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Sajā «Latviešu valodas kultūras jautājumu» laidienā,

kas ir septītais pēc kārtas, aplūkoti vairāki stila un leksikas

jautājumi, izteikti atzinumi par latviešu personvārdiem,
ievietoti raksti par dažu terminu diferencētu lietojumu un

sniegtas atbildes uz lasītāju vēstulēm. Bibliogrāfiskais

pārskats aptver publikācijas, kas parādījušās 1971. gadā

un veltītas galvenokārt latviešu valodas kultūras jautā-

jumiem.

Redakcijas kolēģija



Atsauksmes un ierosinājumus par šo krājumu un

iepriekšējo gadu laidieniem lūdzam adresēt Žurnālistu

savienības Valodas kultūras sekcijai (Rīgā, Padomju
bulv. 24, izdevniecības «Liesma» Vārdnīcu redakcijai)
vai ZA Valodas un literatūras institūta Valodas kultūras

grupai (Rīgā, Turgeņeva ielā 19).
Lai kuplinātu turpmāko laidienu saturu, lasītāji liek

aicināti iesūtīt savas piezīmes un rakstus par dažādiem

vahdas un stila jautājumiem, kā arī priekšlikumus par

vēlamo tematiku.
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VALODA UN STILS

J. ROZENBERGS

LEKSIKOSTILISTISKO KĻŪDU TIPI

I. levadam

Šis kļūdu tipu pārskats iecerēts praktiskām vajadzībām,
un, lai nesarežģītu kļūdu tipu sistēmu, te netiek īpaši risi-

nāts jautājums par leksikas un leksikostilistikas robežām.

Šī grūtā problēma 1 ir nozīmīga teorētiskajā leksikoloģijā
un stilistikā, bet praktiskajā stilistikā ir lietderīgi šīs

problēmas tvert kopumā un kopsakarā, kā to parasti arī

dara.

Tāpēc mūsu termins leksikostilistiskās kļū-
da s ir ļoti nosacīts, bet parocīgs.

Latviešu valoda praksē, t. i., runā vai rakstos, ir dife-

rencējusies dažādos stilos. Tajos ir dažādas leksikostilis-

tiskās kļūdas; tas, kas vienā stilā ir kļūda, citā var arī

nebūt kļūda.
Sajā pārskatā nav iespējams aplūkot leksikostilistisko

kļūdu tipus atsevišķos stilos. Materiāli analīzei ņemti gal-
venokārt no publicistikas.

Teorētiski nav grūti saprast, ka runā vai rakstos vārdu

var būt par maz, vārdu var būt par daudz vai tie var

1 Skat. B. B. BhH o r pa/iob. HīorH Bonpocoß
ci m.ihcthkh, «BonpocM aWM>, 1955, 1; J. Rozenberg s.

Vērojumi par dažiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, «Ka-

rogs», 1958, 6; K. G a i 1 v ms. Daži stila jautājumi mīlsu pedago-
ģiskajā literatūrā, «Literatūra uu Māksla», 1957, 24.
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but ap 1a m jietoti. Tādējādi var izcelt trīs lielas leksiko-
stilistisko kļūdu grupas: 1) nemotivēts vārda iz-

laidums, 2) liekvārdība, 3) vārdu aplams
lietojums.

11. Nemotivēts vārda izlaidums

Vārda izlaidums vietā un nevietā — par to ir rakstīts

daiļliteratūras kritikā un zinātniskos apcerējumos, par to

tiek domāts skolā. Runātā valodā un rakstītā tekstā tei-

kumi ir dažādi. Bieži jo bieži ir sastopami teikuma ap-
ravumi un vārdu izlaidumi. Vārda izlaidums var būt sti-

listisks līdzeklis, bet var būt arī kļūda.
Vārdu izlaidumi un teikumu aprāvumi kā sazināšanās

un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis plaši tiek lietoti

dažādos valodas stilos.

Vārdu izlaidumi bieži sastopami sarunvalodā. Uz jau-
tājumu: Vai tu lasīji šo grāmatu? — ikdienas sarunva-

lodā parasti atbildam ar vienu vārdu — Jā vai Nē, nevis

ar pilnu teikumu — Jā, es lasīju šo grāmatu. Sarunas tur-

pinājumā teikuma modelis varētu būt, piemēram, šāds:

Vai patika? — nevis — Vai tev patika šī grāmata? Un

tāpat sekos īsa un satura ziņā visu izteicēja atbilde —

Ļoti, nevis Man ļoti patika šī grāmata. Šādos gadījumos
sazināšanos, teiktā saprašanu nodrošina konkrētā situā-

cija (vieta, laiks, mīmika, žesti, sarunas dalībnieku

iepriekšējās zināšanas par apspriežamo jautājumu utt. un

iepriekšējais un sekojošais teksts, kā saka — konteksts).

Vārdu izlaidums jeb elipse plaši jo plaši sastopama
daiļliteratūrā, ne tikai lugās, dialogos, bet vispār prozā
un dzejā. Ar elipses un teikumu aprāvuma palīdzību veido
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zemtekstus, attēlo strauju darbības kāpinājumu, perso-
nāžu spilgtus pārdzīvojumus utt.

Elipsi izmanto dažādos publicistikas žanros un pat
zinātniskos rakstos, pēdējos gan ļoti ierobežoti. Ne vien-

mēr elipse ir māksliniecisks izteiksmes līdzeklis. Tās lie-

tojumu dažkārt nosaka tehniski apstākļi — nepiecieša-
mība ierobežot vārdu skaitu, piemēram, telegrammās,
veidlapās utt.

No šīm nedaudzajām piezīmēm jau redzams, ka vārdu

izlaidumi ir pašas runas vai rakstīta teksta nosacīta, da-

biska parādība.
Bet runā vai rakstītā tekstā sastopami arī tādi vārdu

izlaidumi, kas nav motivēti, kas ir leksikosintaktiska

kļūda. Atkarībā no lietotāja vecuma un izglītības pakāpes
šīs kļūdas ir atšķirīgas. Vārda izlaiduma jautājumus vēr-

tējot, jāņem vērā arī stila īpatnības un citi apstākļi (pie-
mēram, metodiskie apsvērumi skolas praksē).

Skolēnu sacerējumos paviršības, steigas vai valodas

iemaņu trūkuma dēļ ir vērojami dažādi nemotivēti vārdu

izlaidumi. Bieži vien tiek izlaists teikuma priekšmets vai

saitiņa, piemēram: Tādēļ. «Indrānu» saimnieces tēls V2
gaišākais sievietes, mātes tēls latviešu pirmspadomju lite-

ratūrā.

Skola allaž centusies bērnus un jaunatni mācīt izteik-

ties «pilnos» teikumos. Tas izskaidrojams ar skolas uz-

devumu bērniem mācīt intelektuāli domāt un runāt. Tāpēc
arī skolēniem jāapgūst teikuma uzbūves principi. Bez tam

bērns skolā ieiet no mājas vai bērnudārza ikdienas sadzī-

ves ar šai videi raksturīgo sarunvalodu, kas savdabīga
ar aprautiem teikumiem, dažādiem izlaidumiem. Tāpēc

2 V — izlaists vārds vai izlaisti vārdi.
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skolotāja pulēs gludināt savu audzēkņu teikumus ir va-

jadzīgas. Bet šai gludināšanai jābūt saprātīgai. Skolotājs
izdarīs lielu kjudu, ja šajā gludināšanā aizmirsīs, ka

mazais Andrītis un Antriņa veidojas par cilvēkiem ne tikai

ar atšķirīgam rakstura, bet arī valodas īpatnībām. To

nekāda gadījuma nedrīkstētu aizmirst vecākajās klasēs.

Nemotivēti vārdu izlaidumi sastopami ne tikai skolēnu
darbos, bet arī iespiestos tekstos. Gadās teikumi, kuros

vārda izlaidums pārpratumus nerada, bet kuri ar savu

kroplību traucē valodas plūdumu, piem.: Protams, kat-

ram kolektīvam Ir tiesības prasīt, lai sacensību kalen-

dārs būtu gatavs laikā, V būtu pilnīgs. Daudzreiz

pārmests mūsu meistarkomandām, ka V iekļuvušas indi-

viduālisma valgos.
Retumis ir arī tādi teikumi, kuros vārda izlaidums var

radīt pārpratumus, piemēram, Jūrā dosies kuģi, kas iera-

dīsies no Rīgas, kā arī V tiks izremontēti pašā bāzē. Ne-

skaidro teikumu grūti saprast. Pēc dotā teksta var domāt,
ka jūrā dosies kuģi, kas atbrauks no Rīgas, un tic tiks

izremontēti pašā bāzē. Bet pēc raksta satura var nojaust,
ka jūrā dosies kuģi, kas ieradīsies no Rīgas, kā an tic,

kurus izremontēs pašā bāzē.

Vārda izlaiduma dēļ aplam var saprast arī teikumu:

Tādējādi uzņēmumos nekādas grāmatvedības V apstrā-
des nebūs. Konteksts dod iespēju nojaust, ka minētajā
teikumā nav runa par grāmatvedības apstrādi, bet gan

par dokumentu apstrādi.
Vārda izlaidums, ja tas ir pamatots, ir runas vai rak-

stīta teksta būtiska pazīme. Tāpēc būtu jāpārvērtē «ne-

pilna» teikuma izpratne. Ja vārda izlaidums nav pama-

tots, nav motivēts, tad tā ir kļūda. Atsevišķos gadījumos
grūti pateikt, vai teikumā attiecīgā vārda klātiene vai ne-

klātiene ir liekvārdība vai vārda nemotivēts izlaidums.
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Šis grūtības saistītas galvenokārt ar stilu specifiku, kon-

tekstu un situāciju, valodas attīstību un sazināšanās

dalībnieku priekšzināšanām.

111. Liekvārdība

Valodas spēks slēpjas prasmē nedaudzos vārdos pa-
teikt daudz. Izteikties īsi, lakoniski ir liela māka. Lako-

nisms galvenokārt nozīmē to, ka rakstītā tekstā vai runā

nav nekā lieka, nekā nejauša. Bet bieži gadās lasīt vai

dzirdēt teikumus, kuros ir lieki, tukši vārdi. Liekvārdība

ir viena no raksturīgākajām leksikostilistiskajām kļūdām.
Tās cēloņi ir dažādi, un atšķirīga ir tās izpausme dažā-

dos stilos. Viena no būtiskākajām lietišķo rakstu valodas

stila pazīmēm ir izteiksmes lakonisms un koncentrētība.

Tomēr diemžēl atsevišķos šā stila paveidos ļoti bieži ir

vērojama liekvārdība. Tā ieviešas arī publicistika, zināt-

niskos rakstos un citur. Tāpēc piemēri ir ņemti galveno-
kārt no laikrakstiem vai laikrakstu redakcijās iesūtītajiem
materiāliem.

Liekvārdība ir dažāda. Ir izšķirami vairāki liekvārdības

veidi, tipi. Raksturīgākos no tiem nosacīti varētu nosaukt

par tukšvārdību, daudzvārdību un dubult-

v ā r d ī b v.

1. Retāk rakstītā, biežāk runātā tekstā ir vērojami vardi

parazīti.

a) Tie ir ieraduma vārdi, kas, lietoti bez motivācijas,
piegružo runu. Šo vārdu nav daudz, bet, ja kāds no tiem

iespiežas mūsu runā, tad grūti no tā tikt vaļā, jo runātājs
nemana savus vārdus parazītus, tos lieto automātiski.

Parastākie no tiem ir vārdi — tiešām, zini, redziet, sa-

protiet, vispār, nu un citi vaidu savienojumi vai

tie, (a sakot, galu galā v. c. Vārdus parazītus izmanto
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daiļliteratūra un atsevišķos publicistikas žanros tēlu rak-

sturošanai.

b) Retumis par ieraduma vārdiem kļūst saikļi (piemē-
ram, un, bet), partikulas (piemēram, pat, it kā, kā), jau
partikulas vai apstākļa vārda funkcijā un citi vārdi, ar

kuriem runātājs vai rakstītājs cenšas precizēt izsakāmo

domu, piemēram: Varētu jau sēt visus 90 ha 45 cm rindās,
bet mūsu cukurbiešu kombaini jau piemēroti 60 cm platām
rindām. leraduma vārdi domu neprecizē, dažkārt pat ap-
lam sagroza. Piemēram, teikumā Tas ir it kā sava veida

ievads partikula it kā ir lieka, ja runā par sava veida

ievadu (piemēram, grāmatai), nevis par ko citu, kas būtu

ievada vietā. Teikumā Kā pirmais mūsu rajonā sēklas

nopircis Ķ. Marksa kolhozs partikula kā ir lieka, jo
minētais kolhozs tiešām pirmais sēklas ir nopircis.

leraduma vārdu lietošanu tekstā var saukt par
tukšvārdību.

2. Daudz biežāk ir sastopami teksti, kuros sarežģītas,
neveiklas, garas konstrukcijas var pārveidot vienkāršākās,
īsākās.

1) leviesusies mode, pareizāk sakot, nemode — viena

trāpīga vārda vietā lietot divu vārdu savienojumu, tādē-

jādi radot daudzvārdību un nereti tukšu frāžainību.

a) Tā lietvārdiem, kas tekstā precīzi izsaka vajadzīgo

jēdzienu, vēl pievieno vispārinošas nozīmes lietvārdu —

nodrāztu dežūrvārdu. Piemēram, mācību vietā — mācību

darbs, kārtības un kultūras vietā — kārtības un kultūras

līmenis, tīrumos sēj nevis sēklu, bet kaut kādu sēklas

materiālu utt.

b) Pēc līdzīga principa ir veidotas arī dažas citas

daudzvārdīgas konstrukcijas, piemēram, no trāpīgā dar-

bības vārda izteicēja atvasina lietvārdu papildinātāju un

par izteicēju lieto nekonkrētākas nozīmes dežūrvārdu:



11

ļ uzstādīt vietā lieto paveikt uzstādīšanu, vagot vietā —

izdarīt vagošanu, noformēt vietā — veikt noformēšanu,

\ remontēt vietā — veikt remontēšanu, piedalīties vietā —

' ņemt dalību, atbildēt vietā — sniegt atbildes, izpildīt
vietā — izpildi paveikt*

Dažas šīs divvārdu konstrukcijas tiek lietotas atsevišķu
stilu veidošanai (piemēram, oficiālā), bet, tā kā tās ir

apdrāztas, to efektivitāte nav liela.

c) Statistika rāda, ka vajadzības izteikšanai bieži lie-

tojam divu vārdu savienojumu [vajag iet, pat nākas iet)
viena vārda jāiet vietā, piemēram, Par tiem nākas

runāt vēl un vēlreiz. Tādējādi netiek izmantota latviešu

valodas vajadzības izteiksmes formu sinonīmika. Minētās

divvārdu formas visbiežāk sastopamas tulkojumos no

krievu valodas.**

2) Daudzvārdība vērojama ne tikai vārdu savienoju-

mos, vārdkopās, bet arī teikuma daļu savienojumos saliktā

teikumā. Reizēm sastopamas nevajadzīgas salikta tei-

kuma konstrukcijas vienkārša teikuma vietā, piemēram,
teikumā No balss intonācijas, kādā direktore ar

mums runā, saprotu, ka šī vieta viņai vistuvāk pie
sirds pirmo palīgteikumu var aizstāt ar vienu vārdu —

direktore — No direktores balss intonācijas saprotu..
Pārējā palīgteikuma daļa (kādā ar mums runā) ir lieka,

jo tās saturu jau izsaka virsteikuma vārds intonācija un

konkrētā situācija. Šie daudzvārdīgie teikumi bieži sākas

ar frāzi Gadījumā, ja ..,
Laikā, kad

.., Vietā, kur .. utt.,

* Par šādām konstrukcijām sk. arī šā krājuma 45. lpp. R. Vei-

ctemanes rakstu «Saspiest vai izdarīt saspiešanu» un I. Nise-

loviča rakstu «Verbālsubstantivi ar izskaņu -šana no stila vie-

dokļa» ša krājuma 3. laidiena, 1967, 148. lpp.
** Šo jautājumu aplūko arī B. Ceplite rakstā «Jāiet vai nākas

iet» (sk. šā krājuma 53. lpp.).
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piemēram, Gadījumā, ja speciālists pagaidu apliecību no-

zaudēs, mācību iestāde izsniegs tās dublikātu. Vārds ga-
dījumā šajā un līdzīgos teikumos ir lieks.

Skaužot daudzvārdību, nedrīkst aizmirst, ka dažādiem

teikuma strukturāliem tipiem ir dažāds stilistisks lieto-

jums.
3) Ir arī citādi lieki precizējumi, pašsaprotamu lietu

īpaši skaidrojumi.
a) Dažkārt ar vietniekvārdiem mans, māsu, jūsu, savs,

šis, tas, tāds ir izteikti lieki apzīmētāji, piemēram, Trak-

tora vadītājs man pārsita manu galvu.
b) Ir arī ar divdabjiem izteikti lieki precizējumi, pie-

mēram: Par šo summu kapitāli atremontēja (pareizi —

saremontēja, izremontēja) sešus esošos traktorus.

Vāji kontrolēja pieņemto lēmumu izpildi. Pēc n<> -

tikušā koncerta.. Neesošus traktorus nav iespējams
remontēt, tāpat nevar kontrolēt nepieņemtus lēmumus,

vārdi pēc koncerta jau norāda, ka tas ir noticis.

3. Ir arī tādi daudzvārdības gadījumi, kuros liekais

«precizētājs» vārds izsaka kāda jau teikumā minēta cita

vārda nozīmi, a) Viens vārds vai vārdi dublē otra vārda

vai vārdu nozīmi. Šādu parādību varētu nosaukt par

dubultvārdību. Piemēram, teikumā Izmeklējumus
var izdarīt speciāli šim nolūkam iekārtotajās la-

boratorijās vārds speciāli izsaka to pašu, ko vārdi šim

nolūkam, tāpēc viens no šiem dubulteņiem ir lieks.

b) Visbiežāk tekstā atkārtojas vienas nozīmes sveš

vārds un latviskas cilmes vārds, piemēram, teikumā Uz

dēļiem (!) mums ir ierobežots limits vārds limits, kas nāk

no latīņu valodas, nozīmē ierobežojums. Tāpēc va-

rētu teikt Dēļi mums ir limitēti, Dēļi mums ir (tiek plā-

noti, paredzēti izsniegt utt. — atkarībā no satura) lero-

bežotā daudzumā.
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c) Dažreiz vārdi nozīmes ziņā pilnīgi nesedzas, bet

viena vārda nozīme sevī ietver arī otra vārda nozīmi,

piemēram, Aģitpunktā uz galda nekārtībā izmētā-

tas avīzes un dažādas brošūras. Vārds izmētātas savā

semantikā ietver arī vārda nekārtībā nozīmi.

Daudzvārdības cēloņi ir dažādi. Tā var būt runātāja
vai rakstītāja paviršība, valodas nabadzība vai nevīžo-

šana meklēt īsto vārdu, tā var būt neuzticēšanās savai

domai un tās uztvērējam. Daudzvārdība neliecina par

vārdu krājuma bagātību, bet gan par tā nabadzību. Tas

tā ir visos stilos neatkarīgi no to specifikas. Nelielā

rakstā nav iespējams aplūkot liekvārdības tipu īpatnības
dažādos stilos, tāpēc šai sakarā vajadzēja iztikt ar atse-

višķām piezīmēm. Netikām runājuši arī par to liekvār-

dību, kas pa vairākām lappusēm un stundām ilgi vada

lasītāju vai klausītāju domai riņķī un apkārt, nekā jauna

nepasakot.
Visos gadījumos jāatceras Maksima Gorkija padoms —

jāsvītro nevajadzīgais, lai spilgtāk izceltu vajadzīgo.

IV. Neiederīgu vārdu lietojums

Viena no raksturīgākajām leksikostilistiskajām kļūdām
ir vardu aplams lietojums.

Vārdu aplama lietojuma gadījumi ir ļoti dažādi, bet

starp atsevišķām grupām robežas grūti novilkt, ir paj
teikumi, kuros attiecīgajai kļūdai ir vārda nemotivēta iz-

laiduma vai liekvārdības raksturs.

Atkarā no vārda neatbilstības rakstura var izdalīt

vairākas grupas: 1) stilam neatbilstošs vārdu

lietojums, 2) satura ziņā netrā p ī g s vārdu

lietojums un 3) nepareizs vārdu lietojums.
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1. Stilam neatbilstošs vārdu lietojums

Galvenās stilam neatbilstošo vārdu lietojuma kļūdas,
saistās ar t. s. augstā un zemā stila vārdu aplamu izman-

tošanu.

Runātājiem un rakstītājiem ir vēlēšanās izteikties

skaisti, gleznaini. Tēlainā valoda ar savu emocionalitāti

spēcīgāk iedarbojas uz klausītāju un lasītāju nekā neitrāli,
sausi, neizteiksmīgi vārdi. Ne katrā stilā emocionālu

vārdu lietojums atbilst stila prasībām, un ne katram ir

dotības un iemaņas emocionāla teksta veidošanā. Tā, pie-
mēram, zinātniskās valodas stilā emocionāli ekspresīvu
izteiksmes līdzekļu lietojums ir ļoti ierobežots, jo zinātnē

runā nevis tēlos, bet jēdzienos. Un tomēr, piemēram, lite-

ratūrzinātnē šādas iespējas ir. Kā spilgtu piemēru varam

minēt Andreja Upīša literatūrzinātniskos rakstus.

Arvien tiek runāts, ka publicistikas valodai jābūt izteik-

smīgai un iedarbīgai. Bet tieši žurnālistikā visbiežāk sa-

stopamies ar neveiksmīgi lietotiem skaistiem, cildeniem

vārdiem.

Piemēri: Tāpēc no Liepniekiem uz citām novietnēm

aizceļo apaļi veselīgi telēni. Par estrādes lietu un liepu
iznīcināšanu tika vēstīts rajonam un ciemam. Jau 30

gadus (viņš) deg skatuves liesmās. Vārds aiz-

ceļo ir pārāk cildens teļu pārvešanas, pārvietošanas apzī-

mēšanai, bet pozitīvas emocionāli ekspresīvas nokrāsas

vārds vēstīt neiederas tekstā, kurā tiek izteikts negatīvs

saturs, skaistā frāze degt skatuves liesmās ir tik «cildi-

noša», ka atgādina Pietūka Krustiņa Augstās dziesmas

patosu.
Šāda nemotivēta poetizēšana visbiežāk vērojama rakstu

sākumā un retumis nobeigumā. Piemēram, kāda kores-

pondence iesākta skaistiem liriskiem vārdiem: Saule
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iemet klēpi mirdzošu staru slikla jumtos, otrs jau lietiš-

ķāks teikums: Blakus vecajām siltumnīcām netālu no

kolhoza.. kantora tagad paceļas jauns siltumnīcu kom-

bināts. Tālāk visai neizteiksmīgā valodā stāstīts par
veco un jauno siltumnīcu platību, par plāna izpildes
gaitu.

Šāda poetizēšana dažkārt pāriet panaivā patosā: Celies,
dēls! Rau, kāda liela diena ārā! — tā ir māte, kas modina.

Patiešām. Visapkārt balta gaisma. Tā aizdzen miegu kā

nebijušu, un pa gaisu aizlido sega. Spēks, kur tu rodies!

Pat tādā mazā cilvēkā tā tik daudz.
.

Tā iesākts apraksts
par kādu pedagogu, kas strādā skolā, kurā pats kādreiz

mācījies. Aiz šāda ievadījuma seko pasauss stāstījums par

audzinātāja darbu.

Skaistās sākuma frāzes nedod cerētos rezultātus, ja
nav iespējams vai nav attiecīgo iemaņu tekstu veidot vie-

notā stilā vai sintezēt vairāku stilu elementus. Stilu sa-

jaukumā pat tēlaini teikumi var kļūt par traucējošiem
piekabinājumiem.

Bez stila izjūtas, pareizāk būtu gan laikam teikt — bez

mēra izjūtas lietojot skaistus vārdus, tos esam nobružā-

juši un padarījuši par frāžainiem štampiem, piemēram:

arāji (jūras arāji, kultūras druvas arāji), brūnaļas (go-

vis), darba rūki (strādnieki, traktoristi, zvejnieki, skolo-

tāji), druva (skolu druva, kultūras druva, izglītības druva,
kolhoza druva), triecienfronte (sējas triecienfronte, darba

triecienfronte, lopkopības triecienfronte), kaujas gatavībā
(darbam, mācībām, sacensībām, aršanai, ražas novākša-

nai), kaldināt (uzvaras, panākumus), rit (darbs, sacen-

sības, cīņa, zveja, ražas novākšana), sudrabs (dzīvais

sudrabs, dīķu sudrabs, zivju sudrabs, jūras sudrabs, zilās

druvas sudrabs), (spožas) vadugunls (lopkopības snie-

gums, pieredze, atsevišķi cilvēki) utt. Tie ir tikai
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atsevišķi piemēri, kas ņemti no laikrakstiem. Šo daiļ-
fražainības stampu ir daudz vairāk un ne tikai publicis-
tikā vien.

Tēlaini rakstīt ir liela māka — nevijus nāk prātā Jāņa
Sudrabkalna un Andra Vējāna gleznainā publicistika. Ne

katram pa spēkam tēlaini rakstīt. Taču tēlainība, ka zi-

nāms, nav vienīgais iedarbīgais izteiksmes līdzeklis.

Tēlainību rada ne vien augstā stila vārdi vai vārdi ar

pozitīvu emocionāli ekspresīvu nokrāsu, bet ari zemā

stila vārdi vai vārdi ar negatīvu emocionāli ekspresīvu
nokrāsu. Bieži izteiksmība tiek meklēta tieši zemā stila

leksikā. Daiļliteratūrā vairumā gadījumu tas tiek darīts

apzināti, turpretī publicistikā nereti šai parādībai pamatā
ir nezināšana, paviršība, stila izjūtas trūkums.

Piemēram: Pie mums pat ir bijuši gadījumi, kad dzie-

dāšanas stundas tiek piešpricētas (pareizi: pieliktas,
vēl klāt dotas) vienam otram skolotājam, lai būtu pilns
stundu skaits. Bet piecu pilsētu turnīra uzvarētājs uz

«augstāko sabiedrību» izsitās (literārā valodā: aug-

stākajā klasē tiek, iekļūst) daudz vieglāk. Daudziem jau
ari motocikls tiekas par prastu — šķielē uz četriem

riteņiem (literārā valodā: ari motocikls neapmierina,
liekas neērts satiksmes līdzeklis — domā, grib, gatavojas

iegādāties, pirkt mašīnu).
Piešpricēt, izsisties, prasts ir neliterārās valodas

vārdi, tāpēc tos iespējams izmantot tikai atsevišķos stilos

un žanros. Vārdu kvalificēšanā literārās un neliterārās

valodas vārdos par konsultantu var noderēt vārdnīcas,

A. Lavas, L. Rozes, R. Veidemanes v. c. pētījumi leksikā,

īpaši labai stila izjūtai jābūt, lietojot vārdus, kas svārstās

starp literāro valodu un vienkāršrunu, kļūmes rada arī

sarunvalodas vārdi. Oficiālā tekstā visbiežāk stilam īsti

neatbilst vārdi dikti, drusku, knapi, pulka v. c.



Augstā stila vārdu lietojums nav īpaši bīstams literā-

rajai valodai, tas galvenokārt mazina teksta izteiksmī-

gumu un iedarbību, bet zemā stila vārdu lietojums turklāt

piegružo valodu.

2. Satura ziņā netrāpīgs vārdu lietojums

«Vārds ir visu faktu, visu domu ietērps. Mākslas dar-

bam nepieciešama noteikta, precīza valoda, uzmanīgi
izraudzīti vārdi,» runājot par daiļliteratūras valodu,
saka lielais krievu valodas meistars Maksims Gorkijs. šī

prasība attiecināma uz kuru katru stilu neatkarīgi no to

īpatnībām. Viena no valodas meistarības raksturīgām
pazīmēm ir trāpīgi lietots vārds. Andreja Upīša teksti

pārsteidz ar retāku vārdu un to nozīmju meistarisku iz-

mantojumu; Vilis Lācis valodas spilgtumu panācis ne tik

daudz ar tropiem un citiem tiešajiem valodas tēlainās iz-

teiksmes līdzekļiem, bet jo īpaši ar trāpīgu vārdu; Raiņa
rokraksti liecina, ka dzejnieks dažkārt ir apsvēris ne tikai

pāris, bet pat vairākus variantus, līdz atradis īsto vārdu.

Šādu piemēru ir daudz, bet vērojama arī pretēja parā-
dība, proti, satura ziņā netrāpīgs vārdu lietojums. Tas

visbiežāk sastopams skolu praksē, sarunvalodā, publicis-
tikā un lietišķajos rakstos.

Šī leksikosintaktiski stilistiskā kļūdu grupa nav vien-

veidīga un robežojas ar cita rakstura kļūdām.
Satura ziņā netrāpīga vārda lietojumā tekstos vērojamas

divējādas kļūdas: 1) vispārīgāks vārds konkrēta vārda

vietā, 2) netrāpīga, bet ne vispārīgāka vārda lietojums.
1. Vispārīgāka vārda lietojums konkrēta

vārda vietā daudzos gadījumos ir regulāra parādība. Pēc

šo vārdu rakstura un lietojuma var izdalīt divus raksturī-

gus tipus.
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a) Netrāpīgi lietotie vārdi daudzos gadījumos ir visai

poētiski vai vismaz uz to pretendē, tie ir dežūrvārdi (pie-
mēram: cīnīties, cīņa, celt, panākt, druva, fronte, kaldi-

nāt, noformēt, punkts, sudrabs v. c.), dežūrvārdi kopā ar

standartapzīmētāju jeb vārdu standartpāris (piemēram:
darba rūķis, druvu kuģis, jūras arājs, otrā maize, saldās

saknes v. d. c.) un pat plašāki standartfrāžu virknējumi
(piemēram: palīdz kaldināt darba uzvaru, spoži kvēlo
sacensības liesma v. c.).

Piemēri: Arī skolēni palīdz cīnīties [novākt ābo-

liņu] karstajā darba cēlienā. Tikai pašiem druvu ko-

pējiem [laukstrādniekiem, lauku brigādes strādnie-

kiem] jāk[ūst čaklākiem. Pēc pirmās palīdzības griezos

pie veselības punkta [ambulances] feldšeres. Pro-

tams, ir arī rekordi, kad ar daudz «pieredzējušajiem»
druvu kuģiem [kuļmašīnām] dienā nokuļ tik daudz,

ka ar rezultātiem varētu lepoties vismodernākais kom-

bains. Jaunā gadā skola mani palūdza noformēt
[izdekorēt] skolas zāli.

Dežūrvārdiem un dežūrfrāzēm ir vairāki trūkumi. Pirm-

kārt, kā redzējām, tie daudzos gadījumos nav trāpīgākie,
otrkārt, tie var radīt liekvārdību (piemēram, Lai pa-

nāktu celtniecības izmaksas pazemināšanu [lai pa-

zeminātu celtniecības izmaksu], joprojām jāceļ būvdarbu

Industrializācijas līmenis), treškārt, daudzi dežūrvārdi un

to savienojumi tiek lietoti metaforiski, tiem ir vai ir bijusi
noteikta emocionāli ekspresīva funkcija ar pozitīvu at-

tieksmi. Katrs mākslinieciskais izteiksmes līdzeklis ir

iedarbīgs savā vienreizīgumā, neatkārtojamībā. Bieži lie-

tots, tas nobružājas un pārvēršas savas sākotnējās funk-

cijas pretstatā. Tā tas ir noticis ar daudziem pašreiz lieto-

tiem dežūrvārdiem. Tāpēc pret tiem tik asi vērsušies arī

rakstnieki. Feļetonos, lugās, romānos tos ir izsmējuši,
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piemēram, Anna Sakse, Miervaldis Birze, Gunārs Priede,

Dagnija Zigmonte v. c.

b) Otra tipa netrāpīgi lietoto vārdu gadījumi ir nere-

gulāri, tajos attiecīgais vārds parasti arī nepretendē uz

poētisma funkcijām. Piemēram, var teikt attaisīt dur-

vis, grāmatu, mēteli, pudeli, nazi, bet attiecīgās darbības

izteikšanai ir arī precīzāki, speciāli vārdi, kas raksturo

jau pašu priekšmetu, piemēram: atvērt durvis, at-

šķirt grāmatu, atpogāt mēteli, atkorķēt pudeli,
atvāzt nazi. Šī tipa vispārīgos vārdus parasti neizjū-
tam kā valodas štampus, tie nav neprecīzi, bet nav arī

trāpīgākie. Tie neliecina par valodas bezgaumību, bet par
nabadzību gan.

No visa iepriekš teiktā būtu aplam secināt, ka vispārī-
gākas nozīmes vārds vienmēr ir neprecīzākais. Dažkārt

tas ir trāpīgāks, piemēram: Patlaban darbojas 9 stacio-

nārie sadzīves pakalpojumu punkti, un 1968. gadā pa-

redzēts atvērt vēl 6 punktus kolhozos un padomju
saimniecībās, šajā gadījumā trāpīgākais vārds ir punkti,

jo tie var būt gan dažādi ateljē, pulksteņu, apavu remonta

darbnīcas, frizētavas utt.

2. Var būt arī citi vārda netrāpīgi lietojumi — vārds

nav vispārīgs, bet tomēr neprecīzs, šim tipam
nav raksturīga regularitāte.

Piemēri: A. Pumpurs eposā ielicis [izmantojis] vēl

pasakas un teikas, Esmu otrās grupas slimniece

[invalīde]. Netrāpīgs vārda lietojums var būt arī sarun-

valodas ietekmē, piemēram: Atstāta esmu bez uguns

[elektrības, gaismas], jo visi skaitītāji un vadi aprauti.
Pirmās grupas tipiem ir stilistiska rakstura trūkumi,

otrās grupas tips robežojas ar satura ziņā nepareizu
vārda lietojumu.

Vārdu izmantojums nenoteiktā, aptuvenā nozīmē nav
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vārdu daudznozīmības radīšana. Katra no vārda leksis-

kajām nozīmēm ir konkrēta un precīza. Tāpēc daudzos

gadījumos nav vajadzības vārdam piedēvēt jaunu nozīmi,

ja šīs nozīmes izteikšanai ir īpašs vārds (tas, protams,
citādi ir daiļliteratūras stilā).

Netrāpīgu vārdu lietošanas cēloņi ir dažādi — domas

neskaidrība, valodas nabadzība, ieradums sevi neapgrūti-
nāt ar vārdu izvēli, bet pēc iespējas izmantot vienus un

tos pašus jau pierastos vārdus.

Lai izvairītos no vārdu netrāpīguma, būtu nepiecie-

šams, pirmkārt, lai runātāji un rakstītāji apzinātos, ka

vārdu neprecīzs lietojums neliecina par koptu valodu,

otrkārt, izveidot pēc iespējas pilnīgu vārdu netrāpīga lie-

tojuma gadījumu sarakstu un, treškārt, vingrināties trā-

pīgo vārdu lietošanā.

3. Nepareizs vārdu lietojums

Nepareizā vārdu lietojumā ir vērojamas triju tipu kļū-
das, kuras var sadalīt divās grupās. Vienā grupā ir gadī-
jumi, kad vārdi tiek lietoti ar barbarisma nozīmi, otrā

grupā — satura ziņā nepareizs vārdu lietojums un vārdu

neloģiski virknējumi.
1) Vārdi ar barbarisma nozīmi.

Tie ir latviešu valodas vārdi, kuriem kāda nozīme ir

citu valodu vārdu nozīmes pārcēlums. Šajā aizgūtajā no-

zīmē vārds tiek lietots kāda latviešu literārās valodas

vārda vietā.

Ar barbarisma nozīmi lietotie vārdi regularitātē, štamp-
veidībā atgādina satura ziņā netrāpīga vārda lietojumu:

gan vieni, gan otri ir dežūrvārdi. Vieni neatbilst literā-

rās valodas normām (sakarā ar barbarisma nozīmi),
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otri — atbilst, kaut arī satura ziņā nav trāpīgākie un

stilistiski piemērotākie.
Vārdi ar barbarisma nozīmēm ir literāras valodas vārdu

neliterāri sinonīmi, resp., dublēti. Tātad atsevišķos stilos

(piemēram, daiļliteratūrā) tos var izmantot par māksli-

niecisku izteiksmes līdzekli. Tā ir viena problēma, otra

saistīta ar valodas kultūru un attīstību. Vārdi ar barba-

risma nozīmēm latviešu valodā ir radušies un rodas tad,
kad burtiski tulko citu valodu vārdu nozīmes. Tādā pašā
veidā ir radušies arī daudzi literārās valodas vārdi, pie-
mēram: laikraksts (Zeitschrift), septiņgade
(ceMUAerKa ), līdzstrādnieks (corpudnuK, Mitarbei-

ier). Tāpēc jānošķir literārās valodas kalkas (tulkojumi)
no neliterārajām un jālūkojas, lai literārajā valodā ne-

tiktu lietoti vārdi ar barbarisma nozīmēm.

Šie jautājumi nav jauni. Tie tika aplūkoti jau pagājušā

gadsimta otrajā pusē un it īpaši intensīvi šā gadsimta
trīsdesmitajos gados, kad ar tiem nodarbojās J. Endze-

līns, P. Šmits, E. Blese, P. Ķiķauka v. c. Viņu darbi rāda,

pirmkārt, ka nav viegli izšķirt, kas noder literārajai va-

lodai un kas nav vēlams, un, otrkārt, ka valodas attīstība

kalkas var iegūt dažādas funkcijas. Šo un citu apstākļu

dēļ šiem jautājumiem pēdējos gados atkal tiek pievērsta

īpaša uzmanība — gan rakstos, gan radio un televīzijas
raidījumos, gan grāmatās.

Šajā rakstā atgādināsim tikai tās vārdu barbarisma

nozīmes, kas praksē biežāk sastopamas. Lielākoties šīs

barbarisma nozīmes ir priedēkļu vārdiem vai vārdiem

prepozicionālā saistījumā. Tā, piemēram, aplam lieto vār-

dus: apgāzt (apvainojumu, pierādījumu, tēzi utt.) ar

nozīmi atspēkot, noliegt (apvainojumu, pierādī-

jumu, tēzi utt.), pierādīt pretējo; nest atbil-

dību — atbildēt, būt atbildīgam; atrast (par
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pareizu) — secināt, ka.., konstatē t, ka.., atzīt,
uzskatīt (par pareizu); ieslēgt (sarakstā, skaitā,
olimpiādē) — ietvert, iekļaut (sarakstā, skaitā,
olimpiāde); izbēgt (no provocēšanas) — izvairī-

ties, izsargāties (no provocēšanas); izbīdīt (sē-
des vadītāju) — izvirzīt, izraudzīt (sēdes vadi*

taju); iznes t lēmumu —nolemt;/ zpit dit (dziesmu,
dzejoli, pasūtījumu) — dziedāt (dziesmu), runāt,
lasīt, deklamēt (dzejoli), izgatavot, veikt (pa-
sūtījumu); izsaukt (sašutumu, domāšanu) — radīt

(sašutumu), ierosināt (domāšanu); izslēgt (ir, nav

izslēgts) — (ir, nav) iespējams, domājams; iz-

smelt (jautājumu, programmu, lietas būtību) — pa r-

runāt (pilnīgi), izspriest, aptvert, izskatīt

(jautājumu, programmu, lietas būtību); (maz ko, daudz

ko) iztaisa — (maz, daudz) bēdā; izvest (darbu,
remontu, sapulci) —strādāt [darbu], remontēt [re-
montējamo], veikt (darbu, remontu), sasaukt, sa-

rīkot, organizēt, vadīt (sapulci); neskatoties

uz (slimību) — lai gan ir (slims), (slimam) esot,

par spīti (slimībai); nolīkt (izrādes sākumu) —-

paredzēt, noteikt (izrādes sākumu); nozīmēt

(darbā, par komandieri, datumu, zāles, kandidātus) —

norīkot (darbā), iecelt (par komandieri), noteikt,
izraudzīties (datumu), parakstīt (zāles), izr av -

d zīt ies (kandidātus); pacelt (jautājumu, problē-
mu) — izvirzīt, ierosināt (jautājumu, problēmu);
pārvatdīt (valodas, jautājumus, profesiju) — prast
(valodas), pārzināt (jautājumus, profesiju); pa-

sniegt (ģeogrāfiju) — mācīt (ģeogrāfiju); pie
laika

— \ a\ kus; pie dcr liela loma — ir liela loma, ir

liela nozīme; ir (liela loma, nozīme); piekopt (spor-
tu) nodarboties (ar sportu); piekrist (do-
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mātn) — pievienoties, atzīt (domas); pierakstīt

[kādam] (faktus, trūkumus) — piedēvēt [kādam]
(faktus, trūkumus); pievest (piemērus, argumentus) —

minēt, nosaukt (piemērus, argumentus); savest

kārtībā — sakārtot; spēlēt uz (kāda instrumenta) —

spēlēt (kādu instrumentu); uzkrīt (laipnība) — pār-
steidz, duras acīs (laipnība); uzrādīt ietekmi —

ietekmēt; uzstādīt (jautājumu, kandidātus, prasī-
bas, pretenzijas, diagnozi) — uzdot (jautājumu), iz-

virzīt (kandidātus, prasības, pretenzijas), iesniegt,
izteikt (prasības, pretenzijas), noteikt (diagnozi).

Ir iespējams nosaukt atsevišķas nepareizi lietotās vārdu

nozīmes un biežāk kļūdaini lietojamām nozīmēm ieteikt

dažus vēlamos variantus. Taču, jo dziļāk ielūkojamies
jautājumā, jo tas kļūst problemātiskāks. Tā, piemēram,
tikām iebilduši pret uzstādīt jautājumu, bet literārajā
valodā lietojam uzstādīt rekordu, tāpat neatzīstam pa-

sniegt stundas, bet lietojam — pasniedzējs utt.

Par šādiem un līdzīgiem gadījumiem ir jārunā īpaši.

2) Satura ziņā nepareizi vārdi.

Šis leksikostilistisko kļūdu tips ir neregulārs, piemē-
ram: Kaut ārā barga ziema, te ir daudz zaļumu, dekora-

tīvo ziedu, kuri ne tikai vakar un šodien rotā telpas, bet

patstāvīgi. Gāja otrdienas nakts, bet temperatūra

nesēdās, un vajadzēja dažādas zāles pieņemt. Viņa
varēs vēl dažus gadus debitēt PSRS izlasē. Pirmajā
teikumā pēc skaņu kompleksa līdzības patstāvīgi aplam
lietots tur, kur vajadzētu būt vārdam pastāvīgi, vienmēr

vai allaž. Otrajā piemērā ir vairāki trūkumi, galvenais —

nevietā lietota personifikācija. Otro teikumu varētu pār-
veidot šādi: Bija otrdienas nakts, bet temperatūra netīrī-

tās un vajadzēja dzert dažādas zāles. Trešajā piemērā
vārds debitēt ir lietots nepareizi. Debitēt (kas ir no franču
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vārda dēbuter) nozīmē — pirmo reizi uzstāties publikas
priekša.

3) Vārdu neloģiski virknējumi.
Piemēram: Cilvēki var mierīgi steigties pāri

ielai. šai piemērā ir neloģisks vārdu savienojums
mierīgi steigties. Vārds steigties nosauc ātru, strauju
pārvietošanos, iešanu. Lai viena vārda nozīme neno-

liegtu otra vārda nozīmi, vajadzētu teikt mierīgi iet vai
doties pari utt.

Atkarībā no kļūdas atkārtošanās biežuma vārdu aplami
lietojumi var būt regulāri un neregulāri.

Regulārie gadījumi ir tie, kuros kļūda kļuvusi jau
štampveidīga. Šajā sakarā galvenokārt jāmin 1) vispārī-
gāka vārda lietojums konkrētāka vietā (piemēram, cīnī-

ties — ar nozīmi strādāt, art, mācīties, zvejot, spēlēt
v. c. — trāpīgu vārdu vietā), 2) vārdi, kas tiek lietoti ar

barbarisma nozīmi (piemēram, iznest lēmumu— nolemt

vietā), 3) vārdu aplams lietojums pēc skaņu kompleksa
līdzības (piemēram, sociāls — sociālistisks)

,
4) atsevišķi

stilam neatbilstošu vārdu lietojumi (aprūpēt — apkopt
vietā).

Neregulārām vārdu kļūdām ir gadījuma raksturs. Šīs

kļūdas ir — satura ziņā nepareizi vārdi, vārdu neloģiski

savirknējami, stilam neatbilstošs vārdu lietojums (vai-
rums gadījumu).

A. PLĒSUMA

VĀRDA UN DOMAS PRECIZITĀTE DAIĻDARBĀ

Latviešiem ir frazeoloģisms «vārds vietā», kas nozīmē,
ka pateikts tieši tas, kas attiecīgajā gadījumā bijis vis-

vajadzīgākais, visatbilstošākais. Lai rakstnieka iecere
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rastu tai adekvātu valodisko izteiksmi, autoram arī ne-

pieciešams atrast katram gadījumam visvajadzīgākos,
visatbilstošākos vārdus. Valodas leksiskajiem līdzekļiem
daiļdarbā jābūt lietotiem tā, lai tie vispilnīgāk izteiktu

autora domu. Šādā aspektā jautājums par vārda precīzu,

pareizu lietošanu daiļdarbā ir gan valodas kultūras jau-

tājums, gan arī literatūrteorētisks jautājums, kam ir vis-

ciešākā saskare ar literārā tēla veidošanu.

Mūsu jauno prozaiķu stāsti, kas iespiesti gan periodika,

gan arī iznākuši atsevišķos izdevumos 1970. gada un

daļēji 1971. gadā, valodas stila ziņā ir diezgan nesaliedēti.

īsti labi uzrakstīts ir Andra Jakubāna stāsts «Dziesma

par veco labo zemi un arī par jūru» (Literatūra un Māk-

sla, 1970. g. 12. dcc). Valodas tēlainās izteiksmes līdzekļi
šeit vienlaikus izpilda vairākas funkcijas: tie sulīgās krā-

sās ataino notikumus zvejnieku krodziņā sezonas atklā-

šanas vakarā un pauž paša autora labsirdīgi ironisko at-

tieksmi pret tiem. Autors bagātīgi izmantojis salīdzināju-
mus (piemēram: sejas vienās krunkās kā jūrmalas priežu

miza; veču pīpes kūpēja kā okeāna tvaikoņi; viņš smar-

žoja kā Amālijas koptā puku dobe), sarunvalodasun vien-

kāršrunas vārdus (padarīšana, sprukstiņš, nūģis, bim-

bāt), arī barbarismus (hūte, šlipse, pervēties, riktīgi) un

žargonismus (baigais rublis, nogāzt kādu podu, neņemt
galvā). Mērķtiecīgi lietoti arī vārdu atkārtojumi (piemē-
ram, un katras stāsta rindkopas sākumā), kā arī negaidīti
vārdu sastatījumi (.. lai arī vilktu mugurā tos vissmal-

kākos ārzem'iu labumus — tos neilonus,dederonus,
kaš milo nus, perlonu s, porolonus, šifonus un

vastūkus; . .arī tavs deguns bija pārāk garš, lai

to varētu saukt par īsu un skaistu..) un citi ironiskās

izteiksmes līdzekļi. A. Jakubāna stāstā visi formas ele-

menti ir tā saliedēti, ka veido patiešām monolītu mākslas
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darbu, tāpēc analizējot ir pat grūti norobežot atsevišķus
izteiksmes līdzekļus, minēt raksturīgākos piemērus, jo
neviens no tiem nav vairāk vai mazāk nozīmīgs, un savu

īsto, vienreizīgo skanējumu tie iegūst tikai visā stāsta

kontekstā.

Varētu minēt vēl vienu otru citu valodas ziņā pozitīvi
vērtējamu stāstu, piemēram, A. Kalves «Sarkans ābo-

liņa lauks» un «Stundā, kad priede zied», R. Luginskas
«Puķu zirnīši». Raksturīgākā jaunākās paaudzes prozaiķu
devuma iezīme laikam gan ir tāda, ka vietumis visi lite-

rārā tēlojuma aspekti (doma un tās valodiskā izteiksme,

kompozīcija) saplūst mākslinieciskā vienībā, bet vietumis

paveras plaisas starp autora ieceri un valodā konkretizēto

tās īstenojumu.

Vispirms aplūkosim dažus piemērus, kur izteiksmes

līdzekļi izvēlēti veiksmīgi. Nozīmīgu vietu šeit ieņem sa-

līdzinājumi, kas ir visai plaši lietots tēlainās izteiksmes

līdzeklis. Piemēri:

Direktoram uz pleciem sēdēja trīsgadīgs meitēns. Kā -

jel es gluži jaunos, sarkanos zābakos spī-

dēja kā sarkanas magones — uz katra svārku

atloka pa vienai (A. Zīle. Skrējiens. — Literatūra un

Māksla, 1970. g. 3. okt).
Stāsta varonis satiek rūpnīcas direktoru Oktobra svētku

gājienā. Gan tas, ka bērns pacelts uz pleciem, gan arī

zābaciņu salīdzinājums ar sarkanām magonēm, kas tur-

klāt piespraustas pie svārku atlokiem, pasvītro priecīgo
svētku noskaņojumu.

Cik viņa tur stalta un jauna, ak dievs, kā gadi pārvērš
cilvēku, tagad — maziņa, sažuvusi kā pērnējā
gada rieksta kodols.. (R. Luginska. Krāj. Neej

man garām, R., 1970, 38).

Krunkainās, izkaltušās večiņas salīdzinājums ar sažu-
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vušu pērnā gada rieksta kodolu šķiet visai savdabīgs un

trāpīgs.
Zeme sala tvērienos kļuva skaniga kā tukša

māla krūka (A. Kalve. Krāj. Sarkans āboliņa lauks,

R., 1971, 71).

Salīdzinājums labi raksturo pirmā ziemas kailsala sa-

stindzināto zemi.

Ja kaut kur priekšā ..ierejas suns, iad rējiens
iecērtas sirdi kā automāta vai pistoles šā-

viens (J. Rasa. Krāj. Gaitu atbalsis, R., 1970, 8).

Salīdzinājums šeit labi atspoguļo gan situāciju, kādā

atrodas stāsta varonis, gan arī viņa nervozitāti un bailes.

Bēguļodams pa mežiem un laukiem, viņš slepus grib no-

kļūt pie radiem, lai nekristu vācu iebrucēju vai šucmaņu
rokās.

Minētie salīdzinājumi ekspresivitāti iegūst galvenokārt
kontekstā, saistījumā ar pārējiem literārā tēlojuma kom-

ponentiem. Ārpus aprakstītās situācijas, tēlojuma noska-

ņas un citām literāra darba personu vai lietu īpašībām
tie vairs nav tik tēlaini. Tāpat ir arī ar atsevišķiem vār-

diem. Literārais tēls kļūst spilgts, estētiski iedarbīgs tikai

tad, ja tā izteikšanai atrasti visvairāk atbilstošie vārdi.

Vārdam daiļdarbā ne tikai jāizsaka tam objektīvi piemī-
tošā nozīme, bet jākļūst par daiļdarba vienotās stilistiskās
struktūras sastāvdaļu, jārada mākslinieciskais tēls. Par

vārda divējādo lomu daiļliteratūrā prof. V. Vinogradovs
raksta, ka literārā darbā kā īstenības mākslinieciskā attē-

lojumā radīta īpatnēja vārdu un kompozīcijas elementu

savstarpējo sakaru un attiecību sistēma. Mākslinieciskā

sacerējumā lietots vārds ir orientēts ne tikai uz visas tau-

tas valodu, bet arī uz to mākslinieciskās īstenības pasauli,
kas tiek radīta vai attēlota daiļdarbā. Vārda jēdzieniskā
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struktūra daiļdarba paplašinās un bagātinās, un tas kļūst
tēlains. 1

Lai vārds kā mākslinieciskā tēlojuma līdzeklis daiļ
darbā būtu izteiksmīgs, autoram pirmām kārtām jāzina tā

lietojums tautas valodā. Atkāpes no valodas normām pie-
ļaujamas tikai īpašos stilistiskos nolūkos tur, kur ar tam

var raksturot kādu īpašu ļaužu grupu, kuru pārstāv attie-

cīgā persona daiļdarbā. Visur citur kļūdains vai arī tikai

neprecīzs vārda lietojums kaitē tēlojuma māksliniecisku-

mam, vārda jēdzieniskā struktūra nepaplašinās un neba-

gātinās, bet, gluži otrādi, tas literārajā tēlojumā kļūst par

svešķermeni. Aplūkojot šādas vietas jauno rakstnieku

stāstos, vispirms minēsim tos gadījumus, kad nav ievēro-

tas literārās valodas normas. Piemēram, Alises Ēkas

stāstā «Prasiet jūrai...» lasām:

Karina apmulsusi palika stāvot. «Labāk kaut ko iz-

audzējiet...» Ko tad? Koku, bērnu, sevi pašu? Jā,

varbūt sevi.. Lielāku, labāku (Stāsti, R., 1970, 72).
Līdz šim pieņemts vārdu audzēt (attiecīgi arī izaudzēt)

lietot, runājot par dzīvniekiem un augiem (audzēt jaun-

lopus, puķes), bet vārdu audzināt (tātad arī izaudzināt) —

runājot par cilvēkiem. Šī vārdu nozīmju atšķirība arī turp-
māk jāievēro.

Andris Gaspersons stāstā «Tad būsim laimīgi, un viss»

raksta: «Manu atzinību viņa nesastaps» (Krāj. Skāb-

putra un sapnis, R., 1970, 42). Vārda sastapt lietojums
šādā nozīmē ir nelatvisks, tas raksturīgs krievu valodai

(ecTperuTb odočpenue). Pareizi būtu jāsaka gūt atzinību.

lespējami arī citi varianti, piemēram, Uz manu atzinību

lai viņa necer v. c.

1 Sk. B. B. Bhho r pa a O'B.' Cm'MiCTHKa. Teopnn noarnic-i-

cKoii pemi. noanHKa, M., 1963, crp. 125.
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Nesaprotams un nelatvisks ir šāds vārda atlaist lieto-

jums V. Indrupa stāstā «Donžuāns»:

Noklausījies Amandas instrukcijā un palicis viens, Zor-

ziks mani ar pirkstu pieaicināja klāt. Vaļīgi atlaidis

roku uz mana pleca, viņš noprasīja .. (Krāj. Taipus dur-

vīm, R., 1970, 74).
Šaja gadījumā labāk būtu iederējies darbības vārds

uzlikt, kaut gan līdzīgu situāciju attēlojumos tas ir bieži

lietots.

Daži piemēri liecina par autora «vārdu mokām». Re-

dzams, ka autors, lai neatkārtotu vienu un to pašu vārdu,
centies sameklēt tam sinonīmus, tomēr īsti noderīgus nav

atradis. Piemēri:

Cik daudz kādreiz dzīvē spēj dot viens vienīgs īss

vakars, aprauts rīts! (J. Rasa. Gaitu atbalsis, R.,

1970, 38.)

Aprauts gan varētu but teikums, stāstījums, dziesma,
bet ne rīts.

Nē, viņa nav nogurusi. Tad gan būtu jābrīnās, ja, augu

dienu uz lauka lokoties, nenogurtu, bet te no vienas dejas
atslābtu (Turpat, 124).

Atslābt var muskuļi, pietūkums, pārnestā nozīmē —

uzmanība, sasprindzinājums, spraigums, taču ne pats cil-

vēks.

Dažkārt autori nav atraduši piemērotu vārdu, kas pre-
cīzi raksturotu attēloto priekšmetu, parādību vai norisi.

Tas liecina vai nu par nepietiekami dziļām valodas zinā-

šanām, vai arī par paviršību. Piemēri:

Tā runādams, viņš virzās uz promiešanu

(J. Rasa. Gaitu atbalsis, R., 1970, 37).
Var vai nu virzīties uz durvju pusi, vai arī taisīties

(posties, gatavoties, vīkšties) uz promiešanu. Darbības

vārds virzīties lietojams kopā ar vārdu, kas vai nu tiešā,
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vai pārnestā nozīmē norāda uz kādu virzienu. ME doti

šādi piemēri: virzīties uz priekšu, atpakaļ, projām; vir-

zies augšā! virzies šurpu! Promiešana ir darbība, uz

kuru var gatavoties, bet uz kuru nevar virzīties.

Vārds nošvirkstēt nepareizi lietots šādā kontekstā:

Anastasijs sirdīgi ietrieca degošo cigareti peļķē. Sar-

kani kvēlojošā actiņa nošvirkstēja un apdzisa

(R. Luginska. Anastasijs. Krāj. Stāsti, R., 1970, 117).
Nošvlrkst parasti tad, ja kaut kas spēji uzliesmo, iede-

gas, nevis nodziest. Var nošvirkstēt sērkociņš, kad to uz-

rauj, arī sausi salmi, skujas aizdegoties v. tml. ME atro-

dam šādus piemērus: Sausais kadiķis sadega, ka nošvirk-

stēja vien; nošvirkstēdama pašklst balta zibeņa strāva.

Citētajā piemērā vairāk vietā būtu vārds nočukstēt vai

arī kāds cits līdzīgs variants. Atcerēsimies, piemēram,

pazīstamo latviešu tautas pasaku par pupu. salmu un ogli,
kur teikts tā: Ogle ari gājusi, bet, tikko uzkāpusi uz salma,

tā salms sācis degt un pārlūzis uz pusēm. Ogle iekritusi

ūdeni un nočaukstējusi vien (Latviešu tautas pa-

sakas, R., 1956, 111). ME dots piemērs: Karstu dzelzi

iemetot, ūdens nočūkstēja.
Cik reižu tapas nav plaukušas un atkal raisījušās

vaļā kopš tām dienām (J. Rasa. Gaitu atbalsis, R.,

1970, 23).
Raisīties vai raisīties vaļā (par lapām), neminot ob-

jektu, parasti saka tad, kad domāta lapu plaukšana. Ja

šo pašu vārdu gribētu lietot krišanas nozīmē, tad butu jā-
saka lapas raisās no zariem (kokiem), citādi vārdu var

saprast gluži pretējā nozīmē.

Darbības vārdam viest ir nozīme 'ieviest; radīt; vairot',
taču tam nav nozīmes 'padarīt par kaut ko; piešķirt kādu

īpašību', tāpēc nepareizi šis vārds lietots šādā piemērā:
Atis rūpīgi kopa mazu bārdiņu, kas viņu viesa
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smieklīgu, bet uz smējējiem viņš daudz neklausījās
(A. Kalve. Krāj. Sarkans āboliņa lauks, R., 1971, 106).

Nepareizi izraudzīta vārda dēļ dažos gadījumos doma

izteikta tik neloģiski, ka tikai tālākais konteksts no-

skaidro, ko autors gribējis teikt. Piemēram:

Daudzās neveiksmes mani padarījušas īgnu un paze-

motu, turklāt tās paralizē manu gribu strādāt. Man piemM
ari labas īpašības — es neiztiekos gudrāks nekā esmu,

tāpat nemelošu, ka galvu man sagrozījusi kāda sie-

viete (A. Gaspersons. Skābputra un sapnis, R., 1970, 107).
Stilistiski negluds ir jau pirmais teikums (neveiksmes

mani padarījušas .. pazemotu), taču pārpratums šeit nero-

das. Domas neskaidrību nākamajā teikumā rada nepareizi
izraudzītais vārds nemelošu. Turpmākais konteksts rāda,
ka vārds nemetot šeit acīmredzot lietots nenoliegt vietā.

Pārpratums nerastos arī, ja vārdam nemelošu būtu pievie-
nots vārds teikdams, tātad: .. nemelošu, teikdams, ka . .

Dažkārt sastopami neveikli, samocīti teikumi, kur vārdi

loģiski nesaistās cits ar citu. Piemēram:

Vanda un Diedars patiltē uzjautrinājās. Taču īsta jaut-
rība neradās. Viņos iemājoja baiļu drebulis

(A. Kalve. Krāj. Sarkans āboliņa lauks, R., 1971, 75).
Nav saprotams mākslinieciskais nolūks, kura dēj au-

tors no vairākiem iespējamiem variantiem, piemēram,
Viņi nevarēja atbrīvoties no baiļu sajūtas, Viņus nomāca

bailes, Ķaut kur dziļi viņos slēpās bailes v. c, izvēlējies
tieši šo stilistiski negludo teikumu. Turklāt drebulis ir

pārejoša parādība, tāpēc grūti noticēt, ka tas ilgāku laiku

varētu kaut kur iemājot.
Pietiekami neizkristalizētas domas dēj vairākos stāstos

vietumis radusies arī neskaidra, neloģiska valodiskā iz-

teiksme. Diskusijā par vārdu un tēlu, kas notika 1960.

gadā žurnālā «Bonpocbi jiHTepaTvpbi», A. Čičerins aizrā-
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dīja, ka literāra darba valodā sastopamo neskaidrību un

neprecizitāšu cēlonis bieži vien ir nevis valodas nepra-

šana, bet gan domas neskaidrība.2 Par domas neskaid-

rību, kas tieši ietekmējusi valodisko formu, liecina šādi

piemēri:

Sākās vētra. Rita pusē tā vēl bija itin domīga,
bet pret pusdienu viļņi kā pinkaini lāči rēkdami kāpa ciH

citam kamiešos. Jūra kļuva nikna, piecēlās kājās un

deva pavēli ieņemt pilsētu (A. Eka. Prasiet jūrai.
Krāj. Stāsti, R., 1970, 75).

Vietniekvārds tā šeit varētu attiekties vienīgi uz vārdu

vētra, tātad iznāk, ka vētra no rīta vēl bijusi domīga.
Taču domīga vētra vispār nav iespējama. Autore laikam

gan gribējusi teikt, ka vējš no rīta vēl bijis domīgs, bet

vētra sākusies ap pusdienas laiku. Tātad vispirms vaja-
dzēja noskaidrot, kas īsti sakāms, un tad meklēt atbil-

stošus tēlainās izteiksmes līdzekļus. Tāpat nav sapro-

tams, kam jūra devusi pavēli ieņemt pilsētu.
Un beidzot avīzēs sāka parādīties raksti, ka Jordāns

bijis tas, kurš palīdzējis izglābt no slimnīcas

ievainotos virsniekus (T. Vaidars. Ragu mūzika. — Ka-

rogs, 1970, 9, 110. lpp.).
No slimnīcas virsniekus vajadzēja nevis izglābt, bet

izvest vai evakuēt, jāglābj viņi bija no uzbrūkošā vācu

karaspēka.
Tā ir dzelzceļa celtnieku apmetne. Aiz uzbēruma ciedru

siena. Ja uzrāptos kādā izpletnim līdzīgā

kupolā, ieraudzītu Sajānu kalnus (A. Gaspersons.
Skābputra un sapnis, R., 1970, 56).

Izpletnim līdzīgie kupoli šeit laikam ir metafora, kas

2 Bonpocbi 1960, 2, CTp. 76
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attiecināta uz ciedriem. Taču, lai lasītājs to tā varētu sa-

prast, būtu jāsaka: Ja uzrāptos kādā no šiem izpletņiem
līdzīgajiem kupoliem. .

Nenoteiktās īpašības vārda' ga-
lotnes lietojums šeit liek domāt par kaut kādu nezināmu

kupolu, kas varētu atrasties kaut kur tuvumā neatkarīgi
no ciedriem.

Vēl viens piemērs. Šeit pārpratumus rada domas iz-

klāsta neprecizitāte, kas izpaužas gan teikumu secībā,

gan nepietiekami rūpīgā vārdu izvēlē.

Arī vēlāk Āboliņa kungs nekļuva lepns, vienmēr pir-
mais sniedza roku. Uz Annas bērēm atsūtīja telegrammu
ar ļoti aizkustinošiem līdzjūtības vārdiem. Pats gan neva-

rēja ierasties, posās komandējumā uz Urāliem, bet kādu

vainagu noorganizēja caur arodbiedrību! Visi kā viens

bija atzinuši, ka pats krāšņākais un bagātākais. Taču

Anna — tas laikam bija māsas pirksts — citādi viņu ne-

sauca kā vien par «glumekli» un «laižu»; tikko Anastasijs
paguva ieminēties par šefu, viņa asi un naidīgi aprāva;
«Nestāsti man par to laižu, negribu ne dzirdēt, tādam

nekā nav svēta, visu pārdos, visu apspļaudīs!» (R. Lu-

ginska. Anastasijs. Krāj. Stāsti, R., 1970, 115).
Tā kā nav teikts, ka Anna tik nicīgi izteikusies par

Āboliņu, vēl dzīva būdama, tad pēc citētā teksta atliek

domāt, ka viņa šo vīru nīduši vēl pēc savas nāves un pat
krāšņais vainags viņas sirdi nav spējis mīkstināt. Auto-

res runā nav pieļaujams arī prepozīcijas caur nelatviskais

lietojums (.. kādu vainagu noorganizēja caur arodbied-

rību!). Citādi tas ir personāžu runā, kur tam varētu būt

kāds stilistisks mērķis.
Šajā rakstā teiktais nav jāsaprot tā, ka rakstniekiem

vienmēr būtu jālieto tikai nostabilizējušās vārdu nozīmes,
jāievēro tikai tradicionālais vārdu lietojums. Veiksmīgi

jaundarinājumi, kam nav tikai gadījuma raksturs, ar
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laiku tiek uzņemti valodā. Daļa jaundarinājumu turpreti
uz visiem laikiem paliek individuāla lietojuma robežās, jo
tie bijuši noderīgi tikai atsevišķam autoram zināmos sti-

listiskos nolūkos. Arī aplūkotajos jauno rakstnieku stāstos

sastopami ne tikai vārdu stabilo nozīmju lietojumi, bet
arī nozīmju paplašinājumi, vārdu pārnesumi neierastā

lietošanas sfērā. Tā, piemēram, R. Luginska raksta:

Pa aizvērto stēģu spraugām pustumšajā istabā lauzās

izbalējuši atvasaras saules stiebri, salāzdami

pret zāļu pudelītēm un neskarto pusdienu šķīvi līdzās gul-
tai uz naktsgaldiņa (Neej man garām, R., 1970, 21).

Vārda stiebrs lietojums stara nozīmē ir neparasts, taču

šajā gadījumā autorei izdevies radīt tik pārliecinošu ainu,
ka jaunais lietojums attaisnojies. Atvasaras saules stari,

kas vairs nav tik spēcīgi kā vasarā (šeit īsti vietā ir epi-
tets izbalējuši), lauzdamies cauri slēģu spraugām un sa-

lūzdami pret zāļu pudelītēm, tiešām var atgādināt bāl-

ganus stiebrus.

Nākamā rītā uzsniga pirmais sniegs, klusums bija dziļš
un sātīgs (A. Kalve. Krāj. Sarkans āboliņa lauks, R.,

1971,71).

Vārds sātīgs parasti tiek lietots tiešā nozīmē, runājot

par ēdienu, barību. A. Kalves stāstā vārda lietojums pār-
nestā nozīmē, kaut gan neierasts, tomēr ir pārliecinošs,
tas liek domāt par vēlā rudens bagātību.

Bet nu viss gurums un piemilzuš ai s smagums
kā no cirtiena prom (J. Rasa. Gaitu atbalsis, R., 1970, 13).

Vārda piemilzis lietojums pārnestā nozīmē šeit palīdz
radīt priekšstatu par to, ka smagums bijis ļoti liels. Šis

lietojums visai dabiski izriet no vārda tiešās nozīmes un,

šķiet, iebildumus radīt nevar.

Pamatota ir diezgan bieži dzirdētā prasība, lai, anāli-
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zējot mākslas darba formu, arvien tiktu ievērota autora

iecere. Taču ne vienmēr autora iecere ir atbilstoši īstenota

daiļdarbā.

Tātad, runājot par leksisko līdzekļu lietošanu, jānoro-
bežo tādi no tradicionālā lietojuma atšķirīgi gadījumi,
kur patiešām izpaužas novatorisms, no tādiem, kas radu-

šies valodas nepietiekamas prašanas, paviršības vai do-

mas neskaidrības dēļ.

Šajā rakstā citēto negatīvo piemēru vidū neatradīsim,

šķiet, neviena tāda, kur izpaustos neizdevies novatorisms.

Minētie kļūdaini lietotie vai kontekstā īsti neiederīgie
vārdi un neskaidrie domas izteikumi liecina vienīgi par

nepietiekami rūpīgu darbu ar valodu.

Jāpiebilst tomēr, ka pēc pirmpublicējuma daži autori

savu darbu valodu tālākos izdevumos vēl labojuši. Var

atrast vairākus šādus piemērus, taču šeit minēsim tikai

vienu. Laikraksta «Literatūra un Māksla» 1970. g.
16. maija numurā ievietots A. Kalves stāsts «Krītošs

akmens putns», kurā ir šāda stilistiski neveikla, neloģiska
vieta.

Zēna balss iedrebējās. Jutu viņa kaklā iestrēg-
stam uztraukumu.

Krājumā «Sarkans āboliņa lauks» šis teksts pārvei-
dots tā:

Zēna balss iedrebējās. Jutu viņa kaklā iestrēg-
stam asaru kamolu (R., 1971, 224).

Uztraukums, kas ir noteikts cilvēka psihes stāvoklis,

protams, nekur iestrēgt nevar, taču aiz uztraukuma un

apslāpētām raudām var kaklā iestrēgt kamols. Labojums
šeit ir veiksmīgs.

Atliek tikai velēties, lai butu vairāk tādu gadījumu, kad

autori pēc pirmpublicējuma vēl pilnveido savus darbus.
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M STKNGREVICA

BARBARISMI UN ŽARGONISMI VIETĀ UN NEVIETĀ

Valodas vārdu krājuma stilistiskā daudzveidība paver

iespēju rast katrai runas situācijai visvairāk atbilstošus

valodas līdzekļus, kā arī izteikt savu attieksmi pret ap-

spriežamo un attēlojamo parādību.

Prasme orientēties valodas resursos ir viens no to lie-

totāju valodas kultūras rādītājiem. Pats spilgtākais sti-

listiskais līdzeklis — vārds vai izteiciens, ja to lieto

nepiemērotā kontekstā, ne tikai nerada vēlamo reakciju,
bet bieži vien lasītājā vai klausītājā izraisa gluži pretējas
emocijas. Piemēram, minēsim kaut vai tautā plaši pazīs-
tamo frazeoloģismu pūst tauri 'raudāt' nozīmē Cecīlijas
Dineres stāstā «Raits un viņa mācekles» (Zvaigzne,

1970, 17).

Attēlodama momentu, kad mazais Juris redz, ka sie-

viete, ko viņš ārējās līdzības dēļ noturējis par savu

mirušo māmiņu, ir gluži sveša, autore saka: Juris sāka

skaļi raudāt. Sāpīgā vilšanās lika aizmirst ieaudzināto

pieklājību. Viņš pūta tauri, cik skaļi vien varēdams.

Frazeoloģisms pūst tauri, tāpat kā, piemēram, stabulēt

apzīmē kaprīzu, arī skaļu, bet nepamatotu raudāšanu un

pauž nievīgu, negatīvu attieksmi pret šo parādību. Tur-

pretim Cecīlijas Dineres aprakstītajās bērna asarās ir tik

daudz traģisma, ka aplūkotā izteiksmes līdzekļa lietošana

šai situācijā lasītājā rada vienīgi neapmierinātību ar au-

tores rīcību.

Piemērs liecina, ka stilistiski spilgtie valodas elementi

tieši savas ekspresijas dēļ ir lietojami ļoti uzmanīgi. Ar

vēl lielākiem ierobežojumiem lietojami vārdi, kas vai nu
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atrodas ārpus mūsdienu latviešu literārās valodas

vārdu krājuma, vai arī ieguvuši šauri specifisku stilistisku

raksturu. Viena no šādām leksikas grupām ir barba-

rismi. Tie ir aizguvumi, kurus mūsdienu valodā izjūtam
kā svešķermeņus un kuru izteikto nojēgumu apzīmēšanai
ir citi vārdi. Šķiet, lieki minēt daudzos no vācu valodas

(vai vismaz ar tās starpniecību) aizgūtos barbarismus,
kas vēsturisko apstākļu dēļ ilgu laiku dzīvoja latviešu

valodā un attiecīgajā vēstures posmā bija stilistiski neit-

rāli, vispārlietojami reāliju apzīmējumi. Kā tādus tos

sastopam arī mūsu literatūras klasiķu darbos. Minēsim

dažus piemērus. Ķēķis: Mājiņa pastāvēja no četrām

istabām un ķēķa (J. Purapuķe). Brūte, brūtgāns:
«Kas tad te?» viņš izsaucās

..
«Precības, draugs, — pre-

cības,» Vanags atbildēja un rādīja.. uz saderināto pāri.
<Se brūtgāns — tur brūte...» (R. Blaumanis). Bode:

Vēlāk dažs viņu [Švaukstu] redzēja kaut kur par bodes

puisi vai citur par sētas apkopēju (Kaudzītes).
Visi minētie vārdi savā veidā patvērušies arī mūsdienu

latviešu valodā, tikai to lietojuma diapazons ievērojami
mainījies. Vāciskā ķēķa vietā tagad sakām virtuve, bet

par ķēķi runājam vai nu ar humora, vai nievīguma pie-
skaņu. Neitrālā, nopietnā lietojumā ķēķis saklausāms vēl

tikai krietni vecu ļaužu ikdienas runā. Kādreizējais līga-
vas apzīmējums brūte nogājis sarežģītāku leksiskās un

stilistiskās attīstības ceļu. Mūsdienu valodā šis vārds ar

sarunvalodas stilistisko nokrāsu patvēries 'mīļākās', 'ne-

nopietnas draudzenes' nozīmē, piemēram: Tāluno mājām,
nevienas pazīstamas acs neuzraudzīti, vīri sāka palaldņot.
Gandrīz katram bija pa brūtei (V. Lācis). Turpretim
'līgavas' nozīmē tas no mūsdienu literārās valodas pavi-
sam izgaisis. Analogs ir vārda brūtgāns liktenis. Bode,

liekas, ieguvusi sarunvalodas stilistisko nokrāsu un tādēļ
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iekļāvušies mūsdienu valodas vārdu krājumā ka veikala
stilistisks sinonīms.

Nedaudzoaizguvumu apskats šķiet pietiekams, lai va-

rētu secināt, ka šās grupas vārdi mūsdienu valodā atzīs-

tami par stilistisku līdzekli. Tie, kas ieguvuši latviešu lite-

rārajā valodā citādas pozīcijas [brūte mīļākās nozīmē,

bode kā sarunvalodas vārds), ir noteikta stila piederums.
Tāpēc kategorisku protestu izraisa gadījumi, kad latviešu

valodas runātāji, no kuriem varētu gaidīt kaut elementāru

mūsdienu literārās valodas prasmi, bez specifiskiem nolū-

kiem segu dēvē par deki, spilvenu par kisenu, lenti par
banti, veļu par vēžu utt. Gaužām nepatīkami skan pil-
sētas satiksmes līdzekļos bieži dzirdamais aicinājums
sarā m ēt i c s uz priekšu, jo priekšā esot rūmes diez-

gan.

Atsevišķi aplūkojams barbarismu lietojums daiļlitera-
tūrā, kur tie veic noteiktas mākslinieciskas funkcijas. Bar-

barismi savas stilistiskās ekspresijas dēļ, kāda tiem pie-
mīt uz mūsdienu literārās valodas fona, ir noderīgi attie-

cīga kolorīta radīšanai. Liekas, piemēram, ka veco baronu

dzimtas palieku Musku ir iespējams dēvēt tikai par frei-
leni, kā to dara Jānis Kalniņš savā grāmatā «Kad strazdi

svelpj». Sai pašā darbā autors, runādams pirmajā per-
sonā, šauteni sauc par plinti: Kas šim [mežsargam] var

notikt, ja viņam plinte plecos? No viņa baidās gan zvērs,

gan cilvēks. Tēlotā laika lauku zēna mutē šis barbarisms

ir gluži dabisks un reizē ar to arī pilnam attaisnojams.
Dažkārt autori, apzināti lietodami barbarismus, pauž

savu attieksmi pret attēlojamo parādību. Ar šādu barba-

rismu izmantojumu sastopamies visdažādākā rakstura

tekstos. Piemēram, ārsts l. Eglītis žurnāla «Veselība»

1970. g. 8. numurā raksta: . .gaišā dienas laikā pilsētas
centrā manā priekšā bija isti hipiji, pusmetru platām
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bikšu starām un visvisādām bantītēm galos . . Nievīgas
bantītes šeit labi raksturo autora negatīvo nostāju pret
aprakstīto jauniešu kategoriju.

Daiļliteratūrā galvenā barbarismu funkcionēšanas sfēra

ir personāžu runa, kur barbarismi noder attiecīgo literāro

tēlu portretu izveidei. Piemēram, Regīnas Ezeras stāsta

«Nakts bez mēnesnīcas» (R., 1971, 27) varonis Pīlādzītis

reizi, kad draudzene viņu cienāja ar rumāņu rumu, atce-

ras šādiem vārdiem: Ak tā, toreiz, kad pārrados, lietū iz-

mircis līdz beidzamajai vīlei. Mālēju pie Olmaņiem, Kris-

tīne vēl piesolīja širmi, bet es kā muļķis nepaņēma . . .Un

Alise atkorķēja šito rumānieti un ielēja man divas spic-
glāzītes, lai es izsalies nesaslimstot. Liekas, ka barba-

rismu mālēt, širmis un spicglāzītes lietojums šeit ļoti labi

raksturo neinteliģento, parupjo Pīlādzīti. Šiem vārdiem

nāk vēl klāt ar viņa krāsotāja profesiju saistītie barba-

rismi pindzele un špaktele, — un Pīlādzīša portrets kļūst
visai reljefs.

Tuvi barbarismiem ir dažādi žargoni s mi, kas daž-

kārt arī ir citvalodu cilmes un īstenībā būtu pieskaitāmi

pie iepriekš aplūkotās grupas, piemēram, foršs, prīmā,

šancēt; attiecīgie komponenti izteicienos dabūt fonaru,
sadot pa koko, būt kojā. Liela daļa žargonismu ir radusies

stilistiski neitrālu vārdu neatbilstīgas lietošanas rezul-

tātā. Tā, piemēram, par žargonismu kļūst pat vārds dāma,

ja to lieto, runājot par meiteni ar ne visai augstu morāli,
kā to dara Zigmunda Skujiņa romāna «Kailums» varonis

Aleksandrs Draisma (īstais) šādā tekstā:

Man bija viena dāma, vēl pirms dienesta, nāca virsu

kā dzīva nelaime, zvanīja pa tālruni, rakstīja vēstules..
Šādā pašā neatbilstošā, aplamā lietojumā ļoti populāra

žargonisma raksturu ieguvis nevainojamais vārds baigs,

piemēram, frāzē baigi foršais laiciņš, kur baigs ir lietots
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ar nozīmi ļoti. Latviešu literārajā valodā vārds baigs
nozīmē 'tāds, kas rada nepatīkamu, nomācošu, drūmu

izjūtu, ari bailes.

Tāpat gribas atgādināt jauniešiem,kas gaužām iemīļo-
juši vārdu kolosāls, ka šis internacionālisms nozīmē 'mil-

zīgs', 'ļoti liels' un tādēļ nebūtu lietojams tādos savieno-

jumos kā, piemēram, kolosāla diena ar nozīmi 'skaista
diena.

Kā stilistisks līdzeklis līdzīgi barbarismiem arī žargo-
nismi iekļūst daiļliteratūrā personāžu runā. Tā jau mi-

nētā Pīlādzīša leksikā iekļuvis un reizē ar to varoņa por-
tretu paspilgtina, piemēram, tāds žargona vārds kā

hropņīt: lelaižu Brisku kēkī, šī ņaud un ņaud. Laikam

grib hropņīt, vecā mīstīkla.

Tomēr jaunākajā daiļliteratūrā arvien pieaugošā ten-

dence pastiprināti lietot barbarismus un žargonismus
personāžu valodā rada arī zināmas pārdomas. Vispirms
šo ārpus literārās valodas ietvariem esošo izteiksmes

līdzekļu plašs lietojums liekas problemātisks no valodas
kultūras viedokļa. Lieli vārda meistari vienmēr devuši

ari lielu ieguldījumu savas nacionālās valodas kopšanā.
Ne velti krievu literārās valodas sākumu mēdz datēt ar

Puškinu. Lai atceramies J. Raiņa un A. Upīša devumu
latviešu literārās valodas pilnveidošanā. Šeit var rasties

iebildums: jā, kā runā, piemēram, Frēliha madāma, kā

runā Puszeķe. Jāatgādina, ka šie personāži nerunā lat-

viešu valodā vārda īstajā nozīmē. Turpretim strādnieku

Rīgas attēlojumā «Plaisa mākoņos» lielajam reālistam

nav nepieciešams tāds birums literārajā valodā nepie-
ļaujamu izteiksmes līdzekļu, ar kādiem pārblīvēta, piemē-

ram, jau minētā Zigmunda Skujiņa romāna «Kailums»

varoņu valoda. Šai sakarā izvirzās otrs jautājums — vai

tiešām tie mūsdienu jaunieši, kuriem ir vismaz vidējā
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izglītība, pat pirmajā sarunā ar svešu cilvēku gandrīz ne-

vienu savu domu nespēj formulēt bez žargona palīdzības,
kā tas ir šai grāmatā? Vēl jo vairāk, viscaur pozitīvais
vidusskolas skolotājs, saukts Gatiņš, pirmo reizi redzētam

cilvēkam, kad tas grib iet prom, saka: Zēl, brāl, žēl. Nā-

vīgs belziens pa visu konstrukciju. Nav arī pieļaujams,
ka trolejbusa vietā dažs labs lieto trolejs un tramvaju

attiecīgā satiksmes līdzekļa nozīmē aizstāj trams.

Rodas arī jautājums, vai Cecīlijas Dineres stāstā

«Raits un viņa mācekles» ceha priekšniece kļūst spilg-
tāka un ticamāka ar to, ka par strādniecēm, kuras iemīlē-

jušās meistara palīgā, saka: Visas piecas iecohniju-
šās, nabadzītes. Jāpiebilst, ka rakstniecei šis ne visai

populārais žargona vārds ir tā iepaticies, ka viņa to lieto
arī pati savā tekstā, sacīdama par meistara palīga mā-

ceklēm: .. strīdējās, vai visas [ceha meitenes] ir iečoh-

nijušās meistarā.

Redzam, ka pārspīlēta neliterāru valodas elementu lie-

tošana var radīt reālistiska tēlojuma vietā negribētu savu

varoņu kariķējumu. Šis jautājums cieši saistās ar māksli-

nieciskās meistarības problēmu. «Literatūras un Mākslas»

1970. g. 19. septembra numurā publicēts Ritas Luginskas
stāsts «Anastasijs». Ar labsirdīgu humoru tēlotais vecais

vīrs autorei pašai, šķiet, nav nesimpātisks. Taču pārlie-
cīgā centība sava varoņa mutē ielikt tik milzīgu neliterā-

rās leksikas un frazeoloģijas arsenālu lasītājā izraisa

gluži pretējas emocijas. Anastasijs, vērodams parādi un

tai pašā laikā nododamies dažādām apcerēm, savas do-

mas ietērpj gan tādos plaši pazīstamos barbarismos kā

izmālējusies, mamzele, piņģerots, skāde, stiķis, šiška,

$trams v. c, gan lamājas tādiem vārdiem kā gaudenis,

kuslenis, mūjābelis, gan nonāk līdz patīkamām atmiņām
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par teicienu, kur visi vārdi bez daudzpunktiem nav pai
uzrakstāmi. Un tā aiz šiem valodas pārspīlējumiem pats
literārais tēls tiek degradēts.

Diemžēl arī spilgti iezīmētā un jau vairākkārt minēta

Pīlādzīša nenoliedzami talantīgi individualizētā valoda

stāsta risinājumā sāk kļūt uzmācīga un apnicīga. Piemē

ram, kādā no Pīlādzīša vēstījumiem ir pāri par 70 dažādu

barbarismu, žargona vārdu un neliterāru izteicienu, kasi

nekā jauna neienes tēla raksturojumā. Rodas šaubas, vai

autores rīcība ir mākslinieciski motivēta.

Secinājumā gribas vēlreiz atgādināt, ka katra nemoti

vēta un pārspīlēta barbarismu un žargonismu lietošana,

kā arī attiecīgai situācijai vai kontekstam neatbilstošuj
izteiksmes līdzekļu izvēle vispār ir valodas piesārņošana,
kas nebūtu pieļaujama ne sadzīvē, ne literatūrā.

B.CEPLĪTE

DARBĪBAS VĀRDA LAIKI SATURA ATSTĀSTĪJUMOS

Latviešu valodā ir nostiprinājusies tradīcija īsos ro-

māna, stāsta, filmas v. tml. satura atstāstījumos lietot

darbības vārdus tagadnes formā. Šādos gadījumos ta-

gadnes laikam raksturīga liela abstrakcijas pakāpe (sk.
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I, 1959,

587). Tagadni lieto, izsakot nemainīgus faktus (diennakti
ir divdesmit četras stundas), zinātniskas atziņas un ak-

siomas (kristāls sastāv no daudzām vienādām elemen-

tāršūnām). Par nemainīgu faktu atzīstams arī kāda li te

rāra darba saturs. Tāpēc, atstāstot romāna, stāsta, lugas
vai dzejoļa saturu literatūras vēsturē, dažādās anotācijā?
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v. tml. tekstos, darbības vardi lietoti vienkāršajā tagadne,
piemēram:

Slaucējs savā nepiepildāmajā mantrausība i c kar o ari

Silabrieža zemes stūrīti: izmantodams tā materiālās grū-
tības un labdari tēlodams, viņš ievilina kaimiņu parā-
dos, sagrābj arī Kalnu Spijēnus sev. Turklāt Slaucēja
dēls ar melīgiem precību solījumiem izputina vēl Sila-

brieža meitas dzīvi (Latviešu literatūras vēsture, 111,

1956, 374). Daiļā Afete studē medicīnu, bet viņas dai-

ļums ir viņas nelaime (Jaunās Grāmatas, 1970, 1,

15. lpp.). / /' puteņaina ziemas diena, kad tālā lauku no-

stūrī ierodas stāsta «Elēģija» varonis Dzenis (Jau-

nās Grāmatas, 1970, 3, 12. lpp.). Maza meitene lasa

grāmatu, guļot uz paklāja kamīna priekšā, kurā šaudās

viegla liesmiņa (Jaunās Grāmatas, 1970, 11, 20. lpp.).

Atstāstot filmu saturu, ari «Rīgas Kinoekrānos» daž-

kārt lietoti darbības vārdi vienkāršās tagadnes formā,

piemēram.

Mūsu jaunais pāris izlozē pirmo numuru. Viņi a t -

klāj sacensības (Rīgas Kinoekrāni, 1970, 51). Filmas

varone ir estrādes dziedone (Rīgas Kinoekrāni. 1970,

50).

Taču «Rīgas Kinoekrānos» bieži vien filmu saturu at-

stāstījumos darbības vārdi lietoti nevis tagadnes, bet gan

pagātnes formā, piemēram:

Ēģiptiešu filma stāsta par meitenes Hajamas likteni,

kas apprecēj ā s ar pazīstamu literātu un tikai pēc
tam sastapa īstu mīlestību (Rīgas Kinoekrāni, 197i.

1). Lūk, kas atgadījās bezpajumtniekam Petjkam
Kalpiņam 1923. gada vasarā. Noplīsis un izsalcis viņš
nejauši ieklīda tirgū.. Atveda viņu uz milicijas
iecirkni un iesēdināja kamerā. Bet bluķus kamerā
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aiz caurumotās šķērssienas sēdēja Ķudejars, kas biji
tā piesūcies, ka noturēja puiku par lietu priekšniek
(Rīgas Kinoekrāni, 1970, 26). Pēdējā piemērā, starp citu

līdzās nevietā lietotajam darbības vārda pagātnes laikait

ir vēl citas kļūdas — šajā kontekstā latviešu valodā ne

pieņemams ir teikuma ievadījums ar pretstata saikli bet

Nebūtu arī vēlams neitrālā satura atstāstījumā lietot ne

literāro vārdu piesūcies.

Minētajā laikrakstā filmas satura atstāstījumā sastopam
arī gadījumi, kad nepamatoti jaukti darbības vārda laiki,

proti, vienā teikumā ir darbības vārds vienkāršās tagad
nes formā, bet nākamajā teikumā — vienkāršās pagātnes
formā. Darbības vārdi tagadnes un pagātnes laiku for

mās lietoti pat līdzās vienā teikumā, piemēram:

Un tikai vēlāk no citiem Standa uzzin, ka vecāki šķi-
ras. Taču viņi ir baidījušies to dēlam pateikt. Viņi klu-

sēja. Standa jutās vientuļš (Rīgas Kinoekrāni, 1971

1). Marģers sāk skrējienu teicami, taču viņam «pie-
trūkst elpas» un viņš ir spiests izstāties no dis-

tances. [..] Antons uzskata, ka treneris ir galvenais
visa notikušā vaininieks. Kad žurnālists beidzot satika

Zvanu, saruna starp viņiem iznāca diezgan asa .. (Rī-
gas Kinoekrāni, 1970, 51). Mefu Poteru atbrīvo. Toms

kļūst par dienas varoni, bet Džo burzmā aizmuka

(Rīgas Kinoekrāni, 1970, 52). Mazā pilsētiņā Misisipi
krastā dzīve plūst rāmi un mierīgi. Vienīgās pārmaiņas
ienesa mazais tvaikonītis «Pols Džonss», kas reizi ne-

dēļā apstājās pie piestātnes (Rīgas Kinoekrāni.

1970,51).
Satura atstāstījumos vēlams darbības vārdus lietot ta-

gadnes laika formā. To varētu ieteikt ari «Rīgas Kino

ekrānu» redakcijas darbiniekiem.
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R. VEIDEMANIE

SASPIEST VAI IZDARĪT SASPIEŠANU

Vairākos rakstu valodas stilos pēdējā laikā samērā bieži

darbības vārda vietā sastopam verbālās vārdkopas.*
Piemēram, vārdkopu izdarīt saspiešanu lieto paralēli dar-

bības vārdam saspiest. Šāda parādība sevišķi izplatīta
tekstos par tiesību zinātnes un medicīnas tematiem. Bieži

vien juridiskajos tekstos dokumentus nevis vilto, bet

izdara to viltošanu, nevis kopē, bet izdara to kopēšanu,
nepareizus datus vai skaitļus dokumentos nevis pieraksta,
bet izdara to pierakstīšanu, noziedznieku nevis aiztur, bet

izdara noziedznieka aizturēšanu un tamlīdzīgi. Tāpat arī

medicīnas literatūrā pārbagāti atrodamas vārdkopas iz-

darīt masāžu, izdarīt pārsiešanu, izdarīt injekciju, veikt

ārstēšanu, kā arī notiek saslimšana, notiek inficēšanās.
Šādu piemēru nav mazums arī tekstos, kur ir runa par

matemātikas, fizikas, dabaszinātņu jautājumiem, un da-

žāda satura rakstos publicistikā. Tā verba diferencēt vietā

lieto veikt (izdarīt) diferencēšanu, cinkot vietā veikt (iz-
darīt) cinkošanu, mērīt vietā veikt (izdarīt) mērīšanu,

izvirpot vietā veikt (izdarīt) izvirpošanu, absorbējas
vietā notiek absorbēšanās un tamlīdzīgi.

Šajās vārdkopās lietvārdam palaikam ir termina rak-

sturs. Turpretī darbības vārdam vārdkopas satura atklā-

šanā ir minimāla slodze. Vārdu rindā virpot — virpo-
šana — izdarīt virpošanu pirmais un pēdējais loceklis

virpot un izdarīt virpošanu ir jēdzieniski identi.

Atsevišķi vārdi ar loti vispārīgu jēdzienisko saturu it

* Sk. arī I. Nisel o v i č a rakstu «Verbālsubstantīvi ar izskaņu
šana no stila viedokļa» šā krājuma 3. laidienā. 1967, 148. lpp.
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kā īpaši specializējas šādu vārdkopu veidošanā. Tie ir trlsļ
darbības vārdi: izdarīt, veikt, notikt. Tādēļ pēc šo vārdi

lietojuma biežuma vismaz aptuveni var spriest par minēto}
vārdkopu izplatību. Latviešu valodas biežuma vārdnīcas

autori konstatējuši, ka zinātniski tehniskajā literatūrā

292000 vārdiietojumu garā tekstā vārds izdarīt lietofc

442 reizes, notikt — 300 reižu, veikt — 288 reizes. Pēc

biežuma šie vārdi atrodas 81., 132. un 138. vietā. Laik

rakstu un žurnālu leksikā 300000 vārdlietojumu garā;
tekstā notikt konstatēts 374 reizes, veikt — 226 reizes uiiļ
izdarīt — 135 reizes. Zinātniskos rakstos vai mācību grā-
matās minētie darbības vārdi parasti sastopami savieno

jumā ar deverbālu (no verba atvasinātu) lietvārdu.

Stilistiski abas paralēlās izteiksmes nav līdzvērtīgas
No valodas ekonomijas viedokļa vārdkopa parasti ietver

lieku gramatiskās informācijas devu, kas nav nepiecie-;
šama jēdzieniskās informācijas sniegšanai. Vispārīgas
nozīmes verbs, piemēram, izdarīt, parāda, ka notiek kaut

kāda darbība, bet neatklāj tās konkrēto saturu. Šis saturs

ietverts nākamajā vārdā — deverbālajā lietvārdā. Šie

lietvārdi var būt ar dažādām izskaņām, piemēram, -ācija
(notiek deformācija), -ija (izdarīt injekciju), bet visbie-

žāk gan -šana resp. -šanās (izdarīt urbšanu, veikt apmā-
cīšanu, notiek absorbēšanās).

Vārdkopu lietošana padara izteiksmi smagāku, sarež-

ģītāku. Turpretī, ja lieto tikai verbu vien, izteiksme ir

vienkāršāka, lakoniskāka, skaidrāka. Tas nenozīmē, ka

no šādām vārdkopām būtu jāvairās vienmēr. Visi lieto-

juma gadījumi nav vērtējami vienādi. Salīdzināsim dažus

teikumus.

Teikumā Grūto pārgājienu vienība veica divās

dienās vārdkopas lietojums atzīstams par veiksmīgu. Lie-
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tojot tikai darbības vārdu pāriet, nebūtu iespējams izteikt

vēlamo jēdzienisko saturu. Vārda pārgājiens nozīme no

vārda pāriet nozīmes atšķiras ne tikai gramatiski, bet ari

jēdzieniski. Vārdā pārgājiens ietilpst ne tikai jēdziens par

pāriešanu no vienas vietas uz otru (vai kaut kam pāri),
bet arī citas satura nianses. Pārgājiens nozīmē, ka dalīb-

nieki iet pēc iepriekš noteikta maršruta, ar noteiktu uzde-

vumu. Tātad te jārunā par zināmu nozīmes specializāciju.
Ja arī pašam darbības vārdam, no kura atvasināts liet-

vārds, jau ir termina raksturs, šādas atšķirības starp liet-

vārdu un darbības vārdu nav. Teikuma daļas fotopozitīva
no stiprināšanu veic karsējot un fotopozitīvu no -

stiprina karsējot ir identas satura ziņā, bet konstruk-

cija ar vārdkopu ir stilistiski neveikla un smagāka nekā

konstrukcija ar attiecīgo verbu.

Teikumā Grūto pārgājienu vienība veica divās dienās

vārdkopu pārgājienu veica nevar aizstāt ar verbu. Tur-

pretī teikumā Fotopozitīva nostiprināšanu veic karsējot
vārdkopa nostiprināšanu veic aizstājama ar formu no-

stiprina.

Ilustrācijai vēl divi teikumi: 1) Medicīnas māsa iz-

dara injekcijas kairu dienu no astoņiem lid: piec

padsmitiem; 2) Slimniekam nepieciešams izdarīt

penicilīna injekcijas.
Šeit viena un tā pati vārdkopa izdarīt injekcijas lietota

atšķirīgās situācijās. Mēģināsim iedomāties vārdkopas
vietā verbu injicēt. Teikumā Māsa injicē katru

dienu.. injicēt ir pārejošs verbs, tāpēc šai teikumā jūt
tiešā papildinātāja trūkumu. Taču no satura viedokļa te

papildinātājs nav iespējams, jo tiek runāts par injekcijām
vispār bez vajadzības un iespējas norādīt, kam ko injicē.

Aizstājot vārdkopu ar verbu otrajā teikumā, iegūstam
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variantu, kas ir stilistiski labāks: Slimniekam nepiecie-
šams injicēt penicilīnu.

Kā redzams no pēdējiem diviem piemēriem, vienas vai

otras konstrukcijas izvēles jēdzieniskajiem kritērijiem var

pievienoties arī gramatiski nosacījumi.
Ja abi varianti — verbs un attiecīgā verbālā vārd-

kopa — attiecīgajā kontekstā ir funkcionāli līdzvērtīgi,
tos iespējams izmantot izteiksmes dažādošanai.

Piemēram, .. daudzi desmiti slimnieku ir ārstēti ar īs-

laicīgu augstsprieguma strāvas impulsu, un pašiem slim-

niekiem būs interesanti uzzināt, kā notiek ši ārstē-

šana (Veselība, 1969, 5, 15. lpp.). Konstrukcija notiek

ārstēšana šai gadījumā ne tikai izsaka lielāku darbības

vispārinājumu, bet arī novērš vienas un tās pašas darbī-

bas vārda formas atkārtošanos. Verbālās vārdkopas lie-

tošana ir pamatota arī teikumā:

Augsnes pamatkaļkošana izdarāma rudeni

Latviešu valodā nav verba, kas tieši atbilstu terminam

pamatkaļķošana, tāpēc attiecīgā jēdzieniskā satura iz-

teikšanai lietojama vārdkopa izdarīt pamatkaļķošanu, kas

ir vienīgais iespējamais variants.

No verbālajām vārdkopām jāvairās tad, ja to lietošanai

trūkst jebkādas motivācijas. Aplūkosim dažus piemērus
no žurnāla «Veselība», kuros verbālās vārdkopas lietotas

nevietā.

.. zinātnes jaunāko atziņu popularizēšanu veic

republikas terapeitu zinātniskā biedrība. Teikumā stilis-

tiski labāk iederētos verbs, tātad teikumu ieteicams veidot

šādi: ..zinātnes jaunākās atziņas popularizē repub-
likas terapeitu zinātniskā biedrība.

Atveseļošanās.. notiek ātrāk, ja slimnieku

ārstē. Labāk teikt: Slimnieks atveseļojas ātrāk.

Pavisam nepareizi veidots ir teikums: Līdz ar to tiks
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veikta ne vien paātrināta izveseļošanās no iekai-

suma
..

Šeit varētu lietot vārdkopu notiks izveseļo-
šanās, jo darbībai, ko apzīmē verbs izveseļoties (tātad
ari lietvārds izveseļošanās), nav iespējams aktīvs darī-

tājs, kas to varētu veikt.

Kā jau minēts raksta sākumā, verbālās vārdkopas ar

verbiem izdarīt, veikt vai notikt bieži sastopamas juridis-
kos tekstos.

Piemēram, teikumā Vainīgās personas atrašanu pa-

nāca, veicot pilnvaros tehnisko pētīšanu ir divas pēc
aplūkotā modēja veidotas vārdkopas — panākt atrašanu

un veikt pētīšanu. Viss teikums pārveidojams, piemē-

ram, šādi: Lai atrastu vainīgo personu, bija nepiecie-
šama pilnvaras tehniskā izpēte.

Arī teikumā .. lai pareizi veiktu materiālu saga-

tavošanu, izmeklētājam jāpārzina ekspertīzes noteik-

šanas pamati bez motivācijas lietota garākā un sarežģī-
tākā konstrukcija veikt materiālu sagatavošanu, kaut gan
vienkāršāk un pareizāk būtu teikt sagatavot materiālus.

Viens no laba stila nosacījumiem ir arī valodas līdzekļu
ekonomija. Ekonomēt valodas līdzekļus nozīmē izteikties

iespējami īsāk, atsakoties no garākajiem variantiem, ja
tie nav nepieciešami domas precizitātei. Tāpēc, ja ar abiem

variantiem iespējams izteikt identisku saturu, izvēlēsi-

mies verbu!

P. OZOLIŅŠ

TIE NEPAVISAM NAV SĪKUMI

Par valodas kļūdām nedrīkst klusēt, nedrīkst tās vien-

aldzīgi pieņemt kā «neizbēgamu ļaunumu», jo ar laiku

ausis pie kļūdām pierod, skaidrā valodas apziņa notru-
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linās. un sāk likties, ka aplamais vārds vai izteiksme gluž
labi iederas latviešu valodā. Sevišķi glabājams un sar

gāms ir gramatisko formu skaidrums un pareizums lite

rārajā valodā.

Minēšu te dažas vārda lietojuma un sintakses kļūdas
kas pamanītas preses izdevumos.

Piedot — piešķirt. Verbam piedot latviešu valodž

var būt vairākas nozīmes:

1) 'pielikt vēl kam ko klāt, pievienot, pavairot', piem.

varēji gan vēl kādu rubli piedot klāt; pie maizes ari gaķ
jāpiedod;

2) 'atvainot, neņemt ļaunā kādu nodarītu pārestību
pārkāpumu, atlaist sodu', piem.: Nu lūdzies, dēliņ, ej, k

tēvs piedod, citādi nebūs labi! Piedot var lietot kā pieklā

jības formu atvainojoties, piem.: piedodiet, vai drīkst? B

pie jums;

3) 'dot lielu daudzumu, pārpilnībā', piem.: piedevi

pilnu grozu ar āboliem; ēd kā bez sāta — maizes vien

nevar piedot.

Taču beidzamajā laikā šo verbu pilnīgi aplam sāk lie

tot ar nozīmi 'piešķirt. Ilustrācijai te minēšu dažus tei

kūmus (piemēri šeit un turpmāk ņemti no preses izdevu

miem): Sāpes piedod [jāsaprot: piešķir] dzejnieka vār

smām revolucionāru skanējumu. Ciešas saiknes ar vien

kāršajiem ļaudīm Miesnieka gleznu varoņiem piedot
[pareizi: piešķir] pilnasinibu un zemes spēku. Gurh

sula piedod [pareizi: piešķir] ādai arī matētu nokrāsi

un veselīgu izskatu.

Dažreiz domu var izteikt arī citādi. Tā, piem., teikums

bloka uzdevums piedot ātrumu būs labāk saprotams, ja
teiksim nevis piedot, bet palielināt ātrumu.

Vārdu atvasinājumi. Periodikā sastopami kļu
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daini vārdu atvasinājumi. Tā, piem., teikumā Sajās ista-

bās visur jūt dižā meistara klātnību redzam latviešu

valodā neparastu vārda darinājumu klātnība (ar infiksu

n). Substantīvus, kas apzīmē abstraktus nojēgumus, ar

izskaņu -iba var atvasināt no substantīviem, adjektīviem
un divdabjiem, arī no verbiem, piem.: cilvēks — cilvēcība,
tirs — tīrība, dalāms — dalāmība, cerēt — cerība. No

vietas adverbiem lietvārdus var atvasināt ar izskaņu -iene,

piem.: tālu — tāliene, tuvu — tuviene, tur — turiene,

kur — kuriene, klāt — klātiene utt. Tātad minētā teikuma

vietā ieteicams šāds variants. Sajās istabās visur jūt diža

meistara klātieni.

Burtiski pārcēlumi. Nav pieļaujami burtiski

pārcēlumi no kādas citas valodas. Tā, piem., gluži nelat-

visks ir teikums: Nekavējoši izpildu rakstu atgriezt
tautas tiesai. Jālabo: Izpildrakstu nekavējoties nosūtīt

(vai nodot) atpakaļ tautas tiesai.

Līdzīgs ir arī sekošais* teikums: Pārmaksāto darba algu
jāatgriež tikai tad, ja aprēķinos pieļauta aritmētiska

kļūda. Jālabo: Pārmaksātā darba alga jānosūta (vai
jānodod) atpakaļ tikai tad

...

Kādā rakstā par veselības jautājumiem ir šāds teikums:
Slimība parasti pārdodas saskares ceļā. Vajadzētu
teikt: Slimība parasti pielīp saskares ceļā, vai: Ar

slimību parasti inficējas saskares ceļā.

* Raksta autors diferencē vārdu sekošs un sekojošs lietojumu
(sk. viņa rakstu «Sekošs vai sekojošs?» «Literatūras un Mākslas»

1970. g. 24. janvāra numurā).

Redakcijas kolēģija atzīst, ka formu sekošs (no novecojušā dar-

bības vārda sekt) vietniekvārda šāds nozīmē mūsdienu valodas

prakse pietiekami nebalsta (sk. arī A. Blinkenas rakstu «Sekojošs
vai sekošs» «Literatūras un Mākslas» 1970. g. 13. jūnija numurā).
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Prepozīcijas. Nevietā lietotas prepozīcijas var ra

dīt pārpratumus. Tā, piem., lasot ziņojumu, ka Alpīnisti
klubs organizē pārgājienu ar kājām pa maršrutu.,

var likties, ka šīs kājas ir priekšmets, kas jānes līdzi

Pareizs šis teikums ir bez prepozīcijas: .. organizē pār
gājienu kājām pēc maršruta.. No otras puses, vairāk

autori, sadzirdējuši, ka zināmos gadījumos ieteicams iz-

tikt bez prepozīcijām, atmet prepozīcijas ari tur, kur tās

nepieciešamas. Tā rodas aplami teikumi, piem.: Kādre'a

viņš to paglābis nāvei. Minētais teikums saprotams
tikai ar prepozīciju — viņš to paglābis nevis nāvei, bet

no nāves.

Tāpat aplama vairīšanās no prepozīcijām vērojama
sekošos teikumos: Laiva piebrauca Zaļajai salai

Suecas llcl (jālabo: piebrauca pie Zaļās salas..),
pielaidiet laivu krastam (pareizi: pie krasta)

Dažkārt dzird lietojam nevis atbildēt uz jautā-
jumu, bet atbildēt jautājumam, atbildēt vēstulei, atsauk-

ties publicētajam rakstam. Tāpat nepareizas ir šādas

konstrukcijas: sieviete pieplok rūtij, tanks pieplok zemei

kuģis ar sānu pieplok piestātnei; cilvēks piespiežas bēr-

zam, pieliecas atlupušai bērza mizai; guļ, pievilcis ceļ-
galus zodam; trīcot zemei kļāvās utt.

Datīva lietojums nevietā vērojams ari žurnālā «Vese-

lība», kur 1970. gada 9. numura 26. lappusē lieliem bur-

tiem nodrukāts šāds virsraksts: Soļosim un skriesim vese-

lībai. Arī tekstā atkārtota frāze soļošana un skriešana

veselībai. Taču visi tie, kas negrib piesārņot savu valodu,

arī turpmāk soļos un skries, lai saglabātu, atgūtu, stipri-
nātu veselību vai lai būtu veseli.
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B. CEPLĪTE

JĀIET VAI NĀKAS IET?

Latviešu valodā vajadzības un nepieciešamības izteik-

šanai ir vairāki līdzekļi. Pats parastākais vajadzības iz-

teikšanas līdzeklis ir darbības vārda vajadzības izteiksme,

piemēram, jāraksta, jāiet, jādomā. Vajadzību var izteikt

ar darbības vārda nenoteiksmi, piemēram, kāpēc kavē-

ties? Nepieciešamību un vajadzību izsaka arī ar tagad-
nes ciešamās kārtas divdabi, piemēram, parāds atdo-

dams šodien. Vajadzību un nepieciešamību izsaka dar-

bības vārds vajadzēt, piemēram, vajag atrast laiku

rita rosmei. Vajadzības izteikšanai «Mūsdienu latviešu

literārās valodas gramatika» (1959, I, 623) min arī dar-

bības vārdu nākties kopā ar nenoteiksmi, piemēram,
nācās laist ieročus darbā.

Tādējādi tekstu autori var izvēlēties, kuru no vajadzī-
bas, nepieciešamības izteikšanas līdzekļiem lietot. No šiem

vajadzības izteikšanas līdzekļiem pēdējā laikā valodas

praksē sevišķi bieži sastopams lietojums «nākties 4- ne-

noteiksme». Piemēram minēsim S. Lema «Solaris» tulko-

jumu, kur vairāku desmitu lappušu garā tekstā vajadzības
un nepieciešamības izteikšanai leksiskais līdzeklis «nāk-

ties + nenoteiksme» lietots pārāk bieži (no četrpadsmit
vajadzības, nepieciešamības izteikšanas gadījumiem tas

izmantots piecas reizes):
«Ko tu gribi?» — batss bija aizsmakusi, un man nā -

cās atkāsēties (75. lpp.). Šausmīgi baidījos, ka sa-

stapsim Snautu, tomēr gaitenis uz lidlauku bija tukšs,
bet radiostacijas durvis, kurām nācās iet garām, aiz-

vērtas (88. lpp.). [. .]apsēdos uz cita krēsla. Vispirms
man nācās no tā novākt Harejas kleitu (93. lpp.).



Ja tev gribas ākstīties, tad ej labāk prom. — Dažreiz ne\

gribot nākas būt par āktsu, — viņš teica
.. (94. lpp.).

Man nācās ķerties pie stūrēm, un tāpēc kādu

laiku — varbūt 10 vai 15 minūtes — es nebāzu galvu ara

no kabīnes (109. lpp.).
Ari citās grāmatās, tāpat kā periodiskajos izdevumos,

it bagātīgi sastopams šis vajadzības izteikšanas līdzeklis,

piemēram:
Kad es vēl biju pusaudzis un tēvs vēl bija dzīvs, man

nācās aizstaigāt uz Hunzahu (R. Gamzatovs. Manaļ

Dagestāna, 1970, 24). Izrādes nācās skatīties un

klausīties no aizkulisēm, jo visas biļetes bija izpārdotas
jau pusgadu pirms festivāla (Māksla, 1970, 4, 52. lpp.)..
Nācās secināt, ka dokumentālās drāmas iezīmes, pie
mums vēl krietni neiezlmējušās, jau beigušas savu eksis-

tenci (Literatūra un Māksla, 1970, 50). Ja metožu pro-
blēma, ko pienākas risināt ne tikai ģenētiklem
vien, tiks pozitīvi atrisināta.. (Zinātne un Tehnika,

1971,2, 10. lpp.).
Vairākos no minētajiem piemēriem vajadzības izteikša

nas līdzeklis «nākties + nenoteiksme» nav vēlams: tas;

traucē autora domas uztveri, piemēram, Dažreiz negribot
nākas būt par ākstu (vajadzētu: Dažreiz jābūt pat
ākstu negribot) —,

kā arī liecina par nepietiekami izkoptu

valodu, piemēram, Nācās secināt, ka., (vajadzētu:
Jāsecina, ka..), ..metožu problēma, ko pienākas
risināt., (vajadzētu: ..metožu problēma, kas jā-

risina..).
Jāsecina, ka «nākties + nenoteiksme» nav visos gadī-

jumos stilistiski nevainojams vajadzības izteikšanās

līdzeklis latviešu valodā. Neaizmirsīsim, ka mums ir

vajadzības izteiksme!
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LEKSIKA

K. KARULIS

PIEZĪMES PAR MODES VĀRDIEM

Modes vārdi — vārdi, ko kādā laika posmā sevišķi bieži

un ar patiku, pat ar sevišķu stilistisku akcentējumu lieto

gan runātāji, gan rakstītāji — nav nekāda jaunā parā-
dība. No valodas kultūras viedokļa šiem vārdiem pievēr-
šama uzmanība tāpēc, ka parasti tie semantikas un stilis-

tiskā rakstura ziņā ir nestabili. To lietošanas sfēra kādu

laiku strauji paplašinās, un līdz ar to šos vārdus sāk pār-

mērīgi un pat nevajadzīgi lietot, arī ar nevēlamu nozīmes

paplašinājumu.
Divi piemēri no latviešu leksikas vēstures.

Ar G. F. Stenderu un jo sevišķi ar viņa ziņģēm latviešu

rakstos ienāca īpatnējais vārda gaudas lietojums 'skumju,
bēdu, žēlabu' nozīmē; tas plaši sastopams viņa «Ziņģu
lustēs»: «Gaudu ziņģes», «Lagzdīgalas gaudas», «Jāņa
gaudas», «Brenča gaudas», Man vien nekas neiepriecē,

■ ■Man patīk klusas gaudas («Indriķa raudas»). Vārds

šādā lietojumā bija sevišķi izplatīts 19. gadsimta vidū

un otrajā pusē, līdz 80. gadiem. To lietoja dzejā un prozā
E. Dinsbergs un citi autori, arī A. Pumpurs (Viņas kokļu
gaudu skaņas Skan pa Daugav's krastmalām. «Pasta-

rīte», 1870) un viens no beidzamajiem — J. Lautenbahs

(Dziesminieka sirds beidz gaudas. «Dziesminieka sirds».

1888). Tad vārda lietojums šai nozīmē izzuda; ja to arī

minēja, tad tikai kā arhaismu, pie tam ar ironiju.
Pagājušā gadsimta otrajā pusē, īpaši 90. gados, ārkār-

tīgi paplašinājās vārda daiļš lietošana. Kaut arī jau agrāk
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šis vārds bija bieži lietots ar nozīmi 'skaists', 'ļoti skaists'

(arī tautasdziesmās), objektu loks, uz ko tas attiecās, pa-
rasti bija diezgan šaurs: daiļa meita, seja, daiļš meitas

augums. Paplašinot šo objektu loku, K. Šēnbergs rakstīja
par daiļu vīrieša augumu (1853), J. Māters — par daiļām
miesām (1879), E. Zeibolts — par daiļu jaunekli, daiļu
sirdi, daiļām jūtām (1891). Plaši šo vārdu lietoja arī žur-

nāli «Rota» (piemēram, daiļš mežs, daiļas putnu balsis,
1884) un «Austrums» (daiļa dvēsele, 1899), bet sevišķi
plaši šo vārdu lietoja dzejnieki šā gadsimta sākumā,

īpaši Aspazija (piemēram, daiļa idile, bērnība), Plūdonis

(daiļa nakts), K. Krūza (daiļš sapnis, daiļas drēbes, daiļa

jūra), J. Akuraters (daiļi arhitektūras vilcieni) v. c. No

dzejas šā vārda plašais lietojums iekļuva arī publicistikā,
un «Dzimtenes Vēstnesis» 1913. gadā, piemēram, rakstīja

par J. Jaunsudrabiņa daiļo priekšnesumu, kad viņš lasījis
savus stāstus. Taču 20. gados šā vārda lietojums atkal

sašaurinājās, un tagad daiļš ar nozīmi 'ļoti skaists' un

'apgaroti skaists' lietojams, runājot galvenokārt par sie-

vieti un viņas augumu, par mākslu, rotām, ziediem un

sevišķā poētiskā pacēlumā par jūtu dzīvi. Attiecināts uz

praktiskās dzīves nozarēm, epitets daiļš rada mākslotu,

neīstas poēzijas iespaidu. Tā tas ir, piemēram, kādā «Cī-

ņas» korespondencē, kur rakstīts par daiļu saimniecību

(Daiļu mūsu saimniecību padarījuši dīki. Cīna, 1968,

268).
Arī mūsu dienām ir savi modes vārdi. Pēckara gados

par tādiem kļuvuši dardedze, dāsns, joma, klāsts, visno-

taļ v. c.

dardedze

Apvidvārds dardedze, arī dardedzis 'varavīksne', ko lie-

tojis jau G. Mancelis un savā vārdnīcā atzīmējis arī G. F.
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Stenders, dzejā iekļuva ar Raiņa «Fausta» tulkojumul
,

bet ilgi palika latents, līdz pēkšņi 50. gados un sevišķi
60. gados kļuva par modes vārdu. 60. gadu vidū atrodams

tikai rets dzejoļu krājums, kur šis vārds neieskanētos

pantos vai nu viens, vai paralēli ar vārdu varavīksne 2
.

Vārdam dardedze atšķirībā no daudziem citiem modes

vārdiem ir ļoti noteiktas semantiskās un stilistiskās robe-

žas: tas ir tikai vārda varavīksne poētiskais sinonīms.

Vārda īpatnējais skanējums, kas viegli ļauj veidot alite-

rācijas, iespēja lietot šo vārdu daktiliskā pantmērā, ka-

mēr vārds varavīksne piemērots tikai trohajiskam vai

jambiskam ritmam, pie tam aizņem divas pantmēra pē-
das, arī spilgtais poētisma raksturs (jo šo vārdu ārpus
poētiskā stila latviešu literārajā valodā nelieto) — tas

viss nodrošina vārdam dardedze arī perspektīvi stabilu

lietojumu. Taču liekas, ka modes parādības aktualitāte šim

vārdam jau zūd. Jau 60. gadu beigās ir vairāki dzejoļu
krājumi, kur lietots tikai vārds varavīksne (M. Ķempe.
«Cilvēka ceļš», 1969; V. Belševica. «Gadu gredzeni», 1968;
0. Vācietis. «Dzegužlaiks», 1968 v. c). Viens no iemes-

liem, kādēļ šo vārdu nelieto vairs tik bieži, liekas, ir tas.

ka no varavīksnes to nešķir nekāda semantiska nianse.

Tāpēc nav nepieciešamības šo vārdu lietot citādi kā vie-

nīgi skanējuma variēšanai un neparastības efekta radī-

šanai, taču neparastības efekts ar katru nākamo vārda

lietojumu kļūst mazāks. Katrs jauns vārds literārajā

1 Rainis šim vārdam pievērsis lielu uzmanību; tas kopā ar sino-

nīmu dievjosta īpaši izrakstīts viņa personiskajā K. Ulmaņa vārdnī-
cas eksemplārā.

* Par šā vārda lietojumu dzejā sk.: R. Veidemane. Poētismi

mūsdienu dzejā. — LPSR ZA Vēstis, 1968, 3, 125.—126. lpp.;
A. Lana, Latviešu leksikoloģija, R., 1969, 92.-93. lpp.
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valoda iesakņojas visdziļāk tad, ja tas bagātina izteik-

smes jēgu, bet šajā gadījumā tā nav.

dāsns

Kad K. Mīlenbahs 1898. gadā «Baltijas Vēstnesī» kriti-

zēja Raini par lietuviešu cilmes apvidvārda dāsns lieto-

šanu «Fausta» tulkojumā, viņš piebilda (un atkārtoja šo

piebildi vēl 1909. gadā) 3
: «Jāpriecājas, ka Rainis no šī

valodas nepareizības virziena novirzās un mums dāvā

jaukus tulkojumus bez tādām nepatīkamām piedevām .

.»*

Bet Rainis no šā vārda neatteicās, un arī 1912. gadā iznā-

kušajā krājumā «Ave, sol!» lasām:

Saule — visa radītāja,
Atdar' savu zaļu roku,
Gaisa vidū starodama,
Dāsni kaisa dzīvesbalvas?

Vārdu dāsns, tāpat kā dardedze, literārajā valodā nepa-
zina līdz pat 50. gadiem, citādi A. Upīts 1947. gadā ne-

būtu rakstījis par K. Mīlenbaha kritizēto «Fausta» tul-

kojuma rindu mūs dāsna roka džaugs, ka te valodnieki

uzbrūk Rainim, «pieķerdamies dažiem neveikliem ekspe-
rimentāliem jauninājumiem»." Tiesa, J. Lojas vārdnīcās

3 K. Mīlenbahs. Daži jautājumi par latviešu valodu, IV, R.,

1909, 38. lpp.
4K. Mīlenbahs nebija vienīgais vārda dāsns niecinatājs.

A. Niedra recenzijā par «Fausta» tulkojumu pieminēja rindu, kur šis

vārds lietots, un jautāja: «Vai gan iespējams glābt tādus vārdus,
kuriem valodas gars jau nospriedis nāvi?» (Austrums, 1899, 2.

158. lpp.).
5 J. R a i n i s. Kopoti raksti, 2. sēj., R., 1948, 397. lpp.
BA. Upīts. Raiņa d/.eja. - Grām.: J. Rainis. Kopoti raksti,

I. sēj., R., 1947, XXXV lpp.



vārds dāsns sastopams jau kopš 1942. gada,7 bet litera-

tūrā tas tolaik neieviesās. Tad pēkšņi 50. gados vārds

kļūst populārs — arvien biežāk to lieto ne vien dzejā, bet

ari publicistikā kā vārda devīgs poētisko sinonīmu. Vārds

dāsns kļūst par modes vārdu.8 Viens no pirmajiem vārda

lietojumiem šai laikā ir T. Bričkas un B. Saulīša poēma
«Velna purvs»: Līksmi sprakšķ šķilas un gaismu met

dāsni (1951).

Tagad grūti iedomāties mūsu dzeju — un ne tikai

dzeju — bez šā vārda. No vienas puses, literārās valodas

vēsture rāda, ka neitrālās leksikas vārdiem, kas izsaka

ar skaistumu, lielumu, cēlumu, bagātību, devību un vēl

citām līdzīgām kategorijām saistītus jēdzienus, ir tieksme

piebiedrot poētiskus sinonīmus. Latviešu literārajā va-

lodā vārdam devīgs agrāk šāda sinonīma nebija, tāpēc
tik strauji — it kā jau sen gaidīts — ar šo nozīmi un sti-

listisko nokrāsu ieviesās vārds dāsns. No otras puses,
vārds dāsns nav tikai vārda devīgs semantiskais dub-

lēts — šā poētisma nozīme ir plašāka un īpatnēji nian-

sēta. Vārda dāsns nozīmē apvienojas 'devīgs' ar niansēm

'bagātīgs' un 'pārpilnīgs'. Tieši šis semantiskais plašums
un līdz ar to diezgan manāmā atšķirība no vārda devīgs

pamato vārda dāsns plašo ieviešanos literatūrā ārpus
dzejas valodas. Ir raksturīgi, ka ārpus daiļliteratūras,

īpaši publicistikā, visvairāk izplatās tie poētismi, kas se-

mantikas ziņā nedublē neitrālā stila vārdu. Tādi ir, piemē-

ram, vārdi dižs (ne tikai 'liels', bet arī 'izcils, cēls'), daiļš

7
dāsni dāsns mcipbiiī (fl. Jlon. .Ia rbimcKO-pvccKHfi c.io-

sapb, M., 1942).
8 J. Kušķis. Raiņa lietotā vārda dāsns nostiprināšanas mūs-

dienu latvieša valodā. — Gram.: Latviešu leksikas attīstība, R., 1968,
73—85. lpp.
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(ne tikai skaists', bet 'ļoti skaists, apgaroti skaists'), rēns

(ne tikai 'rets', bet arī 'maigs, nespodrs') v. c.

Vārda dāsns nozīmes nianses nav krasi atšķiramas un

vēl grūtāk tās izolējamas. Visa šā vārda semantika iz-

paužas kopēji, atsevišķos kontekstos vairāk izvirzoties

vienai vai otrai niansei. Piemēram, savienojumos dāsna

vasara, dāsns rudens, dāsnas druvas pirmajā vārdā iz-

paužas gan devīgums, gan bagātība. Nozīmes nianse

'devīgs' izvirzās priekšplānā vienīgi savienojumā ar\
dāsnu roku, bet arī šajā gadījumā bagātība jaušama
semantiskajā fonā: ar dāsnu roku sniegt nozīmē ne vien

devīgi, bet arī bagātīgi sniegt. Tāpēc liekas nepareizi, ka

J. Kušķis minētajā rakstā blakus semantiskajam komplek-
sam abstrahē arī šādas atsevišķas vārda dāsns nozīmes;

'bagātīgs', 'devīgs', 'bagāts', 'auglīgs', 'ražens', 'čakls',

'plašs. Pirmie divi jēdzieni ir vārda dāsns semantiskie

komponenti, kas nav izolējami viens no otra, nākamie

trīs pakļaujas tiem ar nelielu pārnesumu un ir atkarīgi no

konteksta. Ir nepareizi saskatīt teikumā redz brūnaļas
ganāmies dāsnās ganībās vārdam dāsns tikai nozīmi

'auglīgs. Ar šā vārda lietojumu runātājs pasvītrojis ne

ganību auglīgumu, bet to, ka ganības devīgi un bagātīgi
sniedz zāli govīm. Pēdējie divi jēdzieni ('čakls, plašs')
neatbilst vārda dāsns semantikai un tikai sekundāri var

izrietēt no konteksta.
No vārda dāsns plašā lietojuma publicistikā J. Kušķis

secina, ka 60. gados šis vārds pilnīgi nostiprinājies lat-
viešu valodas neitrālajā leksikā.9 «Latviešu-krievu
vārdnīcā» (1963) vārds dāsns tiešām dots bez stilistiska

ierobežojuma, bet «Latviešu-angļu vārdnīcā» (1963) tas

kvalificēts par poētismu. Kam taisnība? Te jāpiemin

n Minētais raksts, 84. lpp.
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J. Kušķa piezīme, ka «daudz ir gadījumu, kad vārda

(dāsns) nozīme ļoti grūti saprotama, īpaši, ja vārds ir

poētisks» (autors min dzejas piemērus). Vai vārdu dāsns

autors kvalificē par poētismu tikai tad, ja tas ir dzejas
valodā? Poētismiem raksturīgais lirisms un emocionālais

pacēlums vārdam dāsns ir jebkurā tekstā, arī publicis-
tikā. Nav nemaldīga kritērija poētismu noteikšanai, bet,
tā kā poētismus gandrīz nemaz nelieto lietišķajā (darī-

jumu) stilā, praktiski var dažkārt līdzēt paņēmiens attie-

cīgu vārdu transponēt kādā darījumu stila tekstā, piemē-

ram, juridiskā dokumentā: ja vārds tajā iederas,_tas nav

poētisks. Vārdu dāsns šādā teksta grūti iedomāties.

Daži vārdi par dāsns nevajadzīgi paplašinātu lieto-

jumu. Dāsns ir tas, kas devīgi, bagātīgi sniedz ko no se-

vis: vasara, saule, zeme, cilvēks, sirds, roka. Liekas nepa-

reizs vārda lietojums teikumā: Rociet, rociet [zelta raktu-

vēs] zelta dāsno kārtu.
. (J. Osmanis. Soļi, 1966). Zelta

kārta nesniedz nekā - tā pati ir bagātība, ko cilvēks

paņem. Dāsna šeit var būt zeme, arī raktuves, kas šo bagā-
tību sniedz, bet ne pats zelts. Nepareizs liekas arī savie-

nojums dāsnas iespējas (teikumā: dāsnas iespējas slēp-

jas kimizācijā. Cīņa, 1963, 303). lespējas var būt daudz-

veidīgas, plašas, bagātīgas, bet ne devīgas, taču pēdējā

īpašība neatraujami ietverta vārda dāsns nozīme. Tapec

nepareizs ir vārda dāsns lietojums arī šada savienojumā:

■ .gūt vēl dāsnākus darba augļus (Zvaigzne, 1960, 1).

joma

Vārdi dardedze un dāsns kļuva modes vārdi ar savu

agrāko — apvidvārda nozīmi, bet vārds joma, kas lat-

viešu literārajā valodā jau sen pazīstams un arī tagad lie-

tojams ar savu pamatnozīmi 'šaurs līcis' (Kuršujoma),
'dziļums starp diviem sēkļiem', 'ieleja starp kapam', 50.
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gados pēkšņi ieviesās publicistikā ar jaunu nozīmi no

zare, novads. Raksturīgi, ka šās vārda nozīmes nav vē

40. gadu latviešu-krievu vārdnīcās un arī 1951. gadi
«Latviešu-krievu vārdnīcā skolām», bet 1953. gada «Lai

viešu-krievu vārdnīcā» jau fiksēts vārda pārnests lieto

jums savienojumā savā jomā (c ceoeū ctuxuu). Nā-

kamo gadu vārdnīcās, arī 1959. gada «Krievu-latviešt
vārdnīcā», vārds joma pārnestā nozīmē atbilst krievi
valodas vārdiem oČAacrb, orpacAb.

Diezgan viegli izsekot pārnestās nozīmes veidošanai

gaitai. Dzejnieks J. Sudrabkalns, kas savos pantos sa

mērā bieži lieto vārdu joma tā pamatnozīmēs, jau 1915

gadā iesaistīja šo vārdu pantā arī pārnestā lietojumā
Aizsakās buras zvaigznāju jomā («Vakars ar lietu»)
1942. gadā viņš padziļināja vārda nozīmes pārnesumu
muižas vara gadsimteņiem ilgi iesniedzās absolūti vis®

dzīves jomās un Herders reliģiskā, filozofiskā un ētiski

jomā sludināja jaunas domas («Vāci Latvijā»). Tai pašā
laikā vārda pārnestajā lietojumā dzejas pantos vēl jauta
saistību ar pamatnozīmi: Kur nu kurais bija, kādās jomai
(«Metro piestātnē lietū»). No 1950. gada J. Sudrabkalns

publicistikā vārds joma pārnestajā nozīmē lietots bieži,

bet arvien vēl tam ir poētiska pārnesuma raksturs, vai nu

viņš raksta par tendencēm, kas iederas jūtu jomā («Dzī
vības likums», 1950), vai par guldzoņu zemes dzīlēs, ka

mēr zemes iemītniekiem pieejamā jomā viss kluss («Bez-
delīgas atgriežas», 1951). No šā laika vārdu pārnestajā
nozīmē lieto ari A. Upīts (E. Birznleka-Upīša tēloto cil-

vēku individuālās dzīves un likteņu joma, 1951), A. Vē-

jāns (Prāts alkalns meklē neatklātās jomas, 1953) un!

citi autori — sākumā gan tikai rakstnieki un dzejnieki
Kad J. Sudrabkalns no 1954. gada arvien biežāk lieto šo

vārdu publicistiskajos rakstos visdažādākajos savieno-
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jumos, piemēram, kapitāla varas joma, dzejnieka jūtu un

prāta joma, šo vārdu pārnestajā nozīmē plaši sāk lietot

arī citi publicisti. Sākumā tas parādās galvenokārt ar

mākslu saistītos rakstos, un līdz ar to tam ir ne vien jaun-
vārda (resp. jaunas nozīmes) neparastības, bet arī poē-
tiskas vides pieskaņa. 60. gados un īpaši ap 1970. gadu
vārdu joma jaunajā nozīmē lieto visās nozarēs, tas lasāms

laikrakstu lietišķajos politiskajos un ekonomiskajos ziņo-

jumos (materiālās ražošanas jomā vajadzība apvienot un

saskaņot pūles. Cīņa, 1964, 143), sporta reportāžās
(Sports, 1967, 13), arī tehniska un juridiska satura rak-

stos. Līdz ar to vārds joma šai jaunajā nozīmē pamazām
zaudējis savu sākotnējo poētisma dabu, un stilistiskā

rakstura ziņā tas pielīdzinās sinonīmiem — neitrālā stila

vārdiem nozare, novads, lauks (abiem pēdējiem to pār-
nestajā nozīmē). Paliek vienīgi modes vārda svaigums,

pievilcība.
Vai šādā gadījumā ir attaisnojama vārda joma lieto-

šana? Ir zināms, ka valoda necieš leksikā absolūtus dub-

lētus un pamazām atraisās no tiem — vai nu atmirst ve-

cais, vai pēc kāda laika izzūd jaunais vārds.

Analizējot minēto četru sinonīmu semantiku, izrādās,

ka tā nav gluži vienāda. Kopējais ir tas, ka visu šo vārdu

semantika izsaka (kādas aktivitātes, arī garīgās vai prak-
tiskās dzīves un attieksmju) sfēru, loku. Atšķirīgais
ir šīs sfēras vai loka izpratnē. Vārds lauks uzsver attie-

cīgo sfēru kā veselu, patstāvīgu jēdzienu: strādāt valod-

niecības laukā; gūt panākumus diplomātijas laukā. Valod-

niecība un diplomātija šajos piemēros runātāja uztverē ir

patstāvīgi un nediferencēti lielumi. Turpretim vārds no-

zare apriori liek domāt par to, ka pieminētā sfēra ir tikai

daļa kādā lielākā vienībā. Piemēram, valodniecības no-

zare ir tikai daļa no visas valodniecības. Ja saka: viņš
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strādā valodniecības nozarē, tad tūlīt vedas jautāt: kuri

valodniecības nozarē? Tiesa, retumis vārdu nozare šādi

kontekstā lieto arī visa kopuma apzīmēšanai (minētāji
piemērā izprotot ar to visu valodniecību), bet arī tad ne

zūd asociācija ar daļu, jo valodniecība te domāta tika

kā viena no daudzajām zinātņu nozarēm. Liekas, ka labā

stilā šāds vārda lietojums nebūtu vēlams.

Vārds novads apvieno abas galējības — daļu un ko

pumu. Ar vārdkopu mākslas novads var saprast gar
mākslu kopumā, gan atsevišķu mākslas nozari. Ja saka

ka ir jauni atklājumi valodniecības novadā, tad ar te

domāta visa valodniecība kopumā, bet teikumā viņš strādi

interesantā valodniecības novadā ir domāta tikai kāda

valodniecības daļa. Jāatzīmē, ka vārdus lauks un novadi

minētajā izpratnē lieto tikai tad, ja runā par relatīvi lie-

lām parādībām — ganpar zinātni visumā, gan par kādt

nozīmīgu zinātnes disciplīnas daļu, piemēram, par sin

taksi (sasniegumi sintakses laukā, sintakses novadā),
bet ne par sīkām parādībām, piemēram, par skaņu mīk

stināšanu.

Jaunais sinonīms joma ietver sevī daudzveidīgas attiek

smes un ir lietojams plašāk nekā jebkurš no pārējiem šās

rindas vārdiem. Tas izsaka gan veselo (Raženi sācies šis

pavasaris mākslas jomā. Padomju Jaunatne, 1959,62), gar,

daļu (Ja mākslinieks ari turpmāk pievērstos šai tēlotājai
mākslas jomai, viņš sniegtu savu ieguldījumu mūsu man-

niju glezniecībā. Māksla, 1959, 4), tas var attiekties gan
uz lielu, plašu parādību (zinātnes joma, mākslas joma),
gan arī uz relatīvi sīku nozari (Daudzveidīga un bagāta
ir viņa ..

titulu un iniciāļu zīmējumu joma. Karogs, 1956,
12). Atšķirībā no sinonīma lauks vārds joma šai nozīme

lietojams arī daudzskaitlī, piemēram:
Literatūrā tieši pēdējos gados arvien drošāk ienāk jauna
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visās literatūras jomās (J. Kalniņš. Pa gadu kāpnēm,

1966, 43). .. [grāmatā] plaši aplūkota viena no galvena-
jām dižā latviešu tautas dzejnieka daiļrades jomām (Jau-
nās Grāmatas, 1968, 5).

Acīmredzot valodā ir bijis nepieciešams šāds plaši lie-

tojams daudzveidīgu attieksmju sinonīms, tāpēc arī tas

veidojies un tik ātri ieviesies, pat kļuvis par modes vārdu.

Dzejnieki tikai pirmie uztvēruši šā vārda nepieciešamību.
Vārds joma izvirzījies par sinonīmu rindas dominanti ar

savu plašo semantiku. Jāpiebilst, ka pārējie šīs sinonīmu

rindas vārdi veidojušies kā kalkas — pēc tieša citu valodu

parauga (oČAacīb, orpacAb, noAe; das Gebiet, der

lweig, das Feld), bet vārda joma pārnestā nozīme izvei-

dojusies tieši latviešu valodas leksiskajā sistēmā, un tā-

pēc tai bijusi iespēja vislabāk iekļauties mūsu valodas

struktūrā. Ir konteksti, kur vārdu joma nevar aizstāt tā

sinonīmi vai vismaz kur vārds joma iederas labāk nekā

citi šīs sinonīmu rindas vārdi. Piemērs: Paralēlisms tāpat
kā daži citi tropi un figūras ..

var iziet ārpus valodas

līdzekļu jomas un kļūt par Izvērsta tēlojuma izveides pa-

ņēmienu (V. Valeinis. Poētika, 1961, 194).
Līdz ar to uz izvirzīto jautājumu — vai ir attaisnojama

šā vārda lietošana — jāatbild pozitīvi. Liekas, ka radu-

šās gan dažas šā modes vārda lietošanas pārmērības, kas
būtu novēršamas. Pirmkārt, ar vārdu joma dažkārt neva-

jadzīgi cenšas aizstāt visus līdzīgas nozīmes vārdus.

Vārds joma tikai bagātina mūsu valodas leksiku, bet ne-

izskauž nevienu savu sinonīmu, jo tiem ir sava nozīmes

vai lietošanas specifika, kuras dēļ tos dažkārt nevar aiz-

stāt ar citu vārdu. Piemēram, vārdam joma nav tās no-

teiktības kāda jēdziena daļas apzīmēšanā, ko pauž
vārds nozare, tāpēc vārdu savienojumu zinātņu nozares
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nevar viennozīmīgi aizstāt ar savienojumu zinātņu jo]
mas. Liekas, ka vārda joma vietā labāk lietot vārdu no-

zare šādos piemēros: Mūsdienu komunisma celtniecībai

vēriens prasa augsti izglītotus cilvēkus, kas spēj risināi

vissarežģītākos uzdevumus, droši orientēties visās zināt-

nes un tehnikas jomās (Padomju Jaunatne, 1962, 146)
Gruzija ir zeme ar senu un lielu kultūru, tur dzīvo tauta,

kas devusi daudz slavenu vārdu visdažādākajās

jomās (Zvaigzne, 1958, 12).

Vēl otra modes vārda lietošanas pārmērība — vārdu1
joma bieži lieto teikumos, kur ne šis vārds, ne kāds ta

sinonīms nav vajadzīgs. Piemēri: Ikvienam skolas au-\
dzēknim jābūt skaidriem partijas uzdevumiem rūpniecī-
bas attīstības jomā [labāk: rūpniecības attīstībā] (Pa-

domju Latvijas Skola, 1962, 1). Glezniecības un grafika-
jomās [labāk: glezniecībā un grafikā] daudz esmu mācī-

jies no izcilā batālijas mākslas meistara (Māksla, 1960.;

4). [. .[starptautiskās žurnālistikas joma [labāk: starp-
tautiskā žurnālistika] (Rīgas Balss, 1968, 103).

klāsts

Grūtāk pateikt, kad pārnestajā nozīmē ieviesies vārds

klāsts, bez kura pēdējos gados, šķiet, vairs nevar iztikt

neviens laikraksta numurs un neviens radioraidījums.
K.Valdemāra 1879 gada «Latviešu-krievu-vācu vārdnīcā»

vārdi klāstīt un izklāstīt sastopami tikai ar nozīmi 'pac-

dHJiaTb,pasocuiaTb, ausbreiten', tātad '(vairākkārt, ilg-

stoši) klāt vai izklāt. K. Mīlenbaha «Latviešu valodas

vārdnīcā» vārdam klāstīt minēts piemērs ar pārnestu no-

zīmi klāstīt uzskatus (Stari, 1906), bet vārdam izklāstīt

ar līdzīgu pārnestu nozīmi ('sīki izstāstīt, izskaidrot') ir

vairāki piemēri. Turpretim vārds klāsts šajā vārdnīcā sa-
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stopams tikai sākotnējā nozīmē — 'tas, kas paklāts, pa-
klāstīts (kaudzes, brauktuves pamatā)'.

Sākot ar 1953. gadu, vārdnīcās atspoguļojas jaunas
vārda klāsts nozīmes, galvenokārt savienojumos rakst-
niekadarbuklāsts ('kopums') un mākslinieka darbuklāsts

('izstāde'). Viena un tā paša laika vārdnīcās vārds

klāsts tomēr tulkots dažādi. Valodā šim vārdam ir ļoti
plašs lietojums, pie tam daudzveidīgāks, nekā tas parā-
dās vārdnīcās. Vārda nozīme literatūrā gan bieži ir diez-

gan nenoteikta, un varbūt tāpēc arī vārdnīcas to atspo-
guļo dažādi.

Daiļliteratūrā un publicistikā diezgan bieži lietota

vārda klāsts sākotnējā nozīme 'tas, kas izklāts, paklāts
(un sastāv no daudzām detaļām); tas, kas sastiprināts
(no daudzām detaļām) klājienā. Šī nozīme vārdnīcās at-

stāta pavisam novārtā. Piemēri: .. parka stūrī, Kur jau

gadiem norā dēļu soli, Ragā pūtējiem savs klāsts uz bu-

kiem. . (J. Medenis. Ugunis naktī, 1961). Pagalmus, ielas

un ejas starp mājām sedza ar koku klāstiem (Zinātne un

Tehnika. 1968, 9). Daļa [linu] stiebriņu izklāta tlllnāša-

nai un daļa jau pacelti no klāstiem, izžāvēti.. (Cīņa,
1955, 232). Rūpnīcas piestātne, kas klāta dēļiem, kļuvusi
nelietojama.

.. [autoceltnis] ar vienu riteni ielūza dēļu
klāstā līdz asij (Cīņa, 1963, 30). Klāstu mītnes celtas

ezeru salās un sēkļu galos. Tieši uz salas vai sēkļa vir-

smas guldītas apaļkoku platformas — klāsti.. (Dabas
un vēstures kalendārs, 1966).

Šī nozīme ir svarīga kā izejas punkts pārnestās nozī-

mes veidošanai. Pārnesums veidojās jau 30. gados, pa-

plašinot sākumā tikai objektu loku, uz kuriem attiecināts

vārds klāsts, pie tam galvenokārt runājot par gleznu
klāstu izstādēs. 40. gados šis objektu loks vēl vairāk pa-

plašinājās: .. skats pamanīja pinkainu matu klāstu . .
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(V. Klīvers. Piedzīvojums, 1946). Zēl, ka visu nevārējami
paņemt līdzi [uz pionieru darbu izstādi] — mūsu darhl
klāsts būtu daudz kuplāks (Bērnība, 1948, 8). Bet reizē

arī šā vārda nozīme daudzos lietojumos izplūda, kļuva
nenoteikta. Notika it kā meklējumi šā īsā, labskanīgā
vārda īstajam pārnestajam lietojumam. No vienas puses,

ar to apzīmēja visu, kas ko apklāj, pārklāj. Viens no pir-

majiem šādā nozīmē vārdu klāsts laikam lietojis A. Gri-

gūlis: Daudz bija fabriku, daudzdarbastāstu, Pār laukiem

traktors vēla jaunu klāstu (Vētrā, 1943). Ari V. Klīvers

šai virzienā variējis vārda lietojumu: Brīžiem viņš [pel-
dētājs] pilnīgi nozuda ūdens klāstā (Personīgā lieta,

1951). Taču šāda vārda nozīme valodā nav nostabilizēju-
sies.

Sekmīgāka bijusi vārda nozīmes attīstība citā vir-

zienā — 'tas, kas, bagātīgi izkaisīts, izplatīts, klāj ko'

Piemēri:
. . [ziedi] raibā klāstā rotāja augstākās un aug-

līgākās pļavas (E. Zālīte. Cīrulītis, 1952). Vasaras puku
klāsts ir ļoti liels (Padomju Latvijas Sieviete, 1958, 4)
[Kartupeļu] racēja rotējošās dakšas izārda vagu pēc va-

gas, atsedzot prāvu dzeltenīgu bumbuļu klāstu (Cīņa,

1962, 232). Šāda vārda nozīme cieši sasaucas ar pamat-
nozīmi. To bieži lieto, un tā arī atzīstama par perspektīvu.

Vēl plašāk lietota šās nozīmes nianse 'daudzi priekš-
meti, kas izklāti, izlikti vai citādi novietoti apskatei. Kā

redzams no citētā «Bērnības» piemēra, šī nianse veido-

jusies jau 40. gados. Šāds vārda lietojums atzīstams par

labu un mērķtiecīgu. Piemēri: Šajā izstādē bija vairāk

nekā 1200 darbu, un liekas, ka tādu grafikas klāstu Bal-

tijas republikās vienkopus redzēja pirmo reizi (Literatūra

un Māksla, 1956, 42). Otrā muzeja spārnā iekārtots plaši
lietišķās mākslas darinājumu klāsts (Zvaigzne, 1956, 17)
Tekstilnieku eksponātu klāsts [izstādē] bija visumā acij
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tīkams (Literatūra un Māksla, 1962, 45). «Būs labi,»
viņš [gleznotājs] piemiedza aci un atkāpās, vēlreiz pār-
skatīdams savu darbu klāstu (B. Saulītis. Līdz pēdējai
taisnei, 1963). ..[muzejā] eksponēts viens no lielākajiem
mūzikas instrumentu klāstiem pasaulē (Zvaigzne, 1967.

18). Redzams, ka vārds klāsts nesaistās tikai ar to, kas

noklāts vienā plāksnē, uz kādas ierobežotas virsmas, bet

tas aptver visu, kas vienkopus novietots apskatei. Sapro-
tams, ka šādā virzienā pārnesums var būt lielāks, ja re-

dzamais ir tikai simbols. Piemērs: .. kas par bagātīgu
grāmatu klāstu [Kirgīzijā] tagad: veikalu logi un vitrīnas

lūztin lūst no jaunizdevumiem vien! (Zvaigzne, 1957,

20). Sajā piemērā ar veikalu logos redzamo prasmīgi no-

rādīts uz visiem jaunizdevumiem kopumā. Tāpat arī nā-

kamajā piemērā: Patērētāji prasa, lai
.
.preču klāsts vei-

kalos kļūtu aizvien plašāks un izvēle pircējiem būtu

lielāka (Cīņa, 1957, 193). Ar veikalā tieši redzamo preču
klāstu domāta preču izvēles bagātība vispār.

Pārnesums var būt arī citā virzienā — runājot par mū-

ziku vai par informāciju, kas uztverama tiešā secībā. Šim

vārda nozīmes pārnesumam sākums meklējams jau senā

pagātnē. Kā agrāk, tā tagad vārdu izklāstīt var attiecināt

ne vien uz izklātiem priekšmetiem, bet arī uz kādu sīki un

secīgi izstāstītu domu vai sižetu. Tāpēc par pareizu at-

zīstams šāds vārda klāsts lietošanas piemērs: Mūsu re-

publikas skaņu mākslas cienītāju saimei viesu priekšne-
sumā būs iespējams iepazīties ar plašu un daudzveidīgu
skaņdarbu klāstu.. (Padomju Jaunatne, 1962, 130). Tā-

pat var runāt par radio ziņu klāstu, par datu un faktu

klāstu lekcijā vai par tenku klāstu sievu valodās.

Visos minētajos piemēros ir runa par kaut ko secīgi un

kopumā novietotu vai paustu, redzamu vai dzirdamu, kas

veido vienkopus vai īsā laika secībā uztveramu lielāku
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vai mazāku parādību grupu. Taču vārda klāsts lietojurīb
daudzos gadījumos pilnīgi zaudējis sakaru ar savu izejas
punktu — secīgo izkārtojumu un kopējo novietojumu.
Šāds vārda lietojums nav loģski motivējams un nav arī

vēlams. Bieži vārdu klāsts lieto vienkārši skaita, kop-
skaita, arī kopuma apzīmēšanai. Piemēram, Izlasīto grā-
matu klāsts aug augumā (Padomju Jaunatne, 1963, 97).
Tiešāk, konkrētāk var uztvert izteikto domu, ja vārda

klāsts vietā šai teikumā liek vārdu skaits. Varbūt rakstī-

tājs gribējis izteikties tēlaini, it kā izlasītās grāmatas
krautu citu uz citas. Bet tad taču rastos kaudze, ne klāsts!

Uz kaudzi norāda arī raksturīgais izteicējs aug augumā

(jo klāsta palielināšanās noris plašumā, ne augstumā).
Ikkatras pārnestās nozīmes īpatnējā vērtība un valo-

diskais pamatojums ir tās saistība ar pamatnozīmi, ar

vārda sākotnējo semantiku, kas saglabājas runātāja ap-

ziņā kā fons, uz kura reljefi izceļas vārda jaunā seman

tika. Ja pēc vārda ilgākas lietošanas pārnesuma efekts

zūd un jaunā nozīme kļūst patstāvīga, loģiska asociācija
to vēl saista ar sākotnējo semantiku. Piemēram, vārda

joma pamatnozīmes raksturīgās līnijas — noteikti noro-

bežota vieta — saglabājas arī jaunajā vārda nozīmē, kas

atbilst noteiktas sfēras jēdzienam. Turpretim vārda klāsts

nozīme 'skaits, kopskaits' ir zaudējusi savu semantisko

saistību ar pamatnozīmes būtiskajām iezīmēm — secīgi
sakārtoto kopīgo novietojumu. Tāpēc labā literārās valo-

das stilā klāsts šai nozīmē nebūtu lietojams.
Ir arī vēl lielākas individuālas atkāpes vārda klāsts

lietojumā. Piemēri: Akadēmiķa .. darba klāsts ir jo plašs
un vispusīgs. Tajā savijas teorija ar praksi (Literatūra
un Māksla, 1954, 28). Kāpēc šeit darba klāsts, ja var pa-
teikt vienkāršāk: Akadēmiķa darbs ir jo plašs un vispu-

sīgs? Teikumā Tālākais dzejoļu klāsts izsvaidīts pa da-
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žādiem periodiskiem izdevumiem (Karogs, 1958, 12)
vārds klāsts ir pilnīgi lieks, jo izsvaidīti ir dzejoļi, ne

klāsts. Šajā piemērā vārds klāsts lietots pilnīgi pretstatā
vārda galvenajai semantiskajai līnijai — te vairs nav

vienota kopuma.
Mūsu zemē ik gadus izdod bagātu pastmarku klāstu

(Padomju Latvijas Skola, 1962, 10). Izdod daudzveidīgas
pastmarkas, bet ne pastmarku klāstu. Ja šīs pastmarkas
novietos izstādē vai kolekcionāra mapē, tad gan būs ba-

gāts pastmarku klāsts.

Lietojot vārdu klāsts ar nenoteiktu nozīmi, var rasties

arī pārpratumi. Piemēri: Tomēr par trūkumu [grā-
matā] jāuzskata lielais raibums attēlu klāstā (Māksla.
1961, 2). Vai te ar attēlu klāstu domāti visi grāmatas at-

tēli kopumā vai atsevišķā lapā vienkopus sakārtotie

attēli?

Plašs ir kombināta ražoto sulu klāsts (Radio vakara

ziņās 1969. gada 25. martā). Kas te īsti ir domāts: vai

tas, ka kombināta sulu produkcija ir daudzveidīga, vai

kopumā ražots daudz sulas? Varbūt te ir runa par sulu

izstādes eksponātiem?

.. skolēnu rīcībā ir bagātais [Valsts] bibliotēkas grā-
matu klāsts (Skola un Ģimene, 1968, 4). Vai te ir domāts

viss bibliotēkas grāmatu fonds (arī retumi, kas pieejami
tikai zinātniekiem), vai apskatei vienkopus novietota at-

lase? Liekas, ne viens, ne otrs, aiz vārda klāsts te slēp-
jas mīkla.

Izrakumu vadītājs ..
ir apmierināts. Atradumu klāsts

sniedzas vairākos simtos (Cīņa, 1968, 165). Vai te do-

māts atradumu kopskaits, vai arī atrastie priekšmeti veido

vienlaidu kārtu — klāstu, par ko daudzkārt runā arheo-

logi?
Vārda plaša lietošana ar nenoteiktu un dažkārt grūti
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precizējamu nozīmi ir viena no modes vārda negatīvajām

īpašībām. Vārda klāsts lietojumā pirmām kārtām jāizvai-
rās no liekvārdības — kad teikumā šis vārds ir pilnīgi
lieks, un, otrkārt, no lietojuma ar tādu semantiku, kam

nav nekāda kopsakara ar vārda pamatnozīmi.
Piebilde par izrunu. Vārdu klāsts bieži mēdz izrunāt

ar stiepto intonāciju. Vēlama izruna ar lauzto, resp., ne-

stiepto, ā (ā) tāpat kā vārdā klāt (ME 11, 218).

visnotaļ

Vārds visnotaļ latviešu leksikā sastopams sen. Tas lie-

tots ar nozīmi 'visiem spēkiem, visiem līdzekļiem', 'pēc

iespējas, visādā veidā. Piemērs: .. [Annele] ir izpratusi,
ka vīriem zemes vajag un ka zeme ir tāda lieta, kas vis-

notaļ jāmeklē (A. Brigadere. Triloģija, 1, 1926). Vārds

saistāms ar notaļ 'cieši viens pie otra; nepārtraukti, vien-

mēr' (ME 11, 871). Latviešu padomju literatūrā, sevišķi

publicistikā, vārds visnotaļ plaši lietots krievu valodas

vārda ecenepno tulkošanai. Vārdu visnotaļ sevišķi bieži

lietoja 40. un 50. gados, bet tas sastopams arī vēlāk, gan

retāk. Piemērs: .. mums vajag visnotaļ veicināt nacio-

nālo kultūru tuvināšanos (Literatūra un Māksla, 1963, 3).

Kļuvis ļoti populārs, šis vārds daudzkārt lietots vietā

un nevietā, turklāt tā nozīmei bijusi arī modes vārdiem

raksturīgā paplašināšanās tendence, pie tam bieži bez

loģiskas motivācijas.
Vairāki autori lietojuši vārdu visnotaļ ar nozīmi 'visur,

viscaur' (iespējams, izlokšņu ietekmē). Piemēri: Straume

visnotaļ vienāda un rāma. . (J. Vanags. Stāsti par Dau-

gavu, 1948). [..] sekmes mācībās visnotaļ atkarīgas no

labas atmiņas (Bērnība, 1948, 11). Šarla dc Ķostēra grā-
matā traģiskais visnotaļ mijas ar komisko .. (B. Saulītis.

Literatūra un Māksla, 1955, 2). [..] dzejoļi visnotaļ gru-
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pēti tikai pēc viena principa — pēc autoriem (A. Vilsons.

Literatūra un Māksla, 1958, 27). Sis vārda visnotaļ lie-

tojums (kas retumis sastopams ari agrāk) nav vēlams,

jo tas vārda semantiku padara neskaidru.

I. ĒDELMANE

KRĀSU NOSAUKUMI LATVIEŠU VALODĀ

Latviešu valodā un literatūrā ir ļoti daudz dažādu

krāsu nosaukumu. Gadu gaitā to skaits aizvien pieaug.
Līdz ar modernās ķīmijas strauju attīstību cilvēki iepazīst
jaunas nokrāsas un krāsu nianses, arī tādas, kādas nav

redzamas dabā. Lai nosauktu daudzos redzes priekšsta-
tus, nepieciešams arī attiecīgs leksisku vienību krājums.

Mūsdienu latviešu valodā, tāpat kā daudzās citās valo-

dās, dažādo nokrāsu un krāsu nianšu apzīmējumu pamatā
ir visvairāk izplatītie krāsu nosaukumi — adjektīvi balts,

brūns, dzeltens, melns, oranžs, pelēks, rožains (rozā),
sarkans, violets, zaļš, zils.

Pēc tā, ar kādiem valodiskiem līdzekļiem veidoti krāsu,
nokrāsu vai krāsu nianšu nosaukumi, izšķiramas trīs gru-

pas: 1) ar sufiksiem un prefiksiem atvasināti adjektīvi,
2) salikti adjektīvi un 3) dažādas vārdkopas.

Ar sufiksiem un prefiksiem atvasinātie nokrāsu un

krāsu nianšu nosaukumi visbiežāk ir adjektīvi ar izska-

ņām -gans un -igs, piem., brūngans, melngans, zaļgans,
zilgans, dzeltenīgs, pelēcīgs, sarkanīgs un atvasinājumi
ar prefiksiem ie- un pa-, piem., iepelēks, pazaļš v. c. Šādi

atvasinājumi latviešu valodā norāda īpašības ierobežo-

jumu vai tās pamazinājumu. Krāsu nosaukumos tie izsaka

krāsu spilgtuma pamazinājumu. Kā norādīts Mūsdienu
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latviešu valodas gramatikā1
, atvasinājumos, kas darināti

reizē kā ar prefiksiem ie- un pa-, tā ar izskaņām -ans,

-ens, -gans (piem., iesarkans, iesārtens, iezilgans, pasar-

kans, pazaļgans v. c), formas ziņā ir it kā divkāršs īpa-
šības pamazinājums, taču vārda leksiskās nozīmes ziņā
te divkāršs pamazinājums nav jūtams. Par to liecina ari

piemēri no literatūras: Straume bija spēcīga un ūdens

krāsa iebrūngana — neseno lietusgāžu sekas (V. Eglons.
Baltā ūdensroze. — Zvaigzne, 1958, 9, 21. lpp.). lezaļ-
gani melnajos [ezera] ūdens spoguļos skatījās rūsganas

padebešu galvas (M. Kalndruva. Gravā pogoja lakstīga-
las, R., 1960, 87). Bet istaba bija gludām, iezilganām sie-

nām, līdzīga uzvāztai kastei (A. Upīts. Noveles, R., 1960,

153).
Dažādu nokrāsu un krāsu nianšu apzīmēšanai mūs-

dienu latviešu valodā plaši lieto saliktos adjektīvus, kas

veidojušies no attiecīgām vārdkopām. Saplūdinot adverbu

(gaiši, tumši, koši, spilgti, maigi, viegli v. c.) ar adjektīvu
saliktenī, adverba galotni atmet. Ja galotni saglabā, tad

adverbs un adjektīvs jāraksta šķirti. Literatūrā tomēr sa-

stopami arī šādi salikteņi: Kaņepes .. auga ..
bālizaļlem

stiebriem.. (A. Upīts. Zaļā zeme, R., 1947, 296).
Mūsdienu valodā nereti līdzās eksistē kā salikteņi, tā

salikteņos nesaplūdušas vārdkopas. Tā tas ir arī ar krāsu

nosaukumiem. Vārdkopas vai salikteņa lietošanu nosaka

valodas ritms un autora individuālā valodas izjūta. Salik-

tenī nesaplūdušam vārdu savienojumam dažkārt piemīt
lielāks svarīgums nekā saliktenim, jo vārdkopā abus kom-

ponentus izrunā katru ar savu uzsvaru.

Daži piemēri no preses un daiļliteratūras: Pati tā [ie-

1 Sk. Mūsdienu latviešu iiterārās valodas gramatika, I, R., 1959,
295. lpp.
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cošā saule] ir tumši sarkana kā nokaitēta vara ripa .
(Zvaigzne, 1957, 14, 13. lpp.)- Saule jau bija nogājusi,
tikai tumšsarkani, gandrīz asiņaini stari šāvās caur tum-

šajiem mākoņiem rietumā (Apsīšu Jēkabs. Iz tautas bilžu

galerijas, R., 1958, 146). Man bija mugurā ar ādu apšūts
tumši zils rudens kostīms.. (E. Zālīte. Agrā rūsa, R.,

1956, 234). Aizņēmos no Austras baltu, izrakstītu blūzi

un vilku tai klāt tumšzilus svārkus (E. Zālīte. Agrā rūsa,

R., 1956, 72).
Dažādu nokrāsu nosaukšanai ļoti izplatīti ir salikteni,

kur arī pirmais komponents ir krāsas nosaukums. Piemēri

no J. Akuratera darba «Kalpa zēna vasara» (R., 1970):
Vakara pusē vēl dzeltensarkans loks ir pār mežu

.. (14.
lpp.). Dzeltenzaļa blāzma ir jau un rīts (58. lpp.). Atspī-
dumā [pēc zibens uzliesmojuma] es redzu ceļmalas smil-

gas un briestošos taukus, kur rudzi jau sirmdzelteni, un

tālas mājas kā melnus tēlus (72. lpp.).
Mazāk produktīvi krāsu nianšu apzīmēšanai ir t. s. tau-

toloģiskie salikteņi, kas veidoti no diviem sinonīmiskiem

vārdiem, piem., pelēksirms, sarkansārts v. c: Sarkansārti

mākoni pa daļai aizsedza aiz kalniem grimstošo sauli

(L. Laicens. Raksti, I, R., 1958, 369).
Krāsu nianšu apzīmēšanai mūsdienās plaši lieto pēc

citu valodu parauga darinātus saliktos adjektīvus ar

substantīva ģenitīvu salikteņa pirmajā daļā. Piem.: citron-

dzeltens, ķiršsarkans, naktszlls, sūnzaļš, ugunssarkans,
vijoUšlillā v. c. Starp šādu salikteņu komponentiem ir

salīdzinājuma attieksmes. Pirmais komponents nosauc

priekšmetu, kam piemīt otrā komponenta nosauktās krā-

sas nianse. Piem.: Vietumis tumšas svītras izrakstīja pe-

lēko jūras virsmu, vietumis, atspoguļodama mākoņu plai-

sas, tā bija gandrīz baložzlla (G. Cīrulis. Un viļņojas jūra
tāltālu ..R., 1958, 190). Kad viņa paskatījās svešajam
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jauneklim acis, kastaņbrunie mati ka vēdeklis noklājās
uz pleciem (Ē. Vilks.'Lāga zēni, R., 1966, 120—121) ..

šur tur kā vientuļa skaistule [bija] kāda stalta ābele vai

bumbiere pilna koraļļsārtu augļu (A. Brigadere. Trilo-

ģija, R., 1957, 494). Šādu saliktu adjektīvu rodas aizvien

vairāk.

Blakus salikteņiem ar substantīva ģenitīvu pirmajā
daļā sastopamas arī latviskas cilmes konstrukcijas — sa-

līdzinājuma vārdkopas, piem., balts kā sniegs, sniega bal-

tumā v. c. Lietojot vārdkopu, var panākt lielāku emocio-

nālu efektu nekā lietojot salikteni. Piem.: Uguns apspī-
dētās sejas izskatījās brūnas kā varš (I. Lēmanis. Divi

draugi. — Bērnība. 1955, 2, 2. lpp.). Lietais suns, gludu

spalvu, tumši brūns kā nogatavojies kastanis, pietrūkās

kājās.. (O. Bundzeniece. Zēns ar pīkstuli, R., 1957, 34).

Viņa [Laime] piegāja pie avota, kura ūdens atkal bij

maigs un zaļš kā zāle, un noliecās pār to (Ķ. Skalbe, Pa-

sakas, R., 1957, 71).

Vārdkopu tipa krasu nianšu nosaukumos neatkarīgais
komponents var būt substantīvs krāsa, piem., ceriņu
krāsa, ķieģeļu krāsa, sinepju krāsa v. c: Jā, turpat jau
tas [putns] dziedādams klausās un grozās bumbieres

galotnē, ļaudams savam irdenajam un raibajam spalvu
tērpam saules gaismā dzirkstīt baltā, melnā un koraļļu
krāsā (M. Bendrupe. Upe izkāpj no krastiem, R., 1957,

179). Paralēli šīm vārdkopām valodā eksistē arī no tām

veidojušies salikteņi — balozkrāsa, kieģeļkrāsa, korāļi-
krāsa v. c.

No daiļliteratūras un preses ekscerpētais valodas ma-

teriāls rāda, ka dažādu krāsu, nokrāsu un krāsu nianšu

nosaukumus autori ļoti veiksmīgi izmanto valodas tēlai-

nības un stila ekspresivitātes radīšanai. Piem.: Viss pelēk-
zaļš... Rīts (J. Akuraters. Kalpa zēna vasara, R., 1970,
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17). ..[rudens] egles atstājis gandrīz melni zaļas, prie-
dēm piejaucis gaišākus zaļganus toņus, alkšņus pabrūni-

nājis, bet bērzus nokrāsojis katru savādāk, no iezaļgana
lidz koši dzeltenam, tik spilgti dzeltenam, ka vienkārši

negribējās ticēt, vai vispār tāda krāsa var būt (L. Purs.

Gaismas staru lokā, R., 1966, 287). Liriskos dabas aprak-
stos bez krāsu nosaukumiem gandrīz nekad neiztiek.

Gan sarunu valodā, gan literatūrā vēl mūsdienās sasto-

pami arī seniekrāsu nosaukumikā, piem., bērs, loss, mēļš,
palss, rauds, ruds, sirms v. c. (un attiecīgi salikteņi ar

šiem vārdiem, piem., sarkanruds, dzeltenslrms v. c).
No tāles, no mēļu un brūnganu koku puduriem, no

melni zaļzllajām apvāršņu svītrām viesās vienīgi no-

vembra vakara agrā krēsla (M. Kalndruva. Cilvēka sirds,
R., 1961, 75). Lauki ir smagi un sirmi palikuši karstajās
dienās, un rudzu vārpas guļ viena uz otras (J. Akuraters.

Kalpa zēna vasara, R., 1970, 75).
Presē un daiļliteratūrā lasāmi arī svešas cilmes krāsu

nosaukumi (bēšs, bordo, haki, karmīns, marengo v. c.) un

to salikteņi. Piem.:
.. [stūrmanis] bija apģērbis haki

virsvalku un kopā ar bocmani rīkojās pa laivu klāju . .
(V. Lācis. Pazudusī dzimtene, R., 1953, 141). Blakus kar-

mīnsarkanam zīda ziedam [rožu dārzā] noliecies ledaini

vēsais, nespodri baltais [zieds] (A. Upīts. Noveles, R.,

1960, 127).
Dažādie krasu nosaukumi, šķiet, ir viens no visproduk-

tīvākajiem leksikas slāņiem latviešu valodā. Rodoties aiz-

vien jauniem nokrāsu un krāsu nianšu nosaukumiem, va-

lodas krāsu palete kļūst aizvien bagātāka.
Pievienotajā sarakstā dotie krāsu nosaukumi ekscerpēti

no daiļliteratūras, preses un vārdnīcām, noklausīti sa-

runu valodā v. tml. Saraksts nepretendē uz kaut cik pil-
nīgu latviešu valodā lietoto krāsu nosaukumu uzskaitī-
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jumu, tā ir vienīgi neliela ilustrācija raksta izteiktajai do-

mai par krāsu nosaukumu bagātību mūsu valodā.

Balts (bāls)

bālgans
balsens

blāvs

brūni iebalts

dzelteni balts

(dzeltenbalts)
iebālgans
iebāls

koši balts

kvēlbalts

linbalts

marmorbalts

nespodri balts

netīri balts

pāls
pelēcīgi balts

(pelēcīgbalts)
pelēki balts (pelēkbalts)
piena balts (pienbalts)
sniega balts (sniegbalts)
sudrabbalts

zaļgani bāls (zaļganbāls;
zaļgani balts (zalganbalts)
zaļi balts (zaļbalts)
zilgani bāls (zilganbāls)
zilgani balts (zilganbalts)
pelēki bāls (pelēkbāls)

Brūns

bērs

brūnganīgs

brūngans
brūnīgsnējs
dzelteni brūngans

(dzeltenbrūngans)
dzelteni brūnīgsnējs
dzelteni brūns

(dzeltenbrūns)

gaiši brūns (gaišbrūns)
iebrūns

iedzelteni brūngans

(iedzeltenbrūngans)
iedzelteni brūns

(iedzeltenbrūns)
kafijas brūns (kafijbrūns)
kastaņu brūns

(kastaņbrūns)
koši brūns

ķieģeļu brūns

(ķieģeļbrūns)
ķiršu brūns (ķiršbrūns)

maigi brūns

medusbrūns

melni brūns (melnbrūns)
olīvbrūns

pelēki brūngans
(pelēkbrūngans)

pelēki brūns (pelēkbrūns)

rūsains

rūsgans
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sarkani brūns

(sarkanbrūns)
sārti brūns

spilgti brūns

šokolādes brūns

tabakas brūns

(tabakbrūns)
tumši brūns (tumšbrūns)
vara brūns

viegli brūns

zaļgani brūns

(zaļganbrūns)
zaļi brūns (zaļbrūns)
zeltaini brūns

fzeltainbrūns)

Dzeltens

aprikožu dzeltens

(aprikozdzeltens)
bālgani dzeltens

(bālgandzeltens)
bāli dzeltens

balti dzeltens

(baltdzeltens)
bēškrāsā

bēšs

citronu dzeltens

(citrondzeltens)
dzeltains

dzeltenīgs
dzeltūksnējs
dzintara dzeltens

(dzintardzeltens)

gaiši dzeltains

(gaišdzeltains)
gaiši dzeltens

(gaišdzeltens)
haki

iedzeltenīgs
iedzeltens

iepelēki dzeltens

(iepelēkdzeltens)
koši dzeltens

(košdzeltens)
krējuma krāsas-

(krēmkrāsas-)
krējumdzeltens
kviešu dzeltens

(kviešdzeltens)

maigi dzeltens

oranždzeltens

padzeltens

pārdzeltens
pelēki dzeltenīgs

(pelēkdzeltenīgs)
pelēki dzeltens

(pelēkdzeltens)
pelnu dzeltens

(pelndzeltens)
rudensdzeltens

rūsgani dzeltens

frūsgandzeltens)
safrāndzeltens

sarkani dzeltens

(sarkandzeltens)
sārti dzeltens
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(sārtdzeltens)
sinepju dzeltens

sinepju krāsas-

sirmdzeltens

smilšu krāsas-

(smilškrāsas-)
tumši dzeltains

(tumšdzeltains)
tumši dzeltens

(tumšdzeltens)
vaska dzeltens

viegli dzeltens

zaļgani dzeltenīgs
(zaļgandzeltenīgs)

zaļgani dzeltens

(zaļgandzeltens)
zaļgani zeltains

(zaļganzeltains)

zaļi dzeltens (zaļdzeltens)
zaļi zeltains (zaļzeltains)
zelta dzeltens

(zeltdzeltens)
zeltaini dzeltens

zeltaindzeltens)

zeltains (zeltots)

Lillā sk. violets

Melns

brūngani melns

(brūnganmelns)
iemelns

koši melns

melngans

ogļu melns (ogļmelns)
pelēcīgi melns

pelēki melns (pelēkmelns)
piķa melns

zaļgani melns

(zaļganmelns)
zilgani melns

(zilganmelns)
zili melns (zilmelns)

Oranžs

apelsīnoranžs
bāli oranžs

gaiši oranžs (gaišoranžs)

maigi oranžs

oranžains

sarkani oranžs

(sarkanoranžs)

sarkanīgi oranžs

(sarkanīgoranžs)
spilgti oranžs

tumši oranžs (tumšoranžs)
viegli oranžs

Pelēks

asfalta pelēks
(asfaltpelēks)

bālgani pelēcīgs
(bālganpelēcīgs)

bālgani pelēks

(bālganpelēks)
bāli pelēks
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baložu pelēks

(baložpelēks)
balti pelēks (baltpelēks)
brūngani pelēcīgs

(brūnganpelēcīgs)
brūngani pelēks

(brunganpelēks)
brūni pelēks (brūnpelēks)
dūkans

dzelteni pelēcīgs
(dzeltenpelēcīgs)

dzelteni pelēks

(dzeltenpelēks)
dzeltenīgi pelēcīgs

(dzeltenīgpelēcīgs)
dzeltenīgi pelēks

(dzeltenīgpelēks)
gaiši pelēks (gaišpelēks)
iepelēks

iesirms
koši pelēks

marengo
melngani pelēks

(melnganpelēks)
melni pelēks (melnpelēks)
palss

pasirms

pelēcīgs
Pelekans

Pelēkgans

Peļēki sirms (pelēksirm<)
Pelēksnējs
Pelēktumšs

pelnu pelēks (pelnpelēks)
puspeleks
rudi pelēks (rudpelēks)
rūsgani pelēks

(rūsganpelēks)
salnsirms
sirms

spilgti pelēks
sudraba pelēks

(sudrabpelēks)
sudrabains (sudrabots)
svina pelēks (svinpelēks)
tērauda pelēks

(tēraudpelēks)
tumši pelēks (tumšpelēks)
viegli pelēks
za|gani pelēcīgs

(zajganpelēcīgs)
zaļgani pelēks

(zaļganpelēks)
zaļi pelēcīgs (zaļpelēcīgs)
zili pelēks (zilpelēks)
zilgani palss (zilganpalss)
zilgani pelēcīgs

(zilganpelēcīgs)
zilgani pelēks

(zilganpelēks)
zilgani salns (zilgansalns)
zili pelēcīgs (zilpelēcīgs)
zili pelēks (zilpelēks)

Rožains, rozā

aveņu krāsas-



82

(aveņkrāsas-)
bāli rozā (bālrozā)
bāli rožains (bālrožains)
bebīšu rozā

gaiši rozā (gaišrozā)
ierozā

ierozgans

maigi rozā

rožains

sarkani rozā (sarkanrozā)
sārti rozā

tumši rozā (tumšrozā)
vecrozā (altrozā)
zilgani rožains

(zilganrožains)

Sarkans, sārts

asinssarkans

asinssārts

bordo

bordosarkans

cinobrsarkans

dzelteni sarkans

(dzeltensarkans)
dzelteni sārts

(dzeltensārts)
gaiši sarkans

(gaišsarkans)
gaiši sārts (gaišsārts)
granātsarkans
iesarkans

iesārtens

iesārts

kapara sarkans

(kaparsarkans)
karmīnsarkans

karmīnsārts

koraļļu krāsas-

(koraļļkrāsas-)

koraļļsarkans
koši sarkans (košsarkans)

ķieģeļu krāsas-

(ķieģeļkrāsas-)
ķieģeļu sarkans

(ķieģeļsarkans)
ķieģeļu sārts (ķieģeļsārts)

ķiršu sarkans (ķiršsarkans)

ķiršu sārts (ķiršsārts)
magoņu sārts

(magoņsārts)
mīnija sarkans

(mīnijsarkans)
oranžsarkans

pasarkans

pasārts
purpura sarkans

(purpursarkans)

purpura sārts

(purpursārts)
rauds

rožu sarkans (rožsarkans)
rožu sārts (rožsārts)
rubīnsarkans

rubīnsārts

ruds

sarka nējs
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sarkani ruds (sarkanruds)
sarkani sārts

(sarkansārts)
sarkanīgi sārts

sarkanīgs
sarkanots

sarks

sarkulens

sārtens

spilgti sarkans

šarlaksarkans

tumši ruds (tumšruds)
tumši sarkans

(tumšsarkans)
tumši sārts (tumšsārts)
ugunssarkans

ugunssārts
vara sarkans

viegli sarkans

violeti iesarkans

violeti sarkans

(violetsarkans)
zelta sarkans (zeltsarkans)
zilgani sarkans

(zilgansarkans)
zilgani sārts

(zilgansārts)

Violets, lillā

bāli lillā
bāli violets

ceriņu krāsas-

(eeriņkrāsas-)

gaiši lillā (gaišlillā)
gaiši violets (gaišviolets)
koši lillā

koši violets

pelēki violets

(pelēkviolets)
sarkani violets

(sarkanviolets)
sārti violets

spilgti violets

tumši lillā (tumšlillā)
tumši violets (tumšviolets)
vijolīšu krāsas-

vijolīšu lillā

zilgani violets

(zilganviolets)
zili violets (zilviolets)

Zaļš
bāli zaļš

briljantza]š
dzelteni zaļgans

(dzeltenzaļgans)
dzelteni zaļš (dzeltenzaļš)

gaiši zaļgans
(gaišzaļgans)

gaiši zaļš (gaišzaļš)
iedzelteni zaļš

(iedzeltenzaļš)

iezaļgans
iezaļš

jūras zaļš
koši zaļš (košzaļš)
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kristālzaļš

maigi zaļš
melni zaļš (melnzaļš)
olīvzaļš
pazaļš
pelēki zaļgans

(pelēkzaļgans)
pelēki zaļš (pelēkzaļš)
pelēki zilizaļš

pelnu zaļš (pelnzaļš)
puszaļš
rezēdu zaļš (rezēdā zaļš)
salātu zaļš (salātzaļš)
sīpolu zaļš (sīpolzaļš)

smaragda zaļš
(smaragdzaļš)

sudrabzaļš
sūnu zaļš

(sūnaszaļš, sūnzaļš)
tumši zaļgans

(tumšzaļgans)
tumši zaļš (tumšzaļš)
zaldātzaļš

zāles zaļš

zaļgans
zeltzaļš
zilgani zaļš (zilganzaļš)
zili zaļš

(zilumzaļš, zilzaļš)

Zils

bāli zilgans (bālzilgans)
bāli zils

baložu krāsas-

(baložkrāsas-)
baložu zils (baložzils)
debess zils (debeszils)
elektrozils

gaiši zilgans (gaišzilgans)
gaiši zils (gaišzils)
iezilgans

iezilgs
iezils

indigozils
jūras zils

koši zils (košzils)
lavandzils

ledus zilgans
maigi zils

melni zils (melnzils)

mēļš
nakts zils

pazilgans
pelēki zilgans

(pelēkzilgans)
pelēki zils (pelēkzils)
rudzupuķu zils (rudzpuķu

zils, rudzpuķzils)
spilgti zils

tērauda zils (tēraudzils)
tirkīza zils (tirkīzzils)
tumši zilgans

(tumšzilgans)
tumši zils (tumšzils)
ūdens zilgans
ūdens zils
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vijolīšu zils (vijolīšzils)

zaļgani zils (zaļganzils)
zaļi zils (zaļzils)

zilganens

zilganīgs
zilgans
zilgs
zilnējs

V. STRAZDIŅA

LIETVĀRDA DAUDZSKAITLIS NEVIETĀ

(Turpinājums l)
■

Lietvārda skaitļa lietojumā vērojamas šādas atkāpes
no normas. Pirmkārt, lietvārda daudzskaitlis lietots vien-

skaitļa vietā tais gadījumos, kad ar vienskaitļa un daudz-

skaitļa formas palīdzību abstrakta jēdziena apzīmējums

šķirams no konkrēta jēdziena apzīmējuma vai arī šķira-
mas abstrakta jēdziena nozīmes un lietojuma nianses.

Otrkārt, gan abstraktu, gan konkrētu jēdzienu apzīmē-
jumi — lietvārdi vienskaitlinieki — lietoti daudzskaitļa
formā. Treškārt, saliktajos terminos un citās vārdkopās
atkarīgais komponents lietots daudzskaitlī tur, kur tam

jābūt vienskaitlī.

Šai rakstā aplūkotie piemēri ņemti no laikrakstiem

«Cīņa», «Padomju Jaunatne», «Literatūra un Māksla»,
«Rīgas Balss», no žurnāla «Lauku Dzīve», LTA materi-

āliem un radioraidījumiem.

Lietvārdi ar izskaņu -iba

Lielākā daļa atvasināto lietvārdu ar izskaņu -ība ir ab-

straktu jēdzienu apzīmējumi, piem., cilvēcība, sirsnība,

1 Sakumu sk. krāj. Latviešu valodas kultūras jautājumi, 6. lai-

diens, R.. 1970. 118.—123. lpp.
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noteiktība, mērenība, auglība, labvēlība v. c. Šādi lietvārdi

ir vienskaitlinieki. Taču laikrakstos un radioraidījumos
konstatēts šāds lietojums:

Māsu ciemā ir viena no lielākajām dzimstībām re-

publikā.
.. vislielāko atzinību pelna gan aktieri, gan arī visi

kinoļaudis .. tieši par to, ka papildina mūsu «senti-

mentāli mīļās» bērnību dienu atmiņas . .
. . tāpēc tam jābūt partijas un pārējo sabiedrisko orga-

, nizāciju uzmanību centrā.

.. es domāju, ka tas viņiem nāks tikai par labu inter-

nacionālu draudzību attīstībā.

Jāpārvar, viņš uzsvēra, šā žanra atpalicības,
ko mēs vērojam pēdējos gados.
Drīzāk tās [neērtības] ir iemesls dažādām jautrī-
bām.

Četrpadsmit labākajiem darba darītājiem izteiktas pa

teicibas.

Ir jau arī atzinības par labu apkalpošanu.
Pirmajā teikumā ietverto domu pareizi varētu izsacīt tā:

Mūsu ciemā ir liela dzimstība; šai ziņā tas atrodas

vienā no pirmajām vietām republikā.
Lietvārdi bērnība, uzmanība, draudzība v. c. lietojami

vienskaitlī neatkarīgi no tā, vai ir runa par viena cilvēka

vai vairāku cilvēku bērnību, par vienas organizācijas vai

vairāku organizāciju uzmanību, par divu cilvēku vai vai-

rāku cilvēku savstarpēju draudzību. Tas pats sakāms par
lietvārdiem pateicība un atzinība. Ja septītajā teikumā
būtu sacīts, ka četrpadsmit cilvēkiem izteikta pateicība,
tad lasītājs to saprastu tikai tā, ka ikviens no viņiem sa-

ņēmis pateicību, pārpratums te nevar rasties. Ja pateicība
viņiem būtu izteikta divas vai vairākas reizes, teikums

būtu veidojams šādi:
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Četrpadsmit labākajiem darba darītājiem divas rei-

zes (vairākkārt) izteikta pateicība.
Astotā teikuma saturu varētu izteikt tā:

Ir jau vairākkārtēja atzinība par labu apkal-

pošanu.
Daudzi lietvārdi ar izskaņu -ība vienskaitļa formā ap-

zīmē abstraktus jēdzienus, bet daudzskaitļa formā tie

iegūst zināmu konkrētību un līdz ar to citu nozīmi, piem.,
rupjība — dzīvas būtnes īpašība un rupjības — šīs īpašī-
bas izpaudumi, piem., viņš sarunāja visādas rupjības.

Vērtība, pirmkārt, ir politekonomijas kategorija, otr-

kārt, ar vārdu vērtība apzīmē īpašību, bet vērtības ir vēr-

tīgi priekšmeti, piem., muzeja vērtības. Līdzīga no-

zīme ir lietvārda bagātība daudzskaitlim. Rūdu, naftu,
minerālus un citus izrakteņus visus kopā sauc par zemes

dzīļu bagātībām vai dabas bagātībām, bet, ja
kaut kas kādā vietā atrodams lielā daudzumā, tad tā ir

bagātība. Presē bieži atrodams nepareizs šī vārda

daudzskaitļa lietojums:
Mums jāvairo mūsu upju zivju bagātības.
. . igauņi vairāk pievērsušies ziemeļu ainavas skarbu-

mam, tajā galvenokārt meklējuši noskaņu bagā
tības.

Lietvārda daudzskaitļa forma neatbilst izsakāmajai
domai arī šādos teikumos:

Lai uzlabotu motocikla vadīšanas ērtības, stūre

novietota augstāk..
«Mīlēšu jūs visu ceļazīmes laiku,» viņš saka viņai, no-

slēpdams kabatā laulību gredzenu.
..nacionālās atbrīvošanās kustības Āzijas, Āfri-
kas un Latīņamerikas zemēs.

Tiešs trieciens Jaunbriģiem būtu maksājis dzīvības

daudziem cīnītājiem.
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No īpašības vārda ērts atvasinātais lietvārds erūba ap-
zīmē abstraktas īpašības nojēgumu, bet tas pats lietvārds

daudzskaitļa formā ieguvis diezgan lielu konkrētību,
piem., dzīvoklis ar ērtībām ir dzīvoklis ar centrālo apkuri,
vannu, gāzi, siltu ūdeni, telefonu. Lai doma būtu pareizi
izteikta, pirmais teikums ir pārveidojams:

Lai būtu ērtāk motociklu vadīt, stūre novietota

augstāk . .
Laulība ir noteikts, attiecīgā valsts iestādē reģistrēts

civilstāvoklis — vīrieša un sievietes kopdzīve, bet laulī-

bas — ceremonija, ar ko sākas šī kopdzīve. Otrajā pie-
mērā ir domāts šādas kopdzīves simbols — laulības

gredzens.
Ar vārdu kustība apzīmē dažādu ķermeņu pārvieto-

šanos un pārnestā nozīmē — sabiedrības grupu ide-

jisku darbību ar noteiktu mērķi. Ar daudzskaitļa formu

kustības apzīmē dzīvas būtnes ķermeņa un ķermeņa daļu

kustēšanos, piem., šim cilvēkam ir lēnas kustības.

Tātad Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā notiek nacionālās

atbrīvošanās kustība.

Abstrakto lietvārdu dzīvība dažkārt lieto arī daudz-

skaitlī — metonīmiski, proti, ja ar vārdu dzīvība domāta

dzīva būtne, piem., par šo zemi ir atdotas daudzas dzī-

vības, tas ir, gājuši bojā daudz cilvēku. Turpretim ce-

turtajā piemērā lietojams vienskaitlis — dzīvība, jo tur

minēti cīnītāji, kuri varēja iet bojā, un katram cīnītājam
taču ir tikai viena dzīvība.

Abstraktos lietvārdus prasība un vajadzība lieto vien-

skaitļa formā, kad runā par to, ka kaut kas tiek prasīts,
ka kaut kas ir vajadzīgs — kad jāapzīmē pats prasīšanas
un vajadzēšanas fakts. Turpretim ar daudzskaitli apzīmē
vairākas, dažādas prasības un vajadzības, piem., viņam
ir lielas prasība s; šis ražojums atbilst visām pr a-



89

sibām; tautas saimniecības uzdevums ir apmierināt

iedzīvotāju vajadzības. Bet presē Joti bieži vien-

skaitļa vietā lieto šo vārdu daudzskaitli, piem.:
Pret šo fašistisko «loģiku» protestē pat buržuāziskā

prese.

Prasības pilnīgi izmeklēt šo skandalozo lietu at-

skan arvien neatlaidīgāk.
Tāpēc rūpīgi jāapsver un jāaprēķina vajadzības

pēc lopbarības ..
Pirmajā piemērā lietojams vai nu vienskaitlis —

Prasība pilnīgi izmeklēt.., vai attiecīgais darbības

vārds, kas šai teikumā no stila viedokļa būtu labāks —

..Arvien neatlaidīgāk tiek prasīts pilnīgi izmek-

lēt.. Otrajā piemērā vārdkopu varētu veidot bez prie-
vārda: lopbarības vajadzība.

Vārdu prasība vienskaitļa un daudzskaitļa formā lieto

arī juridiskos terminos, piem., civilprasība, mantojuma

prasība, prasības lūgums, prasības pamats un prasību
sadalīšana, prasību savienošana.

Ir arī tādi lietvārdi ar izskaņu -ība, kuru konkrētā no-

zīme nav saistīta ar daudzskaitļa formu. Teikumā

.. likvidējām cehu grāmatvedības, tā atbrīvojās
16 darbinieku ..

vārds grāmatvedība iestādes daļas vai darbinieku grupas

nozīmē lietots daudzskaitļa formā. Bet vārds grāmatve-
dība ir vienskaitlinieks. Arī nozīmē 'telpa, kur strādā

grāmatveži' tas lietojams tikai vienskaitlī. Vienmēr ir

iespējams domu pareizi izteikt, nepārkāpjot šī vārda lie-

tošanas normu, piem.: ..cehos likvidējām grāmat-

vedību.. Tāpat teikumā

Mehanizēta barību sagatavošana . .
jābūt vienskaitļa formai, jo, arī nosaucot dažādus barī-

bas veidus, to nelieto daudzskaitlī.
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Lietvārdi ar izskaņu -ums

Lietvārdi ar izskaņu -ums apzīmē gan abstraktus jē-

dzienus, piem., skaistums, lepnums, gandarījums, pārpra-
tums, gan jēdzienus, kam mazāka abstraktuma pakāpe,
piem., stāstījums, aizņēmums, izslaukums, gan arī no-

sauc konkrētus priekšmetus, vielas v. c, piem., laukums,

audums, ievārījums, klajums.
Lietvārdi, kas apzīmē abstraktus jēdzienus, mēdz būt

vienskaitlinieki, taču lietvārdus, kam mazāka abstraktuma

pakāpe, tāpat kā lietvārdus, kas apzīmē konkrētus priekš-
metus, lieto kā vienskaitlī, tā arī daudzskaitlī, piem., jau-

tājums — jautājumi, uzsaukums — uzsaukumi, apbal-
vojums — apbalvojumi, audums — audumi, klajums —

klajumi. Dažiem konkrētas nozīmes vārdiem — vielas vai

priekšmetu apzīmējumiem — ir tikai vienskaitļa forma,

piem., krējums, apmetums. Daļai lietvārdu ar izskaņu
-ums vienskaitļa formā ir abstrakta nozīme, bet daudz-

skaitļa formā — konkrēta nozīme, piem., saldums —
sal-

dumi, kārums — kārumi (atvasināts no īpašības vārda

kārs 2).
Piemēri no laikrakstiem un radioraidījumiem, kur vien-

skaitlinieki nepareizi lietoti daudzskaitlī:

Ļoti plaši atainoti atkalpievienoto zemju dabai

skaistu mi un pagātnes pieminekli.
Cilvēks, kas, kā saka, uz savas ādas izbaudījis kādrei-

zējās zvejnieku dzīves sūrumus..

.. šķiras ienaidnieki mani sodīja ar ilggadīgiem
ieslodzījumiem cietumā un izsūtījumiem
trimdā.

2 Atvasinājumu no darbibas vārda kārt — pabeigtas darbības

apzīmējumu kārums, piem., šūpuļa kārums, parasti lieto tikai vien

skaitlī.
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Ir jau iespējams abstrakto lietvārdu skaistums lietot

daudzskaitlī, bet šo formu izvēlas stilistiskā nolūkā, piem.:
Kas te par skaistumieml Ar šādu frāzi runātājs vai rak-

stītājs var izteikt prieku par skaistām lietām vai arī ironi-

zēt par tām. Tātad ar vārda skaistums daudzskaitli ap-

zīmē konkrētus priekšmetus, tāpat kā ar īpašības apzī-
mējuma greznums daudzskaitlī greznumi. Bet pirmajā
piemērā ir runa par dabu, kas ir skaista, kuras īpašība ir

skaistums, tāpēc iespējama tikai vienskaitļa forma. Tas

pats sakāms par otro piemēru. Kādreizējās zvejnieku dzī-

ves īpašības apzīmējums ir sūrums.

Trešajā piemērā minētos darbības rezultāta nosauku-

mus ieslodzījums un izsūtījums parasti lieto vienskaitlī,
tāpat kā darbības nosaukumus ar izskaņu -šana — ieslo-

dzīšana, izsūtīšana, kas šai teikumā varētu aizstāt ieslo-

dzījumu un izsūtījumu. Raksta autors acīmredzot bija gri-
bējis teikt, ka cietumsods un izsūtīšana piespriesta vai-

rākas reizes. To varētu izsacīt ar mēra apstākļa palīdzību:
..mani vairākkārt sodīja ar ilggadēju ieslo-

dzījumu cietumā, izsūtījumu trimdā.

Citi piemēri no preses izdevumiem:

.. lidmašīnas RB-57 apgādātas ar etektronaparātiem un

fotoaparatūru Zemes virsmas fotografēšanai no lieliem

augstumiem.
Tādējādi mikrobi sāk vairoties tiešām kosmiskos āt -

rumos.

Visus darba smagumus uzvēlām mašīnām un

mehānismiem.

Pirms dabas atmodas ledus biezumi republikas
upēs ir dažādi.

Vārdi augstums, ātrums, smagums, biezums daudz-

skaitļa formā iegūst vairāk vai mazāk konkrētu nozīmi,

piem., augstumi nozīmē ļoti augstas vietas — kalnu
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augstumos, debesuaugstumos. Pārnestā nozīmē šis vārds

daudzskaitlī sastopams arī idiomātiskos izteicienos, piem.,
būt stāvas augstumos, būt uzdevuma augstumos, nokāpt

no augstumiem. Pirmajā piemērā lietojams vienskaitlis M

augstums, jo šim vārdam te nav ne pārnestas nozīmes, ne

stilistiskas nokrāsas.

Otrajā piemērā ir runa par lielu ātrumu, kādā vairojas

mikrobi, nevis par tiem ātrumiem — pirmo, otro, trešo

ātrumu, ko ieslēdz automobiļa vadītājs vai strādnieki,

kas strādā rūpnīcās pie mašīnām.

Par smagumiem sauc smagus saiņus, smagus priekš-
metus, bet trešajā piemērā ir domāta darba īpašība —

smagums. Konkrētu nozīmi ieguvis arī lietvārda biezums

daudzskaitlis, piem., kafijas biezumi, zupas biezumi, bet

priekšmetu īpašības nosaukumu biezums lieto tikai vien-

skaitlī.

Daži citi vienskaitlinieki

Vienskaitlī lietojami arī daudzi lietvārdi, kas no darbī-

bas vārdiem atvasināti ar sufiksālajām galotnēm -a un -c,

piem., izbrīna, augšupeja, steiga, stāja, oža, tveice, smel-

dze, iztēle, pārvade, piepūle, tauste, redze, dzirde. Bet pre-

ses valodā atrodams šo lietvārdu daudzskaitļa lietojums.
SĶP un PSĶP delegācijas apstiprināja, ka to partijām
ir pilnīgi vienādas ..nostājas aktuālos pasaules
politikas jautājumos.

Turklāt arī vispār sportā nedrīkst sākt ar lielām slo-

dzēm..

. . mācību plānos nav paredzētas speciālas nodarbības

skolēniem ar vāji attīstītām dzirdēm ..
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Tā skolā uzsāka darbu jautra, izdomām bagāta,
enerģiska vadītāja ..
Par gaumēm nestrīdoties . .

Vēl daži vienskaitlinieki, kas presē parādījušies daudz-

skaitļa formā:

Odzienas astoņgadīgajā skolā iekārtotajā kaujas
slavu muzejā ..,
.. atskanēja pārbīļu pilni kliedzieni. . ,

..patēriņu priekšmetu ražošanas straujāks pieau-
gums . .

Āboliņus turpmāk turēsim tikai divus gadus.
.. augšup pret debesīm trauksies monolīts betons, tē -

raudu metu caurausts.

Lielupē augšpus Jelgavas līmeņi cēlušies par trīs

līdz četriem metriem ..

Simtiem jauno amerikāņu jau izcieš cietumsodus

par atteikšanos no karadienesta.

Kolhoza valdes priekšsēdētājs un galvenais agronoms
sodīti ar naudas sodiem.

Šai sakarā gribas pieminēt ari frāzi no Ģederta Ra-

maņa dziesmas «Skaistākā jūra, mīļākais krasts» (Gu
nāra Selgas vārdi):

Lai jaunības kuģi. kas selgā jau trauc..

Daži citi lietvārdi ar atšķirīgu vienskaitļa un

daudzskaitja leksisko nozīmi

Ar lietvārdu spēja izsaka spēšanu veikt kādu darbību,

piem., spēja runāt, spēja kustēties jeb kustības spēja, dīgt-

spēja, celtspēja v. c. Bet šī vārda daudzskaitļa formu lieto

cilvēka dotību, talanta nozīmē, piem., gara spējas, cilvēks

ar lielām spējām.



94

Lietvārds tieksme vienskaitlī apzīmē tiekšanos, sliecību

uz kaut ko, piem., tieksme uz aptaukošanos. Daudzskaitlis

lietojams tad, ja runā par sliecību vai īpašību, kas var iz-

pausties vairākos veidos, piem., cilvēks ar ļaunām tiek-

smēm.

Interese ir vēlēšanās kaut ko uzzināt, kaut kam pie-
vērsties. Bet intereses ir parādības, kurām pievērsta cil-

vēka (grupas, organizācijas) uzmanība un kuras pirmām
kārtām nodarbina viņa domas, piem., plašs interešu

loks, kā arī prasības, vajadzības, piem., lielvalsts inte-

rešu sfēra.
Šo lietvārdu daudzskaitļa nepareiza lietojuma piemēri:
Uz audu spējām ražot interferonu iedarbojas ari

ārējie apstākļi..
.. vispirms jāiesniedz pieteikums tautas tiesā, lai iz-

lemtu jautājumu par rīcības nespējām..
Tieksmes paplašināt akvareļa tehnikas iespējas ir

likumsakarīgas..
Modernistiskā konstrukcija pie ieejas atgādina gal-
veno, kam jāsaista tūristu intereses pelnos pār-

vērstajā japāņu pilsētā.
Par atmiņu sauc cilvēka spēju atcerēties, t. i., spēju ap-

ziņā reproducēt īstenības uztvērumus. Cilvēkam var būt

laba atmiņa un slikta atmiņa. Psiholoģijā izšķir vairākus

atmiņas tipus: redzes atmiņu, dzirdes atmiņu v. c. Ir pa-

zīstami izteicieni iespiesties atmiņā, palikt atmiņā, ataust

atmiņā, izgaist no atmiņas, atsaukt atmiņā. Par atmiņām
sauc prātā, atmiņā, palikušus pagātnes notikumus, pār-

dzīvojumus, piedzīvojumus. Mēdz būt bērnības atmiņas,
skaistas, labas, sliktas atmiņas, var kavēties atmiņas,
dzīvot no atmiņām utt.

Teikumā

Sis stāsts no atmiņām mums droši vien nekad neiz
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plēnēs autors gribējis teikt, ka dzirdēto stāstu klausītāji
nekad neaizmirsīs, ka tas neizzudīs no atmiņas.

Raksturs ir cilvēka psihisko īpašību kopums. Saka,

piem., cilvēks ar stingru raksturu un cilvēki ar stingru
raksturu, un tas nozīmē, ka katram no šiem cilvēkiem ir

savs psihisko īpašību kopums, kurā galvenā īpašība ir

stingrība. Ar vārdu raksturs apzīmē arī pašu cilvēku kā

psihisko īpašību paudēju. Šādā gadījumā vārdu raksturs

var lietot arī daudzskaitlī, piem.:
Lidija Freimane radījusi daudzus spilgtus raksturus,

tas ir, daudzus spilgtus tēlus, turpretim teikumā

Cilvēks ar šādām divām sejām [divkosību] bērnu rak-

sturos sēj nezāli

lietojama vienskaitļa forma.

Vēl daži piemēri:
Ne velti bijuši Pjotra gājieni pie tehnologiem un kon-

struktoriem, ne velti daudz kas prasīts pašu iecirkņa
meistaram. Tie visi bijuši izziņu avoti, kā panākt
palīglaika samazināšanu.

Lai noskaidrotu spēcīgāko šajā svaru kategorijā, abi

bokseri tikās draudzības cīņā.
Vai arī šogad jau otro gadu no vietas daži laukumi

aramzemes būs jāatstāj atmatās?

Aicina .. bagātina vefiešu skolu, pulciņu un semināru

dalībnieku teorētisko atziņu un praktisko iemaņu pū-
rus.

Lietvārds izziņa abstraktā nozīmē ir darbības nosau-

kums; tā sinonīms ir izzināšana. Šādā nozīmē šo

vārdu lieto vienskaitlī, piem., filozofijā kā terminu kompo-
nentu: izziņas teorija, izziņas priekšmets. Vienskaitlī un

daudzskaitlī to lieto vairāk vai mazāk konkrētā nozīmē:

informācija, ko sniedz vai saņem; dokuments, kurā fik-

sētas pieprasītās ziņas jeb informācija. Jādomā, ka pirmā
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piemēra autors nav gribējis sacīt, ka tehnologi, konstruk-

tori un meistars snieguši izziņas līdzīgi izziņu birojam,
bet gan to, ka Pjotrs no speciālistiem vajadzīgo izzinājis,
notikusi izzināšana jeb izziņa. Tātad šajā teikumā būtu

lietojama vienskaitļa forma — izziņas avots. Taču la-

bākas izteiksmes dēļ šai piemērā vajadzētu izvēlēties at-

tiecīgo darbības vārdu: Tā Pjotrs izzināja (uzzi-

nāja), kā samazināt palīglaiku.
Svari ir svēršanas ierīces nosaukums, daudzskaitlinieks,

bet svars nozīmē vielas vai ķermeņa smagumu un lieto-

jams tikai vienskaitlī. Smagatlētikā sportistus grupē pēc
ķermeņa svara: visvieglākais svars, vieglais svars, pus

smagais svars v. c. Tās ir svara kategorijas.
Atmata ir neapstrādāts, aizaudzis kultivējamas zemes

gabals. Vairāki šādi zemes gabali, protams, ir atmatas.

Bet kā zemes apstrādāšanas sistēmā paredzētas stadijas

apzīmējumam šim vārdam jau piemīt zināms abstrak-

tums, un to lieto tikai vienskaitlī, piem., atstāt zemi at-

matā. Tādā nozīmē šis vārds otrajā piemērā ir domāts

Pūrs ir beramu produktu mērvienība, piem., rudzu

pūrs, kartupeļu pūrs, pieci pūri rudzu. Purs ir arī

līgavai līdzi dodams mantu kopums. Pārnestā nozīmē

lietotajam pūram kā atziņu, zināšanu, dārgumu, dziesmu

kopuma apzīmējumam ir tikai vienskaitļa forma, kaut arī

jānosauc kopums, kas pieder ikvienam no vairākiem īpaš-
niekiem.

Vēl daži raksturīgi kļūdu piemēri:
Rokraksti vēl daudziem neizveidojušies — burtiņš
šurp un burtiņš turp.
.. PSRS un ĀSV kopīgais līguma projekts «Par aizlie-

gumu izvietot jūru un okeānu dibenos un to dzīlēs

kodolieročus . .»

Vārdu rokraksts šādā kontekstā lieto vienskaitlī neat-
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karīgi no tā, cik rakstītāju minēts. Piem., šim skolnie-

kam ir labs rokraksts un šiem skolniekiem ir

labs rokraksts, jo katram skolniekam ir tikai viens

rokraksts. Turpretim teikumā sa/ lapā redzami trīs

rokraksti daudzskaitļa forma ir pamatota.
Vārds dibens vienskaitlī un daudzskaitlī lietojams tad,

ja tas nozīmē konkrētu priekšmetu — dažkārt no trauka

atdalāmu daļu, piem., Virtuvē spīdēja noberztu, pie sienas

pakārtu katlu dibeni; Jau bija izgatavoti pieci mucu

dibeni. Turpretim vairāk abstraktā nozīmē, kad do-

māta telpa trauka apakšējā daļā pie pašas pamatnes vai

trauka pamatne, lietojams vienskaitlis, arī tad, ja ir runa

par vairāku trauku apakšējo daļu, piem.: Visos katlos

dibenā (pie dibena) bija sulas nogulsnes. Runājot par

ūdenskrātuvēm, dibens, protams, nozīmē ūdenskrātuves

apakšējo daļu vai pamatni. Var, piem., teikt šīm upēm ir

smilšains dibens (nevis smilšaini dibeni).

Kļūdains lietvārda skaitļa lietojums vērojams lietvārda

vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir lietvārda vien-

skaitļa ģenitīvs. Kad vārdkopas neatkarīgais komponents

nostājas daudzskaitlī, daudzi rakstītāji arī atkarīgo kom-

ponentu lieto daudzskaitļa formā, kurai dažkārt ir cita

leksiskā nozīme nekā attiecīgajam vārdam vienskaitlī,

piem.:

Ufas un Ribinskas uzņēmumi dod kabeļus un auklas

telefonu aparātiem.

.. prasīs pēc jaunām grāmatām, pēc jauniem teātru,

televīzijas un radio uzvedumiem.

Pavisam 93 dažādu kalumu monētas.

Telefons ir sakaru veids, sakaru sistēma un arī apa-

rāts — tālrunis. Konkrēta priekšmeta — aparāta nozīmē

šo vārdu lieto vienskaitlī un daudzskaitlī (telefons,
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telefoni), bet sakaru veida nozīmē — tikai vienskaitlī:

telefona aparāts, telefona abonents, telefona saruna, tele-

fona kabelis, telefona centrāle utt. Kad runā par vairā-

kiem aparātiem, abonentiem, sarunām, vārdkopu neatka-

rīgais komponents nostājas daudzskaitļa formā, bet at-

karīgajam komponentam jāpaliek vienskaitlī: telefona

aparāti, telefona .abonenti, telefona sarunas.

Teātris abstraktā nozīmē ir mākslas veids, konkrētā

nozīmē — mākslas iestāde, aktieru kolektīvs un arī ēka,
kur notiek teātra izrādes. Mākslas veida nozīmē vārds

lietojams tikai vienskaitlī — teātra uzvedums, teātra

uzvedumi.

Kalums abstraktā nozīmē ir darbības rezultāta apzīmē-

jums un lietojams tikai vienskaitlī. Ar vārdu kalums ap-

zīmē arī konkrētu priekšmetu, kas radies kalšanas rezul-

tātā. Šādā gadījumā vārdu lieto kā vienskaitlī, tā daudz-

skaitlī, piem., metāla kalums, metāla kalumi — no metāla

kalti priekšmeti. Minētajā piemērā vārdam ir abstrakta

nozīme, tātad tas jālieto vienskaitļa formā — dažāda ka-

luma monētas.

Vēl daži piemēri, kur vārdkopas atkarīgais komponents
nepamatoti lietots daudzskaitlī:

..kas dotu iespēju iztikt., bez virsnormatīviem re-

zervju daļu uzkrājumiem.
. . tankkuģi, zvejas un dažāda tipa sauskravu kuģi.
. .

ražošanas iecirkņu un darbu vietu pārveidošanā
iegūti pirmie panākumi.
Revīziju komisijas..
Doktoru disertācijas domāaizstāvēt četri zinātnieki.

Par rezervi sauc vajadzības gadījumā izmantojamu
krājumu, par rezervēm — vairākus krājumus, piem., ma-

teriālu rezerve (rezerves), spēka rezerve (rezerves). Bet

vispārinājuma nozīmē un saliktos terminos par atkarīgo
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komponentu šis vārds lietojams tikai vienskaitlī, piem.,
atstāt rezervē, rezerves daļas, rezerves fonds, rezerves

karaspēks utt.

Vārdkopa sauskravas kuģis ir termins, mainoties skaitlī

neatkarīgajam komponentam kuģis, tās atkarīgais kom-

ponents sauskravas nemainās, tas pats sakāms par pārē-
jām trim terminoloģiskajām vārdkopām darba vieta,

revīzijas komisija, doktora disertācija.

Citvalodu cilmes lietvārdi

Arī daudzus abstraktus citvalodu cilmes lietvārdus pa-
rasti lieto vienskaitlī, piem., lielu daļu lietvārdu ar izskaņu
-ācija, -ija, piem., amortizācija, ekspluatācija, ekspansija,
evolūcija, monogāmija, režija v. c. Taču laikrakstos la-

sāmi teikumi, kuros daudzskaitļa lietojums nav pamatots,
piem.:

Agresijas pret Kambodžu un Laosu.. var kļūt

liktenīgas Ričardam Niksonam.

.. bioloģiskajām evolūcijām nepieciešamās sā-

sākotnējās formas ..
.. cehā jau ražo gāzbetonu ar vibrāciju paņēmie-
niem.

So struktūru ierosināšana bloķē smadzeņu garozas

reakcijas uz sāpju kairinājumu.
Taču vēl svarīgāk ir tas, ka vakcinācijas nepa-

sargā no visām slimībām.

Tais gadījumos, kad lietvārdus ar izskaņām -ācija, -ija
var aizstāt lietvārdi, kas no attiecīgā darbības vārda at-

vasināti ar latvisko izskaņu -šana (piem., reakcija — rea-

ģēšana, vakcinācija — vakcinēšana), lietvārdi ar izska-

ņām -ācija, -ija parasti lietojami tikai vienskaitlī.
_

Daudzi slimību nosaukumi un citu jēdzienu apzīmējumi

niem.
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mēdz būt vienskaitlinieki, taču laikrakstos un žurnālos tiek

rakstīts:

Es negaidu no jums histēriju vai infarktus, bet vai

jūs varat neviltoti sākt raudāt.
.

..
baktericīdas vielas saturošus preparātus tūbiņās ērti

var lietot sivēnu dispepsiju ārstēšanai.

..
sakarā ar biežām saaukstēšanās slimībām, it īpaši

ar angīnām.

..
jo dziļāki kļūst iekšējie sociālie un ekonomiskie

antagonismi.

..Polijas televīzijas skatuvēm svarīga ir reper-

tuāru problēma.
Lietvārdi kontakts un temps pēdējos gados mūsu preses

valodā tiek lietoti gandrīz vai vienīgi daudzskaitlī, piem.:

..pastāstīja par Padomju Igaunijas kont aktiem

ar brālīgo republiku, kuri nostiprinās visās ekonomi-

kas un kultūras nozarēs.

Sā brauciena mērķis. .ir nodibināt ciešus kont ak-

tus ar Salazara un Franko režīmiem.

Maija svētku priekšvakarā viņi kāpina darba tempus.
.. rodas labvēlīgi apstākļi.. meliorācijas tempu kā-

pinājumam.
Kontakts abstraktā nozīmē izsaka to pašu, ko latviešu

valodas abstraktie vienskaitlinieki saskare, saskaršanās,

sadarbība. Ja kontakts notiek vairākās vietās vairākās

sfērās, tas nebūt nav vienmēr izsakāms ar šī vārda daudz-

skaitli. Pirmajā piemērā palīgteikumā ir pasacīts, ka Pa-

domju Igaunijas sadarbība ar brālīgo republiku notiek

visās ekonomikas un kultūras nozarēs, tāpēc vārda kon-

takts daudzskaitļa forma nav motivēta. Turklāt nav jā-

aizmirst, ka latviešu valodā ir vārda sakars daudzskaitļa

forma sakari, kas ir izdevīga tā jēdziena apzīmēšanai, ko

tagad tik bieži apzīmē ar daudzskaitļa formu kontakti.
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Lietvārds temps ir abstrakta jēdziena — darbības, nori-

ses, kustības ātruma apzīmējums, un tāpat kā latviskais

sinonīms ātrums tas lietojams vienskaitlī, piem., darba

temps, attīstības temps, skrējiena temps. Šā vārda daudz-

skaitļa formai nav atšķirīgas nozīmes, tāpēc tā nav nepie-
ciešama. To varētu nosaukt par modes formu, kas, bez

vajadzības lietota, kļūst nepatīkama, tāpat kā nepatīkami

kļūst modes vārdi.

R. AUGSTKALNE

VĒROJUMI UN IEROSINĀJUMI

Vēlreiz par vardu dzīvigs1

Par vārdu dzīvigs un dzīvīgums lietojumu ir rakstīts jau
«Latviešu valodas kultūras jautājumu» 3. laidienā 1967.

gadā, vēršoties pret šo vārdu lietojumu dažos kontekstos.

Kopš tā laika šo vārdu neprecīzais lietojums vēl vērsies

plašumā, turklāt tas diezgan bieži sastopams literatūrpēt-
nieku un arī dažu rakstnieku darbos. Tāpēc šķiet lietde-

rīgi par šo jautājumu parunāt vēlreiz.

Lai gan dažādās latviešu valodas vārdnīcās vārdam

dzīvīgs dota tikai viena nozīme — 'ar sīkstu dzīvību', šo

vārdu diezgan bieži lieto ar nozīmi 'mundrs, možs,

žirgts, dzīvības pilns' — tur, kur varētu gaidīt vārdu

dzīvs. Rodas jautājums, kā izskaidrot vārdu dzīvīgs, dzī-

vīgi, dzīvīgums lietojumu tādos piemēros kā dzīvīgas
acis (Karogs, 1968, 5, 8. lpp.), vīrs ar dzīvīgu
iztēli (Karogs, 1968, 3, 8. lpp.), ar dzīvīgu uztveri

1 Sk. arī LVKJ 3. laidienā, 1967, 71. lpp.
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(Karogs, 1970, 12, 62. lpp.), dzīvigi dzirkstošajās acis

(Karogs, 1970, 5, 54. lpp.), teksta resp. runas kokainība

un nedzīvīg ums (Karogs, 1969, 12, 151. lpp.). Senie

skulptori neprata iedvest dzīvīgumu muskuļos un

ķermeņa kustībās, neprata statujas sejā izteikt prieku,
skumjas, naidu

.. (M. Andrejeva, L. Antonova, O. Dmitri-

jeva. Stāsti par trim mākslām, 1969, 16).

Varbūt tie, kas šādos gadījumos izvēlas vārdu dzī-

vīgs, domā, ka vārds dzīvs lietojams tikai ar tiešo no-

zīmi — kā pretstats vārdiem nedzīvs, miris? Taču, kā

zināms, vārdam var būt vairākas nozīmes, jo pārpratumus

parasti novērš konteksts. Vārda dzīvs nozīmi 'mundrs,

možs, žirgts, dzīvības pilns' vārdnīcās ilustrē šādi pie-
mēri: viņa ir ļoti dzīva (ME papildinājumos), dzīvs

zirdzēns (turpat), dzīvs bērns, dzīva saruna, dzīva

satiksme, dzīva iela, viņš kļuva dzīvāks (1963. gada
Latviešu-krievu vārdnīcā), dzīvas debates, dzīva

fantāzija (1962. gada Latviešu-angļu vārdnīcā), dzīva

iztēle, dzīvi tēli (literatūrā), dzīvā atmiņā (1963.

gada Latviešu-vācu vārdnīcā).

Kāpēc vārdam dzīvīgs, kura nozīme parādās piemērā

dzīvīgs kā kaķis (ME), būtu jārada otra r zīme, at-

ņemot to vārdam dzīvs? Minētajos un līdzīgos piemēros
vārdu dzīvīgs, dzīvīgi, dzīvīgums vietā bija jāraksta vārdi

dzīvs, dzīvi, dzīvums, kā tas parasti arī tiek darīts.

Var atzīmēt, ka arī minētajā grāmatā «Stāsti par trim

mākslām» netālu no citētā teikuma atrodam šai pašā no-

zīmē lietotus vārdus dzīvums un dzīvība: lezīmētās vai

no cita materiāla ieliktās acis līdz šim nebija skulptūrām
piešķīrušas tādu dzīvumu (30. lpp.). Statuju krāsas

joprojām ir apbrīnojami svaigas, un mirdzošās acis pie-
šķir sejām dīvainu, neparastu dzīvību (16. lpp.).
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Karalis Indriķis

Vēstures tekstos gadās saskarties ar dažādu zemju
karaļiem Indriķiem. Ja lietojam šo tradicionālo rakstības

veidu, nekādi pārpratumi nevar rasties. Sarežģījumi ro-

das tad, ja gribam valdnieka vārdu tuvināt šī vārda mūs-

dienu izrunai attiecīgajā valodā. Tādā gadījumā Vācijas
karalis Indriķis jāsauc par Heinrihu, Anglijas karalis —

par Henriju, bet Francijas karalis — par Anrī. Diemžēl

šeit gadās kļūdas.

Piemēram, A. Altajeva grāmatas «Laikmetiem pāri»

(1967) 183. lappusē lasāms: 1511. gadā izveidojās plaša
savienība pret frančiem. Tajā piedalījās Aragonas Ferdi-

nands, Heinrihs VIII, imperators Maksimiliāns, Venē-

cija un Šveice. Tā kā šeit minēts Anglijas karalis, jālieto
forma Henrijs VIII vai Indriķis VIII. A. Muntes grā-
matas «Stāsts par Sanmikelu» (1971) 136. lappusē atro-

dams fragments .. He inr iha IV sievas Marijas Mediči

ārste., sarakstīja ..grāmatu.. Marija Mediči bija pre-

cējusies ar Francijas karali, tātad šeit jālieto forma

Anrī IV vai Indriķis IV.

Lai izvairītos no šādām neglītām kļūdām, ieteicamāka

ir tradicionālā forma Indriķis, tāpat kā krievu valodā lieto

formu renpux.

Formas Indriķis lietošana atbrīvotu arī no neskaidrības,
kā rīkoties tad, ja vārda īpašnieks nav bijis ne vācietis,
ne anglis, ne francūzis, piemēram, Portugālē ir zināms

karaļa dēls Indriķis Jūrasbraucējs.
Turklāt šī vārda forma dažādās valodās ne vienmēr

bijusi tāda kā mūsdienās. Runājot par ļoti seniem laikiem

(piemēram, Vācijas karalis Indriķis Putnuķērājs valdījis
10. gadsimta sākumā), nav pareizi karaļa vārdu pārāk
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modernizēt, to pilnīgi pielīdzināt tai īpašvārda formai, ko

attiecīgajā valodā lieto mūsu dienās. Tradicionālā forma

Indriķis ir izdevīgāka tāpēc, ka tā ir nepretencioza.

Par kādu virsrakstu

Joprojām nav vienprātības, kā īsti būtu latviski tulko-

jams angļu rakstnieka V. Tekerija populārākā darba

«Vanitv Fair» virsraksts.

A. Vilsons savā 1956. gadā izdotajā grāmatā «Latviešu

literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis» Tekerija darba

nosaukumu devis formā «Dzīves tirgus» (68. lpp.), pie-
minot, ka Blaumanim šis romāns ļoti paticis. Kad Teke-

rija romāns 1966. gadā tika izdots latviski, tā virsraksts

bija «Liekulības tirgus», bet Rīgas radio arī pēc grāmatas
iznākšanas runāja par romāna «Godkārības tirgus» ra-

diouzvedumu. Šāda dažādība liecina, ka neviens no va-

riantiem īsti neapmierina.
Satīrisko tirgus motīvu V. Tekerijs aizguvis no senas,

Anglijā populāras grāmatas — Dž. Banjana darba «Svēt-

ceļnieka ceļš», kur atrodams šāds apraksts: Sajā tirgū

pārdod tādas preces kā mājas, zemi, uzņēmumus, amatus,

godu, paaugstinājumus, titulus, valstis, karalistes, mie-

sas kārības, daždažādas izpriecas un baudas, pārdod ielas

meitas, savedējas, sievas, vīrus, bērnus, saimniekus, kal-

pus, dzīvību, asinis, miesu, dvēseli, sudrabu, zeltu, pērles,

dārgakmeņus un visu, ko vien sirds kāro. Banjans šai

darbā puritānisma garā vērsās pret pasaulīgiem cilvē-

kiem, kas aizmirsuši dievu, Tekerijs savā darbā kritiski

parādīja sabiedrību, kur valda nauda.

Šāda tirgus tēlam un tā apzīmēšanai latviešu valodā

ir jau zināmas tradīcijas. Tā «Austruma» 1901. gada
21. lappusē lasāms: Par kādu maksu es atdotu savu labo
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slavu, savus tikumus, savu dieva ticību, cerību, mīlestību,

savu miesas veselību un jautro prātu? —Par šīm mantām

jums maz solīs pasaules tirgū. Vārdkopa pasaules
tirgus sastopama ari 1924. gadā izdotajā somu rakstnieka

J. Linankoski grāmatā «Ugunssarkanais zieds»:
.. jums

apkārt ir pasaules tirgus, kurā pārdod nevērtīgu
preci par dārgu cenu (150. lpp.).

Ar vārdu pasaule vārdkopā pasaules tirgus šeit jāsa-
prot zemes dzīve pretstatā viņpasaulei. Pret pasaulīgumu,

pasaulīgo labumu cienīšanu vērsās baznīca, pret to, lai

gan citādā nozīmē, nostājās arī Tekerijs.
Šādā nozīmē vārds pasaule lietots arī Kaudzīšu «Mēr-

nieku laikos», piemēram:

Pasaule nepatīkas.
Man izvārdzinātam;

Ko šīs nieku lietiņas
Atnes manam prātam?

Sakiet jūs, ko kārojat
Sās pasaules nieku,..

.. jo tad viņš būs daudz gudrāks, nekā skriedams pēc
šās pasaules niekiem un mērnieciņa cienīgu tēvu da-

žādi pierunādams.

Līdzīgā nozīmē vārdu pasaule lieto arī Pupiņa Blau-

maņa lugā «Sestdienas vakars»: Tie taisnie to pasauli

uzvar, tiem citiem viņa pieder. Kad Bungatiņš jautā, kas

tad tā pasaule ir, Pupiņa paskaidro: «Viss, mīlīt, kas ne-

pušķo dvēselītes: lepnums, kārums, dusmas, viltība, citu

sviedri, greznums, skopums. Kā jau lūgšanas grāmatā
stāv. Visam tam tu esi aizgājis garām.»

Romāna virsraksts «Vanitv Fair» sasaucas ar vārdiem

grāmatas beigās, proti, Ak, Vanitas vanitatum! Šie vārdi
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ņemti no bībeles teksta latīņu valodā, un latviešu tulko-

jumā tiem atbilst teksts Niecība vien,.. viss ir niecība.

Vārds niecība diezgan plaši sastopams arī latviešu jau-
nākajā literatūrā, piemēram, .. pārdomāt šīs zemes nie-

cību, visa laicīgā zudību (H. Gāliņš. Nāves ūtrupe, 1968,
140); ..

tie ir vareni vārdi, kas mūs spiež pie zemes māsu

niecībā (Karogs, 1965, 6, 69. lpp. (D. Zigmonte));
Pēkšņi es apjaušu visu savu cilvēcisko niecību (Ka-

rogs, 1968, 3, 70. lpp.).
Arī 1957. gada Angļu-latviešu vārdnīcā viena no vārda

vanity divām nozīmēm ir 'niecība.

Balstoties uz minētajiem piemēriem, precīzs V. Tekerija
darba nosaukums latviešu valodā būtu «Pasaules niecības

tirgus», «Pasaules nieku tirgus». Šāds nosaukums skan

nedaudzarhaiski, taču nevajag aizmirst, ka grāmata iznā-

kusi 1848. gadā — vairākus gadu desmitus pirms mūsu

«Mērnieku laikiem». Protams, grāmatas tekstā, kur tir-

gus motīvs bieži atkārtojas, varētu lietot vārdkopu pa-

saules tirgus, kas skan vieglāk un labāk.

Ā. OZOLA

PAR VĀRDU PĀRSKATS UN ATSKAITE LIETOŠANU

Pašlaik latviešu valodā, lai apzīmētu jēdzienu 'rakst-

veida vai mutvārdu plašāka apjoma ziņojums par pa-

veikto', lieto divus dažādus vārdus — pārskats un

atskaite, piemēram, saka: lasit pārskata referātu vai

lasīt atskaites referātu, arodbiedrības vietējās komitejas

pārskata un vēlēšanu sapulce vai arodbiedrības vietējās
komitejas atskaites un vēlēšanu sapulce, komjaunatnes
organizācijas pārskata un vēlēšanu sapulce vai komjau-
natnes organizācijas atskaites un vēlēšanu sapulce.
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Nav labi, ja vienu un to pašu jēdzienu valodā izsaka ar

vairākiem vārdiem, kas neatšķiras ne ar stilistisko no-

krāsu, ne lietojuma sfēru. Apzīmējot vienu un to pašu
jēdzienu ar dažādiem neitrāliem vārdiem, var rasties pār-
pratums, kas var vedināt uz domām, ka runa ir par at-

šķirīgām parādībām. Tāpēc attiecīgās parādības apzīmē-
šanai būtu jāizvēlas tikai viens no neitrālajiem vārdiem

un, proti, tas, kas no vārdveidošanas un semantikas vie-

dokļa vislabāk atklāj attiecīgā jēdziena saturu.

Vārdam pārskats latviešu valodā nostabilizējušās divas

nozīmes:

1. 'Sistemātisks, vispusīgs ieskats, priekšstats (par
ko)', piemēram:

.. filmas otrajā pusē dažas pārejas [no vienas epizodes
uz otru] ir pārāk asas, tādēļ zūd pārskats par darbī-

bas norises laiku un vietu (Literatūra un Māksla, 1962,
45). levērojamā Spānijas mūsdienu dzejnieka Rafaela
Alberti

..
kaismīgā, protesta pilnā balss izteic Spānijas

antifašistisko spēku vēlējumos un cerības. Sī grāmata ir

savdabīgs pārskats par Alberti četrdesmit svešumā

pavadītajiem gadiem (Cīņa, 1970, 272).
2. 'Rakstveida vai mutvārdu plašāka apjoma ziņojums

par paveikto', piemēram:
Kolhoznieki gada pārskata sapulcē vērtē, kas pa-

darīts labi. . (Zvaigzne, 1963, 17). Ozols gatavoja pār-
skatu par savu darbu pagastā (A. Sakse. Pret kalnu,

1965, 474).
Ari grāmatvedībā runa par pārskatiem; piemēram mi-

nēšu dažus teikumus no X- Andžāna grāmatas «Grāmat-

vedības pamati»: Periodiski (ik mēnešus, ik ceturkšņus
un ik gadus) uzņēmumi, iestādes un organizācijas aprē-

ķina grāmatvedības kontos iegūto datu kopsavilku-
mus un sastāda pārskatus. [. .]P ār skat v veidlapu
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formas noteic PSRS Centrālā statistikas pārvalde

(Ķ. Andžāns. Grāmatvedības pamati, 1963, 162).
Abas šīs minētās vārda pārskats nozīmes — gan no-

zīme 'sistemātisks, vispusīgs ieskats, priekšstats (par ko)',
gan arī nozīme 'rakstveida vai mutvārdu plašāka apjoma
ziņojums par paveikto' pilnīgi iekļaujas vārdu skats un

skatīt atvasinājumu semantiskajā sistēmā tāpat kā vārdi

apskats, atskats, ieskats, uzskats.

Lietvārds atskaite atvasināts ar sufiksālo galotni -c no

darbības vārda atskaitīt. No darbības vārdu celmiem ar

sufiksālo galotni -c atvasinātie lietvārdi palaikam ir si-

nonīmi norises vārdiem ar izskaņu -šana, un tiem ir at-

bilstošās attiecīgo darbības vārdu nozīmes, piemēram,

apritēt — apritēšana, aprite, tāpat arī atskaitīt — atskai-

tīšana, atskaite.

Darbības vārda atskaitīt pamata nozīmei 'skaitot at-

ņemt nost', piemēram, no simta atskaitīt desmit, ir atbil-

stoša lietvārda atskaitīšana nozīme, piemēram
skaitļu saskaitīšana un atskaitīšana. Ar sufiksālo galotni
-c darināto vārdu atskaite lieto fizikā kā terminoloģiskas
vārdkopas komponentu — atskaites sistēma, absolūtā at-

skaites sistēma, līdzīgi arī krievu valodā
— cucien

OTcnera, ačcoAtOTHan cucreMa orcnera.

Piemēram:

Ķermenis attiecībā pret Zemi kustas ar noteiktu āt-

rumu. Bet, ja par atskaites sistēmu ņem Sauli, tad tas

pats ķermenis kustas ar citu ātrumu (E. Karpovics. Kas ir

telpa un laiks?, 1960, 25).

Pēdējā laikā diezgan bieži vārds atskaite tiek lietots ar

nozīmi 'rakstveida vai mutvārdu plašāka apjoma ziņo-

jums par paveikto', tas ir, tieši ar to pašu nozīmi, kādā

lieto vārdu pārskats. Piemēram:

«Es, biedri kolhoznieki, pēc labākās sirdsapziņas .. >



109

atskaites sapulcē bija taisnojies vecais priekšsēdētājs
(J. Stulpāns. Cilvēks_ dedzina kūlu, 1962, 7).

Man [skolotājai] jānobeidz plāni, jāsagatavo atskai-

tes (I. Lubējs. Satikšanās, R., 1959, 24).
Vārda atskaite nozīme 'rakstveida vai mutvārdu pla-

šāka apjoma ziņojums par paveikto' neatbilst darbības

vārda atskaitīt leksiskajām nozīmēm, jo darbības vārdam

atskaitīt nozīmes 'sniegt pārskatu, ziņot' nav. Vārda at-

skaite nozīme 'rakstveida vai mutvārdu plašāka apjoma
ziņojums par paveikto' veidojusies kā kalka no morfolo-

ģiski tuviem, bet leksiskajā nozīmē atšķirīgiem krievu

valodas vārdiem orner un OTcner.

Kalkas bagātina valodu tad, ja valodā nav atbilstoša

vārda attiecīgā jēdziena apzīmēšanai, ja, kā saka, valodā

ir tukša vieta. Bet, tā kā latviešu valodā jēdziena 'rakst-

veidā vai mutvārdu plašāka apjoma ziņojums par pa-
veikto' izteikšanai ir jau labs, nepārprotams vārds pār-
skats, tad ar šo pašu nozīmi vārds atskaite nebūtu lieto-

jams.
Vārdu atskaite latviešu valodā pašlaik plaši lieto ar

nozīmi 'atklāta sasniegumu demonstrēšana, parādīšana
(parasti par mākslas kolektīviem)', piemēram: jauktā
kora atskaites koncerts, kultūras nama deju kolektīva

atskaites koncerts, kombināta «Māksla» atskaites

izstāde. Piemēri no laikrakstiem:

Aktīvi rit gatavošanās .. Dziesmu un deju svētkiem Lie-

pājā. Nobeigumam tuvojas šīs sagatavošanās pirmais
posms — mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu at -

skaites koncerti (Literatūra un Māksla, 1964, 26).
Visi bija vienis prātis, ka biežāk jārīko atskaites kon-

certi, lai kolektīvus ciešāk saliedētu .. (Cīņa, 1970, 181).
Arī šī vārda atskaite nozīme neizriet no pamatvārda

atskaitīt semantikas. Vārdkopa atskaites koncerts v. tml.
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noskaņo mūs nevis mākslas baudījumam, bet gan ar grā-
matvedību saistīta ziņojuma uztveršanai. Tāpēc labāk
būtu runāt vai nu tikai par koncertu, izstādi zināmā laika

posmā, vai arī šajā gadījumā izmantot vārdu pārskats, kā

to paretam lasām mūsu preses slejās, piemēram:
Pārskata koncerts kopā ar daudzajiem citiem studentu

koncertiem liecina par lielu un auglīgu darbu jauno māk-

slinieku audzināšanā mūsu konservatorijā (Rīgas Balss,
1970, 285). Liepājnieki turpretī ik rudeni rīko pārskata
izstādi Liepājas muzejā.. (Cīņa, 1970, 154).

Dažreiz sarunvalodā un nereti arī rakstu valodā lieto

atgriezenisko darbības vārdu atskaitīties ar nozīmi

'sniegt pārskatu par paveikto', piemēram:
. .

divi kolhozu priekšsēdētāji atskaitījās par labības

sagādes plāna Izpildi (Karogs, 1954, 1, 113. lpp.).
Atgriezeniskajiem darbības vārdiem latviešu valodā

palaikam ir tiešā darbības vārda semantika plus tā no-

zīme, ko tiem piešķir atgriezeniskā galotne, piemēram,
skriet — skrieties, turēt — turēties, mazgāt — mazgāties.

Darbības vārda atskaitīt atgriezeniskajai formai atskai-

tīties nav reālas darbības, ko apzīmēt, jo skaitļi paši sevi

viens no otra atskaitīt nevar, tas ir, tie nevar atskai-

tīties, tāpēc atgriezeniskais darbības vārds atskaitīties

literārajā valodā nav lietojams.
Tā kā vārda atskaitīties nozīme 'sniegt pārskatu' neiz-

riet no attiecīgā tiešā darbības vārda atskaitīt semantikas,

tad literārajā valodā tās izteikšanai ieteicams lietot vārd-

kopu sniegt vai dot pārskatu.
No visa teiktā par vārdu pārskats un atskaite lietošanu

jāsecina, ka latviešu literārajā valodā jēdziena 'rakstveida

vai mutvārdu plašāka apjoma ziņojums par paveikto' iz-

teikšanai vēlams lietot vārdu pārskats, nevis atskaite, pie-
mēram, pārskata referāts, gada pārskata sapulce, sniegt
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pārskatu, tāpat arī, runājot par kāda kolektīva atklātu

sasniegumu demonstrēšanu mākslas nozarēs, būtu labāk,

ja atskaites vietā lietotu pārskats, piemēram, pārskata

koncerts, pārskata izstāde.

I. ĒDELMANE

VĀRDA KODOLS SEMANTISKĀ STRUKTŪRA

UN TĀ SALIKTEŅI

Vārdā kodols mūsdienu valodas attīstības posmā ietver-

tas sešas savstarpēji saistītas, taču semantiski atšķirīgas
nozīmes, jo katra no tām izsaka citu jēdzienu.

Vārda kodols pamatnozīme (tā ir identa ar vārda pirm-

nozīmi) formulējama apmēram tā: 'augļa vai sēklas iek-

šējā daļa, kas ietverta cietā apvalkā', piem., rieksta ko-

dols, auzu graudu kodoli.

Botāniķi, mežsaimnieki un citi speciālisti izmantojuši
šīs nozīmes pārnesto lietojumu attiecīga termina radīša-

nai. Par kodolu nosaukts koksnes iekšējais slānis, kas ir

blīvāks un tumšāks, salīdzinot ar visu koksnes masu.

Piem., Vecākā, tumšākā, blīvā koksne aiz [koksnes jau-
nākās — dzīvās daļas] aplievas ir kodols. Kodola šūnas

ir nedzīvas, ar biezām sienām (J. Sudrabs. Augļkopība,
R., 1960, 35).

Arī nākošās piecas vārda kodols nozīmes izveidojušās
no vārda pamatnozīmes ar pārnesumu. Otrā nozīme ir

'kādas reālijas iekšējā, centrālā daļa' (Zemes kodols,
krama kodols, zīmuļa kodols v. c). Trešā nozīme —

'dzīva organisma šūnas nozīmīgākā sastāvdaļa. Piem.:

Radiācijas ietekmē tiek bojāts [dzīva organisma] šūnas
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galvenais dzīvības elements — kodols (Zvaigzne, 1964,

19, 16. lpp.). Ceturtā nozīme — 'atoma centrālā daļa'
(kodola starojums, kodolu termiskās reakcijas v. tml.).
Piektā nozīme — 'kāda kolektīva vai cilvēku grupas gal-

venā, svarīgākā daļa. Piem.: Strādnieku teātra trupas
kodolu sastādīja darba jaunatne (Zvaigzne, 1968, 7,
20. lpp.). Sestā nozīme — 'kāda jautājuma, mākslas

darba v. tml. būtība. Piem.: grāmatas kodols, lugas siže-

tiskais kodols, mākslas darba idejiskais kodols v. c.

Sesto nozīmi attiecina arī uz cilvēku. Piemēri no lite-

ratūras: Šoreiz es gandrīz pietvīku — tik laimīga biju par

Aivara godīgumu. Tātad neesmu maldījusies, viņā slēpjas
labs, veselīgs kodols (Karogs, 1956, 7, 59. lpp.) .V. Lītie

Rozi atveido ar lielu spēku un skaidrību, daudzkrāsainu,

parādot gan to pozitīvo kodolu, kas ir Rozē, gan arī, kā

viņā dzimst jaunas domas un atziņas (J. Kalniņš. Pa

gadu kāpnēm, R., 1966, 406).
Mūsdienu latviešu valodā izveidojusies prāva grupa

salikteņu ar substantīva ģenitīvu kodol- (bez galotnes)
salikteņa pirmajā daļā. Šo salikteņu pirmajam komponen-
tam ir vārda kodols ceturtā nozīme — 'atoma centrālā

daļa', un tie norāda, ka otrajā komponentā nosauktajai
reālijai, t. i., priekšmetam, parādībai, procesam vai īpa-
šībai, ir sakars ar atoma kodolu un tam raksturīgām pa-

rādībām. Piem.: kodolbumba, kodolbumbvedējs, kodolda-

ļlņa, kodoldegvlela, kodoleksperlments, kodoleksplozija,
kodolenerģētika, kodolenerģija, kodolfizika, kodolfizikis,
kodollekārta, kodollerīce, kodolierocis, kodolizmēģinā-
jums, kodolkarš, kodollalkmets, kodolmagnētlsks, kodol-

magnētisms, kodolpētījums, kodolpētnieks, kodolradiācija,
kodolraķete, kodolreakclja, kodolrūpnleclba, kodolsabruk-

šana, kodolspēks, kodolspektroskopija, kodolsprādziens,
kodolstarojums, kodoltermisks v. c.



Pēdējā laikā vērojama tendence šādu salikteņu skaitu

arvien palielināt. Sevišķi centīgi to dara žurnālisti poli-
tisku un ar politiku saistītu jautājumu izklāstos. Šādiem

salikteņiem bieži ir okazionālismu raksturs, bez kon-

teksta tie grūti saprotami. Piem.: kodolapetīte (Rīgas
Balss, 1966, 193), kodolatbildība (Rīgas Balss, 1966,
179), kodol jautājums (Rīgas Balss, 1966, 179), ko-

dolkoncepcija (Rīgas Balss, 1968, 240), kodolkonflikts
(Padomju Jaunatne, 1966, 123), kodollidzsvars (Rīgas
Balss, 1970, 284), kodolnotikums (Padomju Jaunatne,
1970, 205), kodolpārākums (Cīņa, 1970, 259), kodolplāno-
šana (Rīgas Balss, 1968, 214), kodolpolitika (Padomju
Jaunatne, 1968, 21), kodoltikojums (Cīņa, 1967, 25), ko-

doltraģēdija (Padomju Jaunatne, 1971, 9) v. c. A. Lava

grāmatā «Latviešu leksikoloģija» (R., 1969) uzsver, ka

šādi darinājumi nav valodas fakti, tie ir tikai runas fakti,
kas morfoloģiskās uzbūves ziņā asociējas ar līdzīgi dari-

nātiem vārdiem, kas ir neapšaubāmi valodas fakti. Oka-

zionālismi uztverami un saprotami vienīgi konteksta sa-

karā. Piem.: kodolatbaide — Turklāt toriji demagoģiskos
nolūkos cenšas ievilkt leiboristus diskusijā par nacionālo

kodolatbaides spēku nepieciešamību (Cīņa, 1964, 225);
kodolpretenzijas — panākt Anglijas principiālu piekri-
šanu VFR kodolpretenziju apmierināšanai (Cīņa, 1966,

119); kodolsirds — Vispār jāsaka, ka atomelektrostacijā
ārsts nebūt nav viesis, bet tikpat nepieciešama persona kā,

piemēram, dispečers pie vadības pults. Tādēļ arī daudzu

Belojarskas ārstu darba gaitas cieši savijušās ar Urālu

kodolsirds vēsturi (Rīgas Balss, 1968, 128)
.

Katra vārda leksiskā nozīme balstās uz vispārinājumu,
uz objektīvās īstenības atspoguļojumu un tā abstrakciju
cilvēka apziņā. Polisēmiskam vārdam ir vienota leksisko

nozīmju sistēma, kur katrai nozīmei ir sava abstrakcijas
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pakāpe un attieksme pret pamatnozīmi. Jo tālāks ir no-

zīmē ietvertais pamatnozīmes pārnesums, jo abstrakcija
lielāka. Ja polisēmisks vārds kļūst par kādu no jaundari-
nāta salikteņa komponentiem, tad šis komponents patur to

abstrakcijas pakāpi, kāda bijusi attiecīgajai polisēmiskā
vārda nozīmei.

Salikteņiem ar substantīva ģenitīvu kodot- pirmajā daļā
šī pirmā komponenta abstrakcija ir liela. Vispārinātu,
abstraktu nozīmi var iegūt arī otrais salikteņa kompo-

nents, piem., saliktenī kodolsēne: Velti «Amerikas balss»

diendienā melš, ka bumbas esot bijušas tikai «mierlaika

gatavības stāvoklī», tajās neesot
.. spridzekļu un ka bais-

mās kodolsēnes nekādi neesot iespējamas (Rīgas Balss,

1968, 25). Šajā saliktenī apvienoti komponenti kodot- un

-sēne. Otrā komponenta leksiskā nozīme cēlusies uz ārē-

jas līdzības pamata no vārda sēne pamatnozīmes (attie-
cīgs augs). Šajā gadījumā runa ir par atombumbas sprā-
dziena rezultātā radušos reaktīvo vielu, gāzu un dūmu

mākoni, kas pēc izskata atgādina sēni.

Ļoti bieži tādi salikteņi paliek tikai kā okazionālismi

un valodas vārdu krājumā neiekļūst. Kā uzsver A. Lana,

šādiem darinājumiem nav iespēju atrauties no konteksta

un kļūt par vārdiem.

Salikteņu veidošanās ir viena no mūsdienu valodas at-

tīstības raksturīgākajām tendencēm. Salikteņi ir ļoti no-

derīgi koncentrētai un lakoniskai izteiksmei, taču, cenšo-

ties panākt koncentrētību un lakonismu, vajadzētu rau-

dzīties, cik veiksmīgi saliktenis ir darināts.

Vai tāli vārda nozīmes pārnesumi, t. i., augsta vārdu

abstrakcijas pakāpe, bieži nerada pārpratumus? Par šā-

dām šaubām liecina jau tas, ka daudzi minētā tipa salik-

teņi tekstā likti pēdiņās. Valodā nevajadzētu kultivēt tā-
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dus salikteņus, kas var radīt neizpratni. Ar vārdkopu vai

palīgteikumu izteikts aprakstošs paskaidrojums dos lasī-

tājam vai klausītājam vairāk nekā grūti uztverams jaun-
darināts saliktenis.

M. STENGREVICA

PIEZĪMES PAR DAŽIEM VĀRDIEM

Vai smuks ir skaužams visur?

Dažkārt nākas dzirdēt iebildumus pret īpašības vārdu

smuks un atbilstošo apstākļa vārdu smuki kā nelatviskiem

aizguvumiem. No mūsdienu latviešu literārās valodas

viedokļa šādam uzskatam nav pamata. Vārds gan aiz-

gūts no vācu valodas 1
,

bet literārās valodas attīstības

procesā nav kļuvis par barbarismu un tādēļ nebūtu pie-
līdzināms tai kategorijai, pie kuras pieder, piemēram,
tenteris, nāburgs, sirmis, treprūme, uztapsēt, uzprovēt un

daudzi citi.

Vārdam smuks ir noteikta vieta mūsdienu latviešu lite-

rārās valodas leksiski stilistiskajā sistēmā — tas ir īpašī-
bas vārda skaists sinonīms ar spilgtu sarunvalodas stilis-

tisko nokrāsu, kas jo sevišķi jūtama, ja salīdzinām vārda

smuks lietojumu ne tikai ar neitrālo skaists, bet arī ar

atbilstošo poētisko sinonīmu daiļš. Jāpiemetina, ka aplū-
kojamo smuks par vārda skaists sinonīmu ar sarunvalo-

das stilistisko nokrāsu atzīst arī 1964. gadā izdotā «Lat-

viešu valodas sinonīmu vārdnīca». Atvasinātā apstākļa
vārda smuki vieta mūsdienu latviešu literārajā valodā ir

līdzīga. Daži piemēri:
Selgā smuka vēja kārta, ko? Lai pūš, ziemelis no lietas

1 Vārds aizgūts no viduslejasvacu formas smuk.
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jūras uzdzīs reņģi (J. Grants). «Ir smuka?» puisis nopra-

sīja. «Glītiņa, glītiņa, dēls,» vecenīte apliecināja (V. Klī-

vers) .

Lai gan Auziņiete tēva bērēs bij tik smuki raudājusi,
Vanags pats iztrieca viņu no istabas.. (A. Upīts). Man

tikai žēl tos zirgus atstāt. leliks atkal tādu kā Ķalinku.

Kumeliņi tik smuki paaugušies (A. Sakse).

Redzams, ka vārdiem smuks un smuki ir noteikta stilis-

tiska slodze — tie attiecīgo nojēgumu izsaka it kā mazāk

nopietni, ar zināmu neoficiāluma, familiaritātes vai pat
humora pieskaņu. Tādēļ, protams, šo vārdