntē, Vidrižos, Igatē, Krimulclā, Adazos): turpretim
Slokā: gen. s. skapja: un Slokā, Biriņos: 111. sing. vērpj. Ari

adjektivu celmos un atvasinajumzs j ir daudz veetās (ipasi zee-

meļos) zudis: rupaks (Alojā, Katrinā, Lādē), slapums (Krim.

Eņģelartos, Duntē, Siguldā), nom. s. slapa (Alazos, Straupē),
nom. s. slapš (Skultē, Steenē, Vidrižos): turpretim: slapj(a), slapjums

(Slokā, Ropažos, Igatē, Carnikavā, Skultē, Sējas m. Biriņos,

Vidrižos, Adazos, Krimuldas pag.).

Meķē un Nabē (un ka mums teikts, ari Lādē un Steenē),
kā jau minēts, gaisu vokāļu preeksā, reizē ar eepreeksejā vokāļa

parskaņu, mikstina ari konsonantus: acc. s. kūit', nom. pl. ai Ci s,

inf. saicit, laišit; nom. pl. salmi, kalti (Meķē): nom. pl. satini,

darbi, aicis: nom. s.
Jaiičis (Nabē). Bet so izlokšņu t', c, š, I',

r, ii sados gadijumos nebūt nav tik miksti, ka slavu (kreevu

un poļu) valodās ; jotejums te ir tikai mazuleet manāms.

c) Saveenojums js.

Konsonants s pec j daudz izloksnēs klust par š, pee kam

j beezi (ipasi zeemeļos) pavisam izzūd: nom. s, vecaš mācitaš

x) M. pakaļā - pakal'ā Mekē.
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(LS, Kt, Lm, Meķē), mācītās (Str. Rozbeķos un Unguros) vecais mā-

citaiš) (Ld. pag., Igatē, Steenē, Duntē, Sējas m.,Vidrižos, Turaidā,

Maz-Straupē); turpretim: vecais mācitaiš (Slokā, Carnikavā,

Skultē, Biriņos, Dinamindē, Adazos), un: vecais mācītājs (Slp.).

Analogi klajas participu galotnēm: maniš, vareš, mizoš, gāš, biš

(Alojā; adjektiveem te galotne —- ais: pirmais); dzirdeš, bīš

(LS); dzirdeš (Kt Dreeliņos); strādaš (Um. Teegazos, Lmb.),
dzēdaiš (Igatē, Duntē, Sējas m.., Vidrižos, Nabē, Turaidā, Inceemā,

Straupē, Siguldā); bet: tureis (Slokā, Ropažos, Krimuldā, Carni-

kavā, Skultē, Biriņos, Dinamindē, Adazos, Salaspili.

d) Šikākas paradibas.

Vardi „pēdarbs" un ~pēdurkne" parādās dažādās formās:

pēdraps (LS, Kt, Lmb, Ld, Sl, Carnikavā, Skultē, Lp, Sējas m.,

Maz - Straupē), citur: pēdarps; pēdraks (Sveiceemā) pēdrakņ

(Kt, Um), pēdrekņ (Skultē, Meķē), pēdrekn' (Nabē), pēdrūk

(Steenē), pēdrūkne (Slokā), pēdurkne (Rop., Krim., Igatē, Carni-

kavā, Alazos, Lējās m., Biriņos, Vidrižos, Turaidā, Straupē,

Adazos). Slokas Antiņos un Bigauņos, un pec veena peemera

(oukc) spreezot ari Vec-Salacē, s zud c preeksā : karc, pirkc1
),

valc, icept, škirc (bet gen.: karsta etc.) ; un analogi z-dz preeksā:
idzīt2 ). Konsonants n zud formās: bērļnjs (Kt. Dreeliņos, Palē;

Skultē, Vidrižos, Turaidā, Krimuldā, Siguldā), nom. pl. bērļnji

(AI. Rozēnos); krās[ns] (Vec-Salacē); saim[n]eks (Kt Dreeliņos;

Meķē, Vidrižos). Konsonats vir zudis formā: vir[v]e (Sl. Bi-

gauņos), un visur, cik novērojam, formās: nom. s. dēs, tēs.

— Slokā zud n š preeksā: viļnjš, ganīš (gen. s. ganiņa). — Kā

citur, tā ari reetumu izloksnēs beezi eerodas s (š) preeksā kon-

sonants k: iks (Sveiceemā, Biriņos), bet: is (Igatē); ēša, oūša,

prēša (Kt. Viļķenos). — Konsonanta z veetā stāv dz formās:

dzūs (Lēdurgā, Str, Stalbē), 111, praes. daudzas (Vec-Salacē). —

Morfologij a.

Deminu tiv i. Parastā galotne a-celmu deminutiveem

šais izloksnēs ir -ihč (-ihš), fem. -iri(a); Alojas Rozēnos tai veetā

parādās galotne -mc (mēstinc), fem. -m' (mājtn'); un Straupes
Auceemā -īc (nom, s, pagastīc, gen. s, pagastīna), fem. -īna (mā-

jiņa). Retumis un ar drusciņ citādu (neevajosu) nozimi parādās

*) Pirsts Tegazos M.
2) Tas pats ir Burtneekos : kru[s]c.
3
) M. šunelis Ropažos parasta „šunelis" veetā.

4 ) Jauna paaudze Lēdurgā (pag.) un Turaidā jau runa:

vecais mācitaiš.
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galotne -elis. fem. -ele : Jānelis. puīkelis, muīžele, mājele (Sloka),

puišelis (Mangaļos Dn.), maiselis (Ropažos).

Deklinācija, a) Seeveesu kārtas zušana. §o izlokšņu
deenvidos un deenvidu-ritos abus dzimumus izšķir tikpat labi kā

vidus-izloksnēs; turpretim zeemeļa reetumos seeveesu kārta ir

zudusi, jo talak uz to pusi, jo pilnīgāki. Vistalaki izplatīta ir

vireesu kārta seeveesu kārtas veetā pee pronomeneem, kas eejem

teikumā zubjekta vai (direkta vai fndirekta) objekta veetu : tas

ir Miķelim cūk' (Maz-Straupē): velkat vihus (=vihas) -maliņa!

(Lēdurgas pag.); vihč (-viņa) ir aizgāš (Pabažos), Bet seeveesu

kārtas veenskaitļa genitivs (no pronomeneem un personu vardeem)

pec prepozicijam un ka transitiva verba objekts stāv ļoti beezi

ari sais izloksnēs: ar vih(a)s, ar māt(e)s, ar Ann(a)s (Alojā, Umurgā,

Lēdurgā, Peterupē, Steenē, Straupē; tāpat visās pārejās deenvidu-

izloksnēs); es redz(u) vih(a)s, māt(e)s, Ann(a)s (Vec-Salacē, Lē-

durgā, Steenē, Peterupē: tāpat Alazos, Slokā v. c). Visas

zeemeļu izloksnēs (viņu deenvidos: Vidrižos un Igatē, jau retāki)
un veenigi tur, stāv vireesu kārtā ari pronomeni, adjektivi, par-

ticipi, kas atteecas kā predikāti vai attributi uz seeveesu kārtas

substantivu: mana sēva ir jaunc: tā meit nou nāc's; acc. pl. tus

ūl's (Alojā); vēnc māt"; tas meit (Leel-Salacē); ac's ir tādi vāji

(Palē); ar gatavim ugam (Leepupē); tē mājas 1
) (Skultē v. c).

Netrūkst ari retu izjemumu (ipasi deenvidos) : nom. pl. lēl's

prēdV (Sveiceemā); tā māte (Alojā); gar's dēn's (Kt. Dreeliņos):

rup maiz (Leepupē); dārga maiz": zem ir slapj" (Ld. Igatē;.

Mazākā apgabalā seeveesu kārtas vardi peejem ari vireesu kārtas

galotnes, bet ne visur veenadi, un it ipasi Aeenskaitļa nomina-

tivs deezgan reti peejem vireesu kārtas galotni -s. Sveiceemā:

nom. s. nedal'š, visc; dat. s. laivām, brutam, pusnaktam; loc. s.

upa, zāla, azuta; nom. pl. zihģi, nakti, mikli; dat.. instr. pl.

trepim, kārtim (blakus: nom. s. puik, māt; gen. s. sezdanc

vakars, zem's gala; loc. s. zeme, kuti, klēti; nom. pl. prēd's
zem's; instr. pl. kājām, adverbiali leetots). Vec-Salacē: dat. s.

lēlmātam, valstām; nom. pl. mant', puk; dat. pl, meitim, rūķim,

škipalim (blakus: nom. s. meit; loc. s. kūti, pirti; nom. pl. kūe»

pih's). Katrinā: nom s. mājihč, nedēls; dat. s. mātam, meitām;
loc, s. zema, azuta; nom. pl. dēm, dun; dat. pl. gūžim (blakus:

nom. s. meit; gen. s. dēms gaisma; loc. s. pirti: nom. pl. ūgTs,

dēn's, ac's; loc. pl. pirtis). Umurgā: nom. pl. kahep' dat. pl.

i) Turpretim femininu attributu vireesu kārtas zubstantivam

dzirdējām Dn. Mangaļos: tāda resna cilvēks (par seeveeti teikts ).
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ūpim, drebini, cūkim, meitim (blakus: nom. s. up', vārn; dat. s.

mātei, upei; loc. pl. pirtis). Limbažu pag.: nom. s. upic; dat.

s. meitām, mātam, loc. s. zema (blakus: nom. s. meit: loc. pl.

ousis). Leepupes Dūju pag.: dat. s. pirtim, upēm (blakus: loc*

s. zeme: nom. pl. pel's, ūg's; dat. pl, ugam). Lp. Meķē: nom.

s. cēlavihc; dat. s. māsām, pirtem; nom. pl. zihģi (blakus: nom.

s. dēn. maiz; loc. s. upe: nom. pl. guev's, egļs; dat. pl. meitām).

Lp. Duntē: dat. s. pirtim, meitām, upeni (blakus: nom. s. zem";

loc. s. upe; nom. pl. ūgļs). Steenē: nom. s. sēne; dat. s. cukam,

zemēm, pirtim; dat. pl. cukim (blakus: nom. s. dēn; loc. s.

pirti; nom. pl. pēl's; dat. pl. sēvam). Skultē: nom. s. sēc. senc:

nom. pl. kleiti; dat. pl. vētim (blakus: nom. s. zem. meit; dat.

s. mātei, vēnai patei, pirtei; loc. s. pirti, valste: nom. pl. mājas;
dat. pl. dēnam, sēvam). Limb. Lādē: dat. s. meitām, upēm,

pirtem; dat. pl. upim (blakus: nom. s. sev; nom. pl. zil's; dat.

pl. māsām, bitēm; loc. pl. klētes). Vireesu kārtas galotnes tomēr

vispari te (ipasi Leel-Salacē, Katrinā) dzird daudz beezaki neka

seeveesu kārtas 1). Alojā, Nabē, Vidrižos. Igatē, ka leekas, see-

veesu kārtas galotnes paleek ne aizkārtas.

b) u-celmi.

Zeemeļu izloksnēs, kur galotņu isee vokāļi pilnigi izzudusi

u-celmi ir pārgājusi a-celmos: loc. s. Vida, tirga; nom. pl. ragi,

dzimi, (Sveiceemā); dat. s. medam, alam (Katrinā, Umurgā,

Limbažos, Leepupē, Vidrižos. Igatē, Nabē); nom. pl. dzirn(a)s,

rag(a)s, pel(a)s (Lēdurgā, Igatē, Vidrižos, Skultē, Steenē); nom,

pl. dzirnavas (Ropažos, Str. Unguros, Adazos, Krimuldā; visur

te ari: dzirnus). Turpretim: dat. s. medum; nom. pl. dzirnus,

pelus, ragus (Slokā, Peterupē, Turaidā, Straupē, Siguldā. Dina-

mindē, Salaspili).

c) i - c c 1 m i.

Zeemeļu izloksnēs ari i-celmi peejem nereti vireesu kārtas

galotnes, pee kam tomēr i-vokālis pa leelakai daļai teek paturēts

(dat. s. pirtim ;un varbūt arveenu loc. s. pirti). Citādi i-celmi

deezgan labi paglabāti. Tikai daži no viņeem sur un tur pār-

gājusi e-deklinacijā: nom. s
- pirte (Slokā, Ropažos, Igatē, Alazos,

Salaspili)- Plašāki izplatita ir veenskaitļa dativā galotne -ci.:

sirdei (Carnikavā, Steenē, Vidrižos, Nabē, Turaidā, Str. Rozbeķos,

Siguldā; turpretim: nom. s. sircl). Turpretim Pabažos, Str.

Unguros, Krimuldā: dat. s. sirdij; Sejas m., Biriņos, Straupē:

') Formas ar seeveesu kārtas galotnēm bus gan pa labai

daļai no jauna eeradusās zem rakstu-valodas eespaida.
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sirdī; un Slokā: sirdi. Pabažos dzird ari formas: nom. pl. l'auži,

dat. pl. l'aužēm (blakus: l'audim).

d) Veenskaitļa dativs.

Ka citās izloksnēs, ta ari se si locījuma galotne ja-celmeem

(nom. s.-is) ir divējāda: skapim (Kt. Dreeliņos, Umurgā 1), Lp.

Dūju pag., Lēdurgas pag., Slokā, Ropažos, Krimuldā, Igatē,

Peterupē, Skultē, Alazos, Steenē, Duntē, Vidrižos, Turaidā, Leel-

Straupē, Maz-Straupē, Rozbeķos, Siguldā, Adazos, Dinamindē

Salaspili); skapam (Alojā, Leel-Salacē. Kt. Viļķenos 2), Limbažos.

Meķē, Lādē, Stalbē, Unguros). Nabē pee labiaļeem stāv galotne

-cm: skapem, grāvem, šhabem (bet: bral'am, suham, sunišam).

c) Daudzskaitļa dativs.

Visās zeemeļu izloksnēs (izjemot Vidrižus) si locijuma ga-

lotne vireesu kārtai ir -im: visim zirgim, Jurģim, pašim; izlok-

snēs ar ū-parskaņu eepreeksejs ū teek pārskaņots: kūekim (Meķē,

Nabē). Vidrižos parādās galotne -cm (lūepem), un Maz-Straupē

-cm (abem skapem). Visās pārejās izloksnēs ir galotne ēm3
)

(suhēm, zirgēm); Carnikavā sai galotnei ir laustais akcents:

gudrem.

f) Veenskaitļa akkuzativs.

Sveiceemā, Vec-Salacē, Kt. Palē un pa daļai Viļķenos §im

locījumam no ja-celmeem (nom. s. -is) ir sena instrumantaļa
forma: es redz vēn suh, āž, lao, zuš puiš; par puiš but; ar suh.

Tikai zubstantivi ar galotni -lis ari te pa dal'ai patura akkuza-

tiva formu; tā no vārda
„
gailis" dzirdējām visur tikai acc. s.

gail (bet gan: cāl', brāl').

g) Veenskaitļa lokativs.

Igatē sim locijumam no ja-celmeem (nom. s. -is) ir galotne

-c: spaine, vadze, tule, škune; un Salaspili -ē: viducē, skapē,

vadzē, spannē. Laustais akcents sai locijuma ir ari Slokas

Bigauņos: mežā, zemē, pili, turpretim Slokā, Ropažos,

Alazos: malā, stallī.

h) V o ka t i v s.

Alojā, Leel-Salacē vokativs, tālumā esošas personas saucot,

peejem beigās vokāli -o : māmd ! Jāno! tēvo, māto! Lidzigos

x) Umurgā ari: skapam.
2) Viļķenos ari: sunitam.

3) Bigauņceemā galotne gan -ēm, bet -im dzirdēju tur

adverbā „krustu krustim". M.
4) forma var but pec nesavilktu j-celmua paraugeem

jaundarinata akuzativā forma. M.
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gadijumos leeto Um. Teegazos. Limbažos, Lp. Dūju pagastā

formas: māta! tēva! Jāna! LS. Ķirbizos un Kt. Palē parādās

vokativā deminutiva formas: tantuž !Annuž!

i) Daudzskaitļa genitivs.

Dažās izloksnēs retumis parādās genitiviski leetotas formas

ar beigās peekartotu -s 1
): kap's-kalm (Sveiceemā); Sil's kalnc

(Vec-Salacē); louk's putn
1

(Um. Teegazos); louk's pel' (Um. Tee-

gazos, Limbažos, Leepupē, Nabē); nou doudz krasts; lēp ir pil
meī strazds (Limbažos); purs ir pils gatav ūg's (Lp. Duju23ag.);

pasa celm's galiņa (Meķē); nū rifs agrs (Igatē; Stalbē, Dn.

Mangaļos, Adazos beidzamo formu izruna: nu ritas; bet nom. s..

kā likās, bija tikai: ric).
Pronomeni. Pirmās personas veensk. nominativs Kt.

Palē skan: eš. — Visās zeemeļu izloksnēs (atskaitot varbūt

Aloju) un Lēdurgas pagastā leeto veensk. dativus: man, tau

(tāu, tou), sau (sāu. sou); blakus sim formām dzird ari jau (se-

višķi deenvidos) turpat dativus: tev, sev. Pec visam prepozicijam
visās reetumu izloksnēs veenskaitli stāv senas instrumentaļa
formas: manini, tevim, sevim 2) ar izrunu: manīm, tevīm, sevīm

Ropažos, Siguldā, Leel-Straupē, Str. Stalbē, Auceemā, Unguros:

un: manim, tevim, sevim Salaspili). Blakus sim formām pec

x) Starp sim s-formam, man sķeet, jāizšķir 1) veensk. geni-
tivs, 2) daudzsk. nominativs un 3) daudzsk. genitivs.

1) „Nu rit's", kas man pazistams jau no Kandavas apga-

bala, no Cēres, man domāt, uzlūkojams par veensk. gen. no v,

celma ritus; salidz. leišu rytas blakus rytus, geu. rytaus = latv.

rit's. Tads pats sena u-celma veensk. gen. ir gan ari „gads"
salikteni „gadskārta"; sāgads brūte kroni vija Ltdz. 1795 (Val-

meerā), šāgads maize (Peebalgā, Berzonē) nū gads (Odzenē)
nū gads gadā (Berzonē). Eeverojot to, ka u-celmi tās izloksnēs,

kur tadi genitivi. ka: lauk's pel', celm's galiņā sastopami, saskan

ar a-celmeem, izņemot veenigi veensk. genftivu (nom. āl's, gen.

āl's, dat. alam, ak. āl, lok. ala, nom. galds, gen. gald', dat.

galdam, ak. gaid, lok. galda) varēja pec panikuso u-celmu ge-
nitiva parauga celtees tadi s-genitivi, kā: lauk's pel', celm's

galina, pēdrab's gate (Dundagā, Bezz. Dial. Stud. 541) nūvad's

maline Ltdz. 429 (Rindē).
2) Pec tam kad seeveesu u-celmu nominatīvus, kā: dzirn's,

rag's, pel's un i-celmu (un ari ā-celmu) nominativus, kā: ac's

(ac's ir tadi vaji Palē) saka uzlūkot, tāpat ka l'aud's ļiar vireesu
kārtas vardeem, varēja pec laud's un sa jauno beedru (pel's, ac's

uc) parauga celtees nominativi ar galotni -s ari no vireesu kārtas

2) formas esam dzirdējumi veenigi pec prepozicijam.
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visam prepozicijam stāv LS,, Kt, Um, Lm, Lp, Pt, Ld, Str ari

formas: man, tev, sev; un pec genitiva prepozicijam Str. Auceemā

un Unguros, Siguldā, Salaspili, Pt. Pabažos ari genitivi: manis,

tevis, sevis. Siguldas Nurmizos dzird pec prepozicijam ari

formas: manēm,*tevēm, sevēm. Daudzskaitli pec prepozicijam
leeto Umurgā, Limbažos, Leepupē ari formas : mumsim, jumsim,

(blakus: dat. pl. mums, jums); un Siguldas Nurmizos: mumsēm,

jumsēm. Daudzskaitli leeto LS, Kt, Um, Lm, Lp, Ld Vidrižos

a-celmeem: tē žīd\s (Kirbizos), grēst's-greesti (Dundagā, Becc. Dial.

Stud. 55,3). Par seeveesu kārtas dzivibas speķu un sikumu se

runāt, kā Beccenbergers (Dial. Stud. 142) un Brūkners (Archiv
f. slav. Phil. 111, 284) to dara, ir nepareizi; jo gan genitivi, kā:

pēdrab's, lauk's, gan nominatīvi, kā: žīds, grēst's sastopami taisni

tos apgabalos, kuros seeveesu kārta padodas vireesu kārtai.

3) Teikumos: „purs ir piīs gatav ūg's. lēp ir pil meī strazds"

formas „ūg's, strazds" nevar cits nekas but ka veenigi daudzsk.

gen. Daudzsk. genitivi ar galotni -ūs, -us, -os, -oes no adjek-

tiveem, pronomeneem un participeem sastopami Inflantijā (skat.
Becc. Dial. Stud. 161), ari no zubstantiveem latv. visvecākajos
rakstu peeminekļos (Enchiridion, Undeutsche Psalmen) p. p.

aran to roke muses enavdenekes Ps. 39, 28; te darbe vinges

(= vinge) rokes 31, 24. See genitivi ir gan divskaitļa lok.

genitivi. Skat. Becc. Dial. Stud. 161, Zubatv Ueber gevdsse
Genitivendungen des Lett., Slav. v. Altindischen. Sis domas

apstiprina divas formas, kas bez §aubam ir divskaitļa lok. gen.,

proti: abejš jeb abējs, divējs jeb divējs: abejš pušu lelam cel'am

bahdenēka rudzi aūg (Nauditē); abējs pušu cel'am M. Šiliņa ko

es peeredzeju I, 59. Divejš (jeb divējs) gadu vecs. Biel. Lett.

Spr. 11. 28. Abējs, divējs: abejš, divejš = mācītājs: mācitājš.
Abējs jeb abejš, celees no abējus, abejaus = senind. divsk. gen.
lok übhāvos, senslāvu 06010, divējs jeb divejš, no divējus, dive-

jaus = senind. divsk. gen. lok. dvāvos, senslāvu jriBOK),

leišu dvējaus. Skat. Zubaty J. F. VIII, 217. Kap's kaln,
Sil'skalnc, louk's putn', louk's pel' pec formas un ari pec lat-

veesu valodas sintakses (skat. manu rakstu par daudzsk. ģenitivu

XVI, 61) var but gan veensk., gan daudzsk. genitivi. . Tas pats
sakāms par cēm's meit's (Būttn. 2037, Biel. Lett. Spr. 11, 21),
dēls, māt Ltdz. 437, taūtit's klēts dur 421 (Brndē). Salidz. no

Rindes: Kupl' lēp jurmalei pil balt's gaīgališ Ltdz. 426. Vaj
teikumos: nou doudz krasts, pulk žīd's (Kirbizos) vardi krasts,
žīd's daudzsk. genitivi, vai nominatīvi, tas grūti nosakāms.

Ļoti pazistama ir forma „dzēsm's" vardu sakopojumā „dzēsm's"
grāmat' (Biriņos, Igatē, Turaidā; Adazos: dzesmas gr., salidz. nū

ritas; bez tam „dzēsm's" gr. dzirdēju Kandavā, Sķedē. Dzēsm's

sini sakopojumā par veensk. ģenitivu uzlūkojot, nekl'ustam ar

nozimejumu galā. M.
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un Igatē, Leel-Straupē, Kr. Eņģelartos akkuzativus : mums, jums

(es jums redz), un Str. Auceemā: mūsus, jūsus. Umurgā leeto

possesivus pronomenus : acc. s. mumsej, nom. pl. mumsej'

(= mūsēji; un gan ari: jumsej'). — Sveiceemā dzirdējām formu:

panasnēki ir sevi (= savi, nom. pl.).
No demonstrativeem pronomeneem minēsim formas: acc. s.

tū (Siguldā, Adazos) un tu (Dn. Mangaļos), loc, s. štamā (Str.

Unguros); loc. pl. tamas (Kt. Viļķenos), tamūs (Pt. Biriņos);

šimūs (Turaidā), šēmas, tēmas (Skultē). Bez tam minēsim vel

formas: kur kurais (= kur katrs; Carnikavā); gar katru pus;

(= gar abam pusēm; Pt. Pabažos); vēnai patei 1
) (Skultē).

Numer a ļ i. Kārtas skaitļu-vārdus leeto dažkārt bez

noteicamas galotnes : tagad treš gac jau (Limbažos); ūtris grib

un treš (Dn. Mangaļos). Formu „ūtr(i)s" leeto ari ar noteicamo

galotni: ūtrais (Krimuldā, Biriņos), ūtraš2) (Kt.).

Adverbi. Minēsim te dažas mazāk parastas adverbu

formas: vētāms (Dn. Mangaļos); lūpiski (Skultē), pretiskii (Svei-

ceemā), āriski (= aplam) runāt (Palē; tai pasa nozimē Nabē —

ārigi); taisni (Sig.); bēzi (= daudzkārt —„oft"; Sveic, Dn.); prūj

(= prujām; Sveic, Kt,); gaužām (Vec-Sal.), klātam (Kt.): klātan

(Meķē), teltan (Carnik.); tullitas (= tūliņ: Um.) šte (Str. Unguros);

šeitanās3) (Sig.); apukaļ (Slp.).

Konjugācija, a) Personalsuffiksu zušana. Saveeno-

jumu „es nav" dzird ari vidus izloksnēs un laikam ari visās

reetumu izloksnēs (ta peem. Adazos); ari saveenojums „es ir"

sastopams reetumu izlokšņu deenvidos (peem. Carnikavā, Dn.

Mangaļos), kur citādi personu galotnes pilnigi uzglabātas. Maz-

Straupē, Turaidā, Sejas m. leeto jau platākā merā formas bez

galotņu (tas ir, 111. pers.) blakus formām ar galotnēm: mēs

dabuj (Maz-Str.; blakus: mēs dzēdasim), mēs bij, dzivūja, brauks;

x
) M. pē šitenā - peešita Krimuldā; šitais Skultē, Igatē, štas

Igatē; lok. štam pus up Limb.: šim pus cel'am Limb; tam upe

Dreiliņos. Salidz. Bezzenberger Lett. Dial. Stud. 14. 3. 1. p.
2
) Te peeminesim ari izteiceenu : tris tik lēls (= trisreiz

t. 1.; Sig.). E.

Eeverojama konstrukcija: divdesmit vem zirg, divdesmit

vēn's ait's Umurgā. Si konstrukcija pazistama ari Kandavas

apgabalā un lasāma ari stāstā „Iz Sprancu laikeem", uz ko man

laipni aizradijis Vitola kungs, Umurgas dr. skol. skolotājs M.

3) M. tepatās Skultē, pa vāciskam Meķē, štur Viļķenē,
štā Pabažos, Skultē, apukl'am Adazos.
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jūs brauks (Tur.: blakus : es brauks', mēs sadzīvūjam, brauksam

jeb brauksim); jūs brauks (Sējas m.; blakus: es brauks, mēs

brauksim jeb brauksam). Peterupē (Pabažos, Biriņos) un Lē-

durgā (Led. pag., Igatē, Vidrižos) pa laikam gan I. veensk.

persona patura savu galotni1), bet visas citas galotnes medz

zust: es dūš(u), ēš(u), bērš(u), likš(u): bet: mēs vērp, teic, brauks,

sak, redzej; jūs dus, sak; tu redz, met (retumis ari izjemumi:

mēs gulējam, Igatē). Visās pārejās zeemeļu izloksnēs 111. per-

sonas forma pilnigi izskaudusi visas citas galotnes: es radis, tu

gul', mēs ēs, jūs dūma etc. Visai reti izjemumi sastopami, var-

būt zem rakstu valodas eespaida, ari sais izloksnēs: jūs redzes't

(Alojā), jūs zināt (Skultē), mēs brauksam (Nabē), Dažās veetās

ari imperativā 111. persona eejem citu personu veetu: nāk2)

(== nākait) ēst! (Pt. Pabažos, Biriņos). Citādi imperativs ari

zeemeļu izloksnēs patura savas atsevišķas formas: 11. sing. nem.

(Alojā), nāc (Umurgā, Limb.); I. plur. ēsim (LS Kirbizos, Nabē,

Steenē, Duntē); 11. pl. nākat (Skultē, Ld. pag.). Peeminamas ir

vel imperativā formas: 11. sing. lūkēs (Pabažos), 11. plur. nākāt,

sakāt3
) (Carnik.).

b) Nākotnes formas.

Pirmo (Bilensteina) peecu klašu verbi, kuru celms nebeidzas

ar t, d, s, z, darina visās reetumu izloksnēs nākotni bez vokāļa
i: liks, smels, bērs, aus etc, Tikai Str. Unguros dzird blakus

„sāks" ari „sācis" (nedrošs peemers „nācis" ari no Kt. Viļķeneem).

Turpretim plaši pazistamas ir reetumu izloksnēs formas ar i no

verbeem, kas beidzas (celmā) ar likvidu pec isa vokāļa; mes

sastapām peemerus: salis (Um.) biris (Lmb, Lp, Ld), miris (LS,

Kt Um, Lmb, Lp, Ld, Skultē) jeb miris (Krim., Tur., Str., Pt.,

Sig., Slp.); blakus sim formām dzird, varbūt visur, ari isakas

formas: sals, birs, mirs. Pirmai daudzskaitļa personai ir ga-

lotne -sim (liksim) Sl., Carnik., Duntē (imperativā), LS.

Nabē; un (blakus galotnei -sam) Pop., Aiz., Sējas m., Tur., Ad.,

Slp., Steenē; galotni -sam dzird Krim., Sig., Led., Straupes
Stalbē un Auceemā, Otrai daudzskaitļa personai ir galotne

-sit Ptop. un (blakus -sēt) Slokā; galotne -sēt Alž, Slp., galotne

-sat Tur., Ad.. Straupes Stalbē; starp s un t nedzird nekādu

*) Tas sakāms sevišķi par nākotnes formām; citos laikos

ari I. veensk. pers. zaudē galotni: es melu (Ld. pag.).
2
) M. nāk-u imperat. Sarum-m.

3
) M. sakait, skatait Siguldā.
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noteiktu vokāli Sigulda: brauks't; Carnikavā sastop galotni -sit

brauksit, ēsit.

c) Tagadnes formas.

Te japeemin tresas personas formas: paslīst (Sveic.), zēž

(Kt., Ld.), atskārš (Lmb.), sūg (inf. sūdzēt; Led., Tur.. Sig..

Sējas m.), pin (Dn. Mangaļos),

d) Paga t ne s formas.

Limbažu Lādē. ka mums tika teikts, peekarot visam (?)

pagātnes formām (tas ir, 111. pers.) galotni -aj: sametaj; runajaj.

Pasi to nedzirdējām.

eißelativa formas.

Kā citur, tā ari reetumu izloksnēs kā relativu (atstāstāmo

modu) leeto participus: esūt, būšūt (zeemeļu izloksnēs: esat,

būšat: Skultē reiz dzirdēta ari nākotnes forma: būsit); parti-

cipu veetā sastop nākotnes formām zeemeļu izloksnēs ļoti beezi

(sur tur gandriz arveenu) gadus salikumus: sak, ka tēs būs

broukt (Kt., Um.); sak, ka vinč būs vēsais būt (Skultē): man

sacij, ka div kung būs gaidit (Ld. Igatē). Peeminam te vel

relativu debitiva formu: pašam biš jāsadegūt (Leel-Str.); un:

viņam jāētūt (Turaidā).

f)lnfinitivs un supins.

īnfinitivs un supins, kā leekas, visās reetumu izloksnēs ir

formāli sakusuši. Nabē un Lādē gan dažreiz vel izsjķir abas

formas: „es grib ēist", un: „nāc ēst": bet turpat runa ari: „es

negrib plestes" (L.), un nāc ēist" (N.j; un uz musu jautājumu

par abu formu nozimi mums Lādē teica, ka senāk runājusi „ēist",

tagad runājot ~ēst." Varētu tapec but, ka forma „ēist" te ir

jaunākā laikā eeveesusees no kaimiņu pagasteem, caur ko viss

izskaidrotos. Visur citur pazistama tik veena forma. Alojā,

Tgatē, Straupes Unguros un Auceemā gala zilbes c ir šaurs (inf.

sup. vest), citur visur plats (vest), atskaitot jau minēto Nabi

un Lādi. Steenē un Duntē blakus formām ar c (inf. ēst) esam

dzirdējusi ari formas ar §auro c (redzēt). Leel-Salacē blakus

inf. ēst leeto formas „smērat", „vēlat" (ar šauru c pirmā zilbē!);
ari Palē: inf. sēidat (blakus inf. vērpti; sal. peem. Siguldas inf.

redzēt). Refleksiveem verbeem ir formas: inf. sup. plēstas (LS.),

inf., sup. peldatas (Kt. Viļķenos; ar šauru c saknē), inf., sup.

pērtas (Palē), inf. sup. plestes (Um., Lp.), inf., sup. plēstas

(Lmb.), plestes (inf.?) un plestas (sup:?) Lādē, inf,, sup. plestes

(Skultē un deenvidu izloksnēs), inf., sup. skrētes (Vidrižos).
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g) P ar t i ii. d

Lēdurga, Nabē, Steenē, Vidrižos, Igatē, Inceemā tagadnes

pasiveem participeem ir galotne -ums: velkumais, situmais, ēdum

karute (Ld. pag.); sēne ir pl'auvums, grābums: pēbraucum vēt'

(Nabēi: jājum zirks, arum zem(e) (Steenē, Inceemā, Vidrižos);

rudz' pl'aujum'; pazlstums (Igatē). Sakarā ar to izskaidrojama
Lādes forma: brīnāms (= brīnums) 1).

Zeemeļu izloksnēs sastop nedeklinejamu participu ar ga-

lotni -dam: nāc's debess pa gais' šiiāgdam (Um,); lec. Jānit.

kur legdam! (Meķē).

Sintakse.

Locijumu leetosana. Zeemeļu izloksnēs ir ģeni-

tīvs tikai reti un zināmos gadijumos sastopams. Tas stāv pirm-
kārt salikteņos: kap's kaln' (=kapseta: Sveic), louk's-putn' jeb

louk'-putn', louk's-pel's jeb louk-pel's (Um, Lmb.), māj's-pel's

(Um.), droudž-tēs' (Skultē), dzēsm/s-grāmat'2 ) (Igatē). dēn's-

gaism' (Palē); un lidzigi bus ari jāuzskata saveenojumi: sezdanc

vakars, loc. zem's gala (Sveic). Genitivs aļjzime veelu: mēž'

milti (Sveic), vai stāv kā gen. epexegeticus: latvaš tout (Lmb.),

ari pec adjektiva „pilns" : lēp ir piī mcl strazds (Lmb.); purs

ir pils gatav ūg's3
) (Lp.); ari pee „daudz": nou doudz krasts

ari postpoziciju preeksā: prāt' pēic (Sveic). Un ka jau augšā

teikts, seeveesu kārtas veensk. genitivs (no pronomeneem

un personu vardeem) pec prepozicijam un ka transitiva

verba objekts stāv neveen deenvidos, bet ari dažās zeemeļu iz-

loksnēs: es redz(u) vih(a)s, māt(e)s; ar vin(a)s, ar Ann(a)s (Ak.

Um., LS., Steenē v. c). Turpretim peederuma 4 genitiva

veetā stāv visās zeemeļu un apkārtējās deenvidu izloksnēs dativs;

dat. s. mums (= mūsu) kungam (LS. Kirbizos); uz tēvam nāv

gaidit (Kt. Viļķenos); uz jums (== jūsu) pus': manc tēvam tēs

x
) Salidz. Cik katram tas dildams Leel-Sal. Devis ari

gudu grib par maizites dūdamiii Bar. D. 1478. Mārin ari gūdu
grib par galdaut' aūžamin 1478 (Dundagā, Arlavā). Pakal'

dzenas bāleliņ pa skujiņas biramin Ltdz 1803 (Valmeerā); sve-

šame (3281), kuplamin, baltamin Ltdz 3696. (Rindē). Skat,

Biel. Lett. Spr. I, 100, Bezz. Lett Dial. Stud. 151. M.

2) Adazos: dzēsrrias-grāmata.
3) Pa laikam te pec ~pilns" gan stāv prepozicija „ar", un

formas ~strazds", „ūg's" ir neskaidras; tas pats sakāms par

~krasts" nakosā peemerā (nom.?).
4) M. Peederuma gen. sinis izloksnēs ļoti reti sastopams:

meit's d£ls Sveiceemā, Jānu māt' Meķē, up's krast Limb.
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(Kt. Dreeliņos); loc. šēm (== šū) istaba (Um. Teegazos); tas nav

mums valūd' (Ld. pag.) uz jums mājam (Pt. Pabažos); pēic zir-

gam barib (Steenē); tas ir Miķelim cūk (Maz-Str.); nū mums

staciūna (Leel-Str.). Veenskaitli personalpronomenu dativi eejem

turpat possesivo rironomenu veetu: vai tas tev (== tavs) nav

(Um. Teeg.); es sev (= savā) laika tū nav redzes (Lmb.); man

( ~ manam) vīram (Carnik.); es sau mātei tū teic (Skultē). Pec

„vajaga" stāv te nominativs: kas jums vajag (Lmb.); vai akku-

zativs: kūjums vajag (Biriņos); man vajag kartupel'us (Turaidā) 1 ).

Pec negācijas stāv zeemeļu izloksnēs viscauri un blakus (kā

leekas, retākam) ģenitīvam ari deenvidu izloksnēs — akkuzativs

(zubjekts ari nominativā): es nekū nezin (Sveic); jūs neredz

tū zirg. (acc. s.; Palē); es tū cilvēku (acc s.) nepazīst (Turaidā);
es nekā negrib; man nav nekas (Ld. pag.). Debitiva objekts

zeemeļu izloksnēs, ka leekas, ja ne arveenu, tad ļoti beezi nostājas

akkuzativā: sēri jāpl'auj (LS., Lmb,); lin's jāmīst (Lādē); jums

(acc.) jāsauc par cēnigtēv' (Steenē); ari Slokā: „jāatnes pēnu";

bet: tas tau jādar (Skultē); rudzi jāpl'auj (Sējas m.). — No

citeem locijumeem minēsim peemerus lokatīvam2): gāj vīra (appre-

cēja; Kt.); isprecec vīra (Nabē); instrumentalim: man meita bij

tādu grūtu slimību (Leel-Str.); akkuzativam: tūs laikus (= toreiz;

adverbiali; Carnik. un citur).

Prepozicijas. Par seeveesu kārtas veenskaitļa ģenitivu

(no pronomeneem un personu vardeem) pec prepozicijam
un par personai pronomenu formām pec prepozicijam jau

ir ruuats. Visās zeemeļu izloksnēs (atskaitot Skulti, kur blakus

akkuzativam dzird retumis ari ģenitivu) pec visam prepozicijam
veenskaitli stāv visnotaļ akkuzativs: nū tū kazak 3): pē tū muiž ;

bes tū zirg4); nū tū pus. Pārejās reetumu izloksnēs pec ģeni-

tīva prepozicijam gan ari stāv blakus genitivam vel akkuzativs,

un Peterupē, Lēdurgā, Straupes reetum-daļā ļoti — bet

jo talaki ejam uz deenvidu riteem, jo retāki sastopam akkuza-

tivu pec genitiva prepozicijam: Salaspili prepoziciju rekcija ir

gluži tāda kā vidus-izloksnēs. Ari deenvidos ļoti izplatīti, un

ari dažās vidus izloksnēs sastopami, ir akkuzativi „kū", „tū"

') Tāpat ari Leel-Straupē, Auceemā, Krimuldā M.
2) Leel-Salacē leetojot, kā mums prāvests Slava kgs teica,

maju vārdus daudzkārt veenskaitļa locativā: es bij Meilite; tāpat
ari Limbažos. M.

3) Dēl' tū karu Ungurpili. M.
4) Formas „bez" (bes) veetā ļoti izplatita forma „beš" (Kt.,

Lm., Lp., Pt., Ld., Str., Sig., Ad., Rp.).
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pec genitiva prepozicijam: „beš kū nebūs"? „beš tū nav". Ka

vidus izloksnēs, ta ari reetumu izloksnēs stāv pec prepozicijam
ari dativi „tam", ~kam" neutralā nozimē: nū tam (Str.), bes kam

(Slp.)1). Daudzskaitli, ka citur, ta ari reetumu izloksnēs pec

visam prepozicijam stāv dativs: tikai dažās deenvidu izloksnēs,

kur veenskaitli pec dažam prepozicijam pa laikam stāv genitivs,

ir sastopams (blakus dativam) ari daudzskaitli pec sim prepo-

zicijam genitivs: beš zirgu (Tur.), beš bikšu, beš svārku (Str.

Stalbē, Auceemā; Sig.), prēkš Jānu (Tur., Sig., Str. Auceemā);
visur te leeto ari, varbūt beezaki, dativu2 ). — Ari reetumu iz-

loksnēs ir pazistamas konstrukcijas: ar divi zirgi (Krim.); arābi

ausi (Rop.); par ab? (Igatē); beš tris (Igatē) 3). —

Lēdurgā, Peterupē, Skultē, Steenē, Nabē, Dn. Mangaļos

prepozicijai „uz" pec komparativeem ir nozime ~par": uz manim

vecāks (Ld.)4). Slokā verbu salikteņos 5) (ka leekas, pastavigi)

parādās forma ~ūz": ūzēt, uzauguši, ūskāpis.

Prepozicija ~da" ir reetumu izloksnēs gluži sveša, un cik

novērojam (mazākais dažās draudzēs), ari prepozicija ~iz". Alojā,

Leel-Salacē, Katrinā, Lādē, Igatē leetojama prepozicija „apart":

apart manim.

Vardnices druskas.

Avūtaja pl'eva —- Turaidā.

bezdelinč (== bezdelīga) — Meķ.
brālneks = brālis — Viļķenē.
dēvs: soul' ēt dēva6

) (= nūrēt) — Kt. Viļķenos.
dzērdinat (== dzirdināt) — Laclē.

ērmūtigi (= ērmūti) — Skultē,

klajš: jums visim klajim — Lp

loc. pl. lai[k]gadas (= svētkus) — Kt. Viļķenos.

lelūga (= šķūmene. ~Schellbare") — Pt. Sejas m

radums: nū radum
n. dzimuma) — Vec-Sal.

1) Dēl' tam Sveiceemā. M,
2
) M. pe vārtu blakus pe vārtēm — Ropažos.

3) M. Sadas duāla formas nav sastopamas veenigi pec pre-

pozicijam, bet daudzkārt ari kā objekts akkuzativā, retāki kā

zubjekts nominativā: tris vaj četri lapi Bigauņceemā; četri māji
Carnikavā, divi lūdi Pabažos. Salidz. Bece.' Lett. Dial. Stud.

1430. p.
4) Uz veetā Igatē dzirdēju ne: jūs labāk atmin ne es. M.
5) M. Par salikteņeem eeminotees, jāaizrāda uz eeverojamo

akuz. jaūnckung' Teegazos, dat. lelskungam.
6) M. tāpat Sveiceemā; dcv Rozēnos.
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rakalis nebēdnis, ~Racker") — Adazos

rēbums (= reibums) —
Skultē.

inf. saiet, praet. man salej (= es salu) — Sveic,

skrēt: up' skrēn (= tek) — Um.

tātinč (= tētiņš) — Kt. Viļķenos.

fcadēl' (= tūmēr) — Pt. Pabažos. 1
)

vifži (= virši, Erica vulgaris) — Dn. Mangaļos.

vidgalv' (= galvas vidus) — Nabē.2)

11.

Rujenes izloksnes.

A. Teksti.

1. No Ķoņeem (Konigshof); stastitaja apmēram 70 gadus veca.

Vecišam bi bērn', peci vai seši, un nu trūkums klāt, ne

maiz's kumusin'. Un nu bēdajes, kū nu būs darit; jāved nu

gūstin' mesnekam. Nu mesneks pras, ku grib par tū gūstin';

vecie sak: ~kū dus, tū dus". Tas mesneks dv. puīk' vēn', vecie

lai ved uz māj. Nu atved māja. Puīk' papras, divi maiks' lai

dv, un zirdziņ' a. Ta brauc tas puīk' pe smilš'kaln' un ber tūs

maiksus abus divus pilks un brauc uz dzirnum un pras, vai

dabu malt. Nedabū šūreiz; puīk' saciš, lai meīders dv. samaltus.

Vinč3
; dv rudzus tama vēta; aizved māja, nu ir maiz' māja;

nu vajag gala dabūt. Nu rita nūmirst (scil. kaimiņu) saime-

kam tēs, un nes us klēt prum un lek uz dēl'. Nu nakt' jāēt

gal's lūkat; pēbraūc pe klēc un atlaūž durs. Stīms pile gal"s;

nem tū gal' un sava vezma ekša. Tas saimek' tēs zeme gul',

un šis ēt klāt, cel' sēdu aūkša tū vec' un tū gal's škink' pe

zūbim vecam un dūci šaūa un ta brauc māja. Nu irggarlr māja,

nu var ēst maiz un gal". Rita ēt saimeks uz klēt', tēs sēž,

gal'as škihk's zūbus, dūc's šaūa. Saimeks sak: nu jāēt pe mā-

citaj', vec's tik daudz apēd's." Mācitaš a mudiks, nem kēv'

un jā jāš's, kumelenc a līdz. Nu aizjā un ta nu ēt uz klēti

svētit tū vec'. Nu ved ekša mācitaj' bāliet, kēv' pesēn pe sēt's,

un kumelenc aiz klēti. Ta tas puīk' tū vec' āra un kaša vec"

') tūdēl' kā zirgs kāl-tamdel', tadel' Nabe. M.
2

J Ceļojot esmu leelu daudzumu vardu sakrājis; bet viņi
formas ziņā nav sevišķi eeverojami, tapec viņi tiks citā veetā

nodrukāti.' M.
3
) vinč. M.
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kumel'am mugara un dūc' šaūa ar. TJn ta nu u(z)sēdūia mācitaj'

zirgam mugara; sāk mācitaš jāt uz māj', un kumelenc nū pa-

kal"s ar vec'. Mācitaš kamēr lidz māj, tikām gandrīz beikc.

Ta nu vajag pen ar. Istaisiš puik' laīdarzin' un ta gāš pē
lūpim un sāc's bizinat, un lūp

:

bizu: več' gūv' skrēn us sav'

māj', un tās astun's gūv's nū pakal"s, un puīk's laīdarzina

tās gūv's ēkša visas devin's. TJn tampuikam pefv" gatav", citam

vēnad', citam ūtrad', un tām gūvim visam raibum ēkša. Nu

mesneks ēt meklēt, gūv's pazudušas; pras, vaj ir šū māja. Puik'

preti: „naū". Nekii darit, mesneks nepadzikst (= nepazist >
sav's gūv's. Nu ir maize māja un gala māja, penc a māja :nu

var dzigut.

2. No Arakstes (Arras): teicēja 72 gadus veca, dzivo tagad

Rujenē.

Man trejad' bālenim,

trejad' puru kaldinaj':

tevu brāli dzeldzu pūr',
mātes brāli sidrabin';

man' paš' bāleliņ'

zeltu vāk' ledinaj'.

Mam mīl" nāburdzin*.'

vaj es nācu kīvetes?

es nāc' jūs aplūkat,
saldu al' padzertos.

Nāk medzinc līgudam . .

Aiz apluk' spēlējas
trisi sirmi kumelim.

Kur tu aug', smuka meita,

ka es tev' neredzej'?

vai tu aug' pe māmin'

vai māmin' pūriņa?

Es uzaug pe bālina,

balta rūž' dārziņa.

Zināms man linu zem',

zināms lin' arajinc:

pura man lina zem',

kaīpinc lin' arajinc.

Gruli, man' līgavin,

uz manam rūcinam!

kad mēdzin' izgulēs,
tad es tev' mūdinas.
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Celes, man' līgavin',

nu rūcin' nūgulet'. 1 )

Celes, man' līgavin',

neceles vaidedam':

tev es duš krikus malt,
māsiņām tīrus rudzus.

Tāūt' dēle man sūlij',

pirkt man zelt' gredzenin';

neenēm, nenūpifk,

škeīmam vilt' valudin'.

Nu jāēt tāc celinc,

Kur āūgdam nav staigās.

B. A. prak s t s.

Rujenes draudzē (izjemot varbūt Ipiķus, kur, kā reetumu

izloksnēs, pec veena Ipiķeesa izrunas spreezot, neizšķir kritoso

akcentu no lausta) izšķir, kā Vidzemes vidus-izloksnēs, lausto,

kritoso un steepto akcentu; un tadā ziņā Rujeni varētu pee-

skaitit vidus izloksnēm. Savrup atšķirtas te ir Rujenes izloksnes

it sevišķi sava vokalisma deļ. Visās neuzsvērtās suffiksu zilbēs 2
)

saisina pa laikam visus diftongus un garos vokāļus, pee kam

kļūst ā par a (loc. s. āra), ē par c (loc. s. zeme), i par i (inf.

darit), ū par v (inf. dabūt), ū par u
3
) (loc. pl. zūbus) ē par c

(imper. celes!). Reizē ar to zud isee vokāļi pirmatnējās gala-

zilbēs un vai nu pavisam atkrit, vai klust neskanigi. — Diftongā

au pirmais elements sur un tur stipri tuvojas -o vokālim: tāūt'

(Arakstē). Arakstē dzird retumis ari vel ū-parskaņu: uegl's.

Parasta a veetā stāv c formā: ebulinc (Ar.). — Starp n (h) un

s (š) eerodas t: gane; tāpat starp 1 (f) un s (š) dēle,

Konsonants 1 peejem, sevišķi Naukšēnos, bet ari citur, nereti

stipri guturalu raksturu un pilnigi lidzinas kreevu ceetam ji:

peld, pile, veļ. Konsonanta z veetā stāv dz formās: 111.

praes. nepadzikst (Ķoņos), gen. pl. dzeldzu (Ar.). Leeks k ee-

veesees formās: inf. maiksit (Nauks.), 111. praes. nepadzikst

(Nauks), maiks (Ķ.). Pec j ir s kļuvis par š, un j pec pirmatnēji

gara vokāļa izkritis: nom. vecais (Nauks.). mācitaš, staigās (Ķ.),

jāješ (Ar,). Leeks s eeradees formā: skal'ku pip's (Ar.).

1) nūguleti M.

2) Zem akcenta garums paleek: tadlt (Ipiķos). Ari tautas-

dzeesmu tekstos vokalisms pilnigaks kā ikdeenas valodā.
;!i Ipiķos sis v ir ļoti plats un o-vokālim lidzigs.
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Pronomeni, adjektivi, participi, kas atteecas kā predikāti

vaj attributi uz seeveesu kārtas substantivu, ļoti beezi nostājas

vireesu kārtā; zināms man linu zem (Ar.) tas ābel, te drēbit's

( Ar.) — Veenskaitļa dativam no ja-celmeem (nom. s. -is, ir ga-

lotne -am: vecam, vecišam; veensk. lokativam no teem paseem

celmeem galotne -c: vadzite, šūpule (Ar.). Vireesu kārtas

daudzsk. dativam ir galotne -im: pē zubim (Ķ.), ar meslim

(Nauks.)

Deminutiveem no a-celmeem ir galotne -mc : mēdzinc: fem.

-m': līgavin". Konjugācijā tresas personas forma pa laikam eejem

ari citu personu veetu :es izbakstis (Ar.), es es, mes ēs, jūs es

(Ipiķos). Visai reti ir izjemumi :es dus' ( Ar.). Turpretim im-

peratīvā galotnes paleek: rausim! (Ar.) ēsim! (lp.). — Infini-

tivu izšķir no supina: nāc ēst'! nāc pastaigātus! un: es grib

ēst; es negrib pastaigates (Nauks.): nu var ēst; un: ēt meklēt

(Ķ.); bet stāv ari infinitivs supina veetā: ved bāliet (Ķ); es

nāc' ķīvetes (Ar.).
Nereti sastop nedeklinejamu participu ar galotni -dam:

ravedam ir labāk; nāk mēdzinc līgudam: kur āugdam nav stai-

gās ( Ar.). — Kā modus relatīvus ir leetojami participi ar galotni

-am (-im): mākam, nākam, esim (Ipiķos).

Pec genitiva prepozicijam stāv gan genitivs gan akkuza-

tivs: pē klēc, pē sēt's (Ķ.); un: nū Pīg'; nū tu gald' (lp.); kul

bez nekād' tēs' (Ar.); aiz klēt'; bes tu nav (X,). Personalpro-
nomeni pec prepozicijam peejem ari instrumentāla formu: nu

manim (blakus: nu man's).



Putnu dzišana un pautu šaušana.

No A v ziņu Ka r \ a.

Vispārīgi atzits, ka musu agrākas parašas un gara-man-

tas tautas widū zustin zud. To izsacījusi jau daži senāki tautas dzi-

ves novērotāji, to apstiprina jaunāki petitaji, to apleecina ari

pati tauta. No veceem ļaudim daudzkārt dabonam dzirdēt par

dzeesmu bagātību senākos laikos. ~Agrak dzeesmas veen leci-

nāja, tagad reti kads vairs dzeed; visas dzeesmas aizmirstas,"

tādus vārdus alaziņ esmu dzirdējis no savam teicējam. Taisniba

ka tagad maz vairs dzeed, bet teesa gan nav. ka visas dzee-

smas jau aizmirstas. Pazistu teicējas, kuram vel daži tūkstoši

dzeesmu galvā. Tādas bagātas zinātajās gan tik retumis atro-

nas un viņam nomirstot izsiks beidzamee eeverojamee tautas ga-

ra-mantu avoti. Eelagojot gara-mantu pastavigu mazināšanos

un viņu daudzos uzrakstijumus, butu vaj jadoma, ka visi man-

tas apcirkņi jau iztukšoti. Tā esmu dzirdējis izsakām domas,

ka Barona „Dainas" saturēšot visas Latveesu tautas dzeesmas

un ka tamdēļ neesot vairs vertes viņas krat. Tādas domas ja-

apzime par maldigam. Viss leelums gan bus sakrāts, tā kā pa-

viršam krājējam neizdosees neko jaunu un eeverojamu uzrakstit.

Bet musu izsikstosee avoti vel arveenu tik bagāti, ka nopeetni
darbineeki peelocitu dažu labu eeverojamu puru. Gadeem ar

gara-mantu uzrakstisanu nodarbojotees, esmu parleecinajees, ka

isā laikā maz veen kas eemantojams. Derigas teicējas un labus

teicējus uzzināt, ar teem eepazitees, daudz aizpreedumus izgaisi-

nāt, uzticību eemantot tas viss prasa daudz laika un paceetibas
Es savas labākas teicējas apmeklēju desmitu desmitam reizēm, ne

kad savus ceļus nenožēlodams: uzrakstitee materiāli man peeņe-

mas svarā kvantitativi un kvalitativi. Jzsutot ekspedīcijas pa

dažādam Latavas maļam, Zin. Komisijai gan izdosees muzejam

savākt daudz interesantu leetu, tomēr viņu locekļeem, ātrumā

kadu apgabalu apceļojot, nekādi nebūs eespejams dziļāki nove-

rot tautas pateeso dzivi, uzrakstit cik necik eeverojamas gara-

mantas. Uzzimetee materiāli bus pavirši un dažāziņā pat greizi.

Valodas un metrikas smalkumus, dzeesmu pareizo sakaru ar pa-

rašām un citas tādas nakameem krajumeem nepeeceesamas lec-
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tas spes eeverot tikai krājējs, kas zināma apgabalā ilgāku laiku

uzturedamees pamatigaki eepazinees ar veetās apstakļeem, dabu

un ipasibam. Paceetigi un apzinigi strādādams, krājējs tad uz-

rakstis vel daudz jauku mantu. ~Dainām iznākot krāšanas dar-

beem nav jābeidzas, bet ar jaunu sparu jāturpinās. Pasneedzu

te lasitajeem no savas krājumu vāceles divas leeldeenn eera-

sas, kuras 1893. g. vasarā uzzimeju Užavas jurmalē un 1895. g.

papildināju Ventspilē un apkārtne. Lidz ar daudz citam jau
zudušam viņas leecina par musu tautas senākās dzives kuplumu.

3,Toreif bija pārak jauki, kas taģad vairs!" izsauzas alaziņ ma-

nas teicējas, salidzinadamas agrākos dzeesmu laikus ar tagadejeem

Toreiz laiki bijumi daudz grūtāki, bet ari daudz jautrāki; toreiz

ļaudis bijusi tumšāki un māņticīgāki, bet ar visu to savā gara

dzive tomēr glitaki. Leeta ta, ka tumsai un māņticībai toreiz

bija savs atsvars gara-mantās, kuras visos tautas locekļos bija
dzīvas. Tādam atsvaram tagad trūkstot, tautas dzivei jāparādās
kailākai un rupjākai.

Putnu dzisana.

Pirmās leeldeenas rita agrumā, jau preeks saules lekta, at-

skanēja pa ceema setam saveeni. Meitas maz ko bija dabūjušas

gulēt, jo isais atdusas laiks aizritēja vaiņagus un jostas spodrinot
lai ceenigi sagaiclitu leeldeenas ritu.

Agri leca saulite leeldeenas ritiņ,

Vel jo agri māmiņa meitiņas ceļa.

Meitiņas ceļa galiņu sukāt.

Matiņus pit, putniņus dzit. (Znot.)

Meitas un puisi, seevas un viri, leeliun mazi, veci un ļauni

puleejusees zināmā smilšu kalniņā ceema tuvumā, kur dzeeda-

jusi pirmās leeldeenu dzeesmas.

Labrit, labrit, pērnā veetiņa!

Ar labi vesela, kā pec pameta? (Bul.)

Agri leca saulite leeldeenas ritiņu,*)

Jo agri māmiņa meitiņas ceļa,

Meitiņas ceļa putniņus dzit. Taut.

Nākat putnu dzinejiņi. sūvo. sū~vo!

Gar sētmaļu setmļāļeeme sūTvo, sūvo! (Zeem. Bul.)

*) Krists (sk, beigu peezime), nevarēdams nekādas dzeesmas vairs at-

ceretees, peezimeja, ka dzeedajusi: „saulite šūpodamas leca leeldeenas ritu."

Ranku pagastā (Kuldigas apr.) kada teicēja izskaidroja, ka saule leeldeenas,

rita supojotees. Caur dumeem nokvēpinātu glāzi varot redzēt, ka viņa

sitot uz veenu pusi, uz otru pusi. Kada cita sacīja, saule tad puskojotees

viguļoj otees.
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Nākat putnu dzinēj i ņi,
Pa krūmiņu krumiņeem,

Aizjemate šikus putnus

Pa zariņu zariņeem. (Taut.)

Redzeeneeku uu Paseerkstu ceemos (vērst. 6. no

Ventspiles) abi putnu dzinēju bari pulcedamees veens otru esot

apdzeedajusi.

Redzeneeku vecas meitas

Jlgi guļ midzeni

Paseerkstneeku mazas meitas

Agri putnu dzinejiņas. (Saini.)

Redzeneeku veci puisi

Jlgi guļ midzeni;

Paseekstneeku mazi puisi

Agri putnu dzinejiņi. Salm.

Otra puse ar lidzigam dzeesmam atbildējusi.

Kad visi bijusi sapulcejusees, viri (zvejneeki) gājusi uz

jurmali. bet meitas un citi ļaudis devusees dzeedadami uz

kada paaugsta kalna mezā, ta saucama Putnu kalna. Katrs

putnu dzinējs nesis lidz ipasu I—21 —2 pēdas garu šautru, jau

pirms svetkeem uztaisitu un dažkārt visādi izrakstitu. Atnācēji
Putnu kalnu apsveikusi ka pirmo sapulces veetu: „Labrit, labrit

pērnā veetiņa v. t. p." Mo kalna augšas tad sautrus lejā

kleegdami: ~Tis mezā! prom no mājam ara!" Mi-

nētajos Redzneeku un Paseerkstu ceemos, kuri ronami katrpus
Ventai, sautri sveesti upe, kleedzot ~urro

v

.

— Dzinēji tad dzee-

dajusi putnu dzenamas dzeesmas.

Vilki, laci, Vaczemē, s uvo, suvo!*)
Siki putni Kurzemē, ligo, ligo! (Taut.)

Mes putniņus nodzinusi.

Vilki laci Vaczeme.

Dar' baliņ, stigu setu

Visapkarte jūrmalai
Lai nevar laumas meita

Kurzeme zeģelet. (Tavi.)

Pec tam gājusi kadā citā kalnā, kur auga veeci**) (steep-
tais cc), saņēmusi saujā vairāk veecu kopā, sasējusi un dzeedajusi:

Mes skauģa rikliti aizzabinaja(m),
Lai musu lopiņi bez gana auga. (Zeem.)

*) Su v o ar steepto ii esot ļaunāks, 1i g o — labāks vārds. 0 skaņa
abu vardu beigas lidziga vācu garajam o (loben).

**) Kārklu klūdziņas.
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Kada cita teicēja peezimeja, ka sējusi vices kokos (bērzus

pa vairākām kopā, dzeedadami: Laumame, rag'name riklites sa-

sēj—o!" Putnu dzinēji tagad noma z g a j usee s, noslaucijusees
un sasedusees azaidu est (maizi, pupas, zirņus,), pee kam ar

ehdeeneem samitojusees, dodami veens otram no sava. Edeenu

atleekas atdevusi mājās nevarigeem, nabageem. Vel visādi pa-

preecajusees (deedami pec dudam), dzinēji ar dzeesmam nākusi

atpakaļ.

Māgas meitas putnus dzina, suvo, suvo!

Dižas guļ midzeni, suvo, suvo! (Ķest.)

Mes zvēri*) pakar avota lejā,
Lai musu lopiņi veseli auga, (Ķest.j

Mes putniņus nodzinusi, ligo, ligo!

Šķieta musu lopu taka, ligo, ligo!
Lai Deevs dod šķistam but. ligo, ligo! (Znot.)

Mes putniņus nodzinusi, ligo, ligo!
Nu mes varam bez gana dzit. ligo, ligo! (Znot.)

A Deeviņ, a Deeviņ,

putniņus nodzinusi!

Lai palika puiseem kauns,

Kas nekāra supuliti! (Taut.)

A Deeviņ, a Deeviņ,
Mes patniņus nodzinusi,
Mes putniņus nodzinusi.

Nu eesim bazincā. Zeeni.

Ceļā uz mājam putnu dzinēji salauzusi z ar v s, ar ko mā-

jās palikušos bērnus un vecus kūlusi, saukdami; Putni mezā

gaiļi mājās!" (Bul.) Teicēja izskaidroja, ka putni nozimejot

laumas, raganas. Viseem bijis jaeet putnus dzit. lai lopi

nesprāgtu; viņus dzinusi, lai meza-suņi **) (t. i. vilki) nenaktu

mājās, nedaritu skādi.

Bet ko zvejneeki pa tam dārija, jurmalē nonākusi? Nome-

tas ūdens malā ceļos nodzeedaja kadu garigu dzeesmu, noskaitija

lūgšanu un sagāja savās būdās azaidu est. Atpakaļ nākot arl

viņi nolauzusi zarus, ko majeneekus pērusi, saukdami: ~Zuves

eeksā, gaļa ara!" See vardi tā saprotami: Gaļa pa zeemu apēsta

un viss vasaras iztikums sagaidāms no zivim. Ceerspenes zeemā

putnu dzinēji nenākusi vis taisni uz mājam, bet gājusi, katrs ar

mazu preediti vaj eglīti rokā, papreeksu pee zvejneekeem uz jur-

mali, kur kociņus saspraudusi kadā kalnā, lai zivis labi ķertos.

*) Zvei'is — ar šauro c pirmajā žilba, c gars,
;i
'*) Dundangā vilkam bijis nosaukums ulpis.
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Tad visi kopā ligodami gājusi ceema. Supuļa veetai tnvojotees

pārnācēji sakasi dzeedat;

Nāc, māmiņa, vārtu vert,

Pārnāk putnu dzinejiņi,
Pārnāk putnu dzinejiņi,
Putnu pauti vācele. (Tant.)

Kas tur raugās pee musu varteem ?

Šaimneece raugās sav's putnu dzinējus. (Bul.)

Visā ceema bijis tikai veens šūpulis, kuj-u pec norunas ik

gada cits saimneeks kāris. Ceerspenes ceema toreiz bijusi 13

saimneeki, ta tad ik 13 gados reiz katrs saimneeks bijis supuļa

karejs un putnu dzinēju pameelotajs. Tas izdarījis alu un ap-

gādājis brandvinu, ko pagodet sanākušo ceema draudzi. Pee

supuļa dzeedatajas ar dzeesmu saucēju preeksā un visi citi da-

libneeki gājusi dzeedadami tris reizes ap supuli.

Labrit, labrit, pērnā veetiņa!
Ar labi vesela, ka per pameta?

Veselu pameta, veselu atrada. (Tant.)

No neēdres uzkārts tas supulitis,
Saberzu saujā, palaidu vējā. (Tant.).

Atradu radinu*) supuļa veetā:

Tas mana baliņa zelts gredzeniņis,
Kas per nokrita meitiņas ligoj't. (Tant.)

Svesļauzu uzkārts tas supulits;
But' brāļi kārusi, citāds butu?

But jaunas veerites, ozola vaniņas!*) (Tant.)

Es negāju vakarā

Svešu ļaužu supule:

Sveši ļaudis uzkārusi

No smalkā needoliņ' (Tant.)

Diza, diza leela-deena,

Es magā raibite;

Es pavadu leelu-deenu

Tai magā raibite.**) (Tant.)

Zeemas-svetki, leela-deena —

Tās Deevam dārgas deenas:

Zeemas svētki bluķu vilka.

Leela-deena — snpulit.. (Tant.)

*) Fund, atradums.

*) Veerites = veervites, virvites; vaniņas = gredzeni ap su-

puļa dzeedru.

**) Raibite = raibs vikārs, raiba villaine, ar kuru putnu dzinējas

apsedzas. Baznicā ejot raiba vikala veetā aplikās baltu.
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Kad supuļa un leeldeenu dzeesmas bijušas nodzeedatas,

sakuses apli g ošana. Apligoja ikveenu, kas tik supuli

eesedas.

Kas eegaja supotees? Ligo, ligo!

Labaraja saimeneeks. Ligo, ligo! (Tant.)

Kas eegaja supotees? Ligo, ligo!

Sutitajs, gaiditajs. Ligo, ligo! (Tant.)

Kas eegaja supotees? Ligo, ligo!
Svvesas matēs klausītājs. Ligo, ligo! (Taut.)

Kas eegaja supotees? Ligo, ligo!

Mamulites klausitajs. Ligo, ligo. (Taut.)

Kas eegaja supotees? Ligo, ligo!

Kumeliņu barotājs. Ligo, ligo! (Tant,.)

Tā tikusi apligoti vel: kumeliņu ganitajs, garas vagas dzi-

nejiņis, raibulis,u ganitaja, raibo cimdu aditaja v. t. p. Beidzot

aplīgojusi visu ceema saimneeku rudzu laukus un kumeli-

ņus, saimneecu linu druvas (?) un raibulites.

Kam tas zaļais rudzu lauks? Ligo, ligo!
Tas Andriņa rudzu lauks. Ligo, ligo! (Tanī.

Kam ta meļa linu druva? Ligo, ligo!
Ta Liziņas linu druva. Ligo, ligo! (Tant.)

Kas musu dumbeeri duņam jauca? Ligo, ligo!

Andriņa beree kumeliņi. Ligo, ligo! (Tant.)

Kas musu dumbeeri duņam jauca? Ligo, ligo!

Liziņas raibas raibulites. Ligo. ligo! (Tant.)

Tadā kārtā leeldeenas kopā uzņēmusi, ceemeneeki izklida,

katrs savā setā aizeedams, lai vel laikā nokļūtu baznicā. Va-

karā atkal visi pulcējas ap supuli.

P c c z i m c. Ceremonija pee supuļa zimeļas tikai uz Uzawu

un Libceemu, kamēr Zeerspenē viņa bijuse veenkahrsaka. Zee-

mel c ne (sk. beigu peezimi) savu stāstu ta norauca: Ap su-

puli gāja dzeedadami. tris reizas apkārt, tad katrs traucas uz

savam mājam un velak uz baznicu. Bet toteesu tur bijuse

kajena pautu šaušana, kuru nepazina ne ne Libceem-

neeki.

Pautu sau§ a n a.

Pirmajā svētku deenā meitas dzinušas putnus, otrajā

atkal puisi sautusi pautus, Sapulcejusees zināmā veetā. ceema

puisi izvelējusi savā starpā dzeesmu saucēju. Tas pa-

ņēmis pautu vāceli (ķoci;. kads otrs — maizes maisu
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(kuli). Saucējam pa preeksu ejot, puišu bars dzeedadams gājis

apkārt pa ceema mājam. Nonakdami vispirms pee supuļa

saimneeka, dzeedajusi pee namdurvim.

Lūdzams, tēviņu, atdari dores.

Pautsausu bērniņi gan peekususi. (Zeem.)

Istabā eeejot pautsausi dzeedaja:

Labdeen par gadu, pernee ļautiņi!
Ar labi veseli, ka per pameta? (Zeem.).

Dzeesmu saucējs ar vāceli rokā greezees tris reizes uz labo

pusi apkārt, dzeedadams:

A tu Deeviņi, gan labi veseli! (Zeem.)

Pec tam pautsausi lūgumi, lai viņus sēdina.

Lūdzams, tēviņu, sēdini benķi,

Pautsausu bērniņi gan peekususi. (Zeem.

Sasedusees ap galdu, viņi padzeedajugi dažas dzeesmas; tad

eekodusi un eedzerusi, jo mājās tam bridim stāvējis galdā alus,

šņabis, maize, sveests.

Ķadi zeedi rudziseeme? Ligo, ligo!

Pelekeeme zeediņeeine. Ligo, lig'o!

Ķadi zeedi meeziseeme? Ligo, ligo!

Baltajeeme zeediņeeme. Ligo, ligo!
Kadi zeedi liniņeeme? Ligo, ligo!

Melajeeme zeediņeeme. Ligo, ligo! (Zeem.)

Tā ka pautsauseem papreeks mājās bij eeradusās meitas,

tad driz veen eesaka deet (pec dudam). Kad bija laiks eet

projām, dzeedaja:

Cere, tēviņu, ko mums vaj dzeja,

Vaj dzeja maizites eeks kulitiņas.
Cere, māmiņa, ko mums vajdzeja,

Vajdzeja pautiņu eeks kreetulisa. (Zeem.)

Saņēmusi pautus un maizi, pautsausi pateicas:

Paldeevs, tēviņu, par jusu godiņu,
Es teikšu jus' godu pa visu ceemu.

Paldees, māmiņa, par jusu godiņu,
Es teikšu jus' godu pa visu ceemu. (Zeem.)

Pautsausu draudze tagad steidzas us otru setu, kur atkār-

tojas ta pate ceremonija. Kad visas ceema mājas tada kārta

bij apstaigātas, sapulcējas supuļa saimneeka setā, kur izvārīja sa-

vāktos p autus. Tad draudze dzeedadama apgāja trisreiz šūpu-
lim apkārt. Pautus savā starpā izdalijusees, pautsausi metapa pair-

tam tris reizas pari supuļa dzeedram. Ja pauti palikās veseli,
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cerēja labu gadu. Pec tam sakas šūpošanās, kura beidzas ar

trešo leeldeenu.

Pee z i mc. Putnu dzisana un pautu šaušana bijušas ka-

jenas gadu 20—30 atpakaļ Ceerspene un Stadzene, kamēr

TJzawa, Libceemā, Pedzneeku, Paseerkstu un Orisu ceemos pee-

kopta tikai putnu dzisana. Manas ziņas zimejas uz TJzawu. Lib-

ceemu un Ceespeni, pa daļai ari uz Pedzneeku un Paseerkstu

ceemeem.

1) Uzawā putnus dzinusi silmaln eeki sileena kapās,
Sileens atronams verstes tris no Uzawas muitas, pee leelceļa,

kurs eet uz Zarnati. Silmalneeku Tantaļu saimneece, visā ap-

gabalā daudzināta dzeesmu zinātajā, bija mana teicēja; viņas

dzeesmas apzīmētas ar Tan t. Ar Ķes t. apzimetās dzeesmas

man teikuse Užavas Ķesteru saimneeka mate.

2) Libceems peeder pee Lecentes (Soģu) muitas un

atrodas verstes 4 no Užavas uz Ventspiles pusi. mežainā, ka-

painā jurmale. Ziņas par putnu dzisanu uzrakstītas pec turee-

nes Buļļu maju vecsaimneeces Ocas un pec budneeka Krista

Linava; viņu d; eesmas zimetas ar B v 1. un X r i s t.

3) Ceerspenes ceems ronams verstes 5 no Ventspiles

uz deenvideem. Ziņas par tureenes putnu dzisanu un pautu

šaušanu uzrakstītas Užavā pec Vāģu sa imneeka matēs Zee-

melcenes atmiņām, celusees no min. ceema. Viņas clzees-

mam peelikts Zeem, Da2;u ko ari uzzimeju Dizznotiņu mājās

apmeklēdams Ceerspenes ceemu 1895 g. (Znot.)

4) Kas atteecas uz Eedzneeku un Paseerkstu

ceemeem, tad nedaudzās ziņas par tureeni dzirdēju no Salmiņu

Edas, kādas dzeesmu pratējas Ventspile. Pee dzeesmam stāv

S a 1 m.
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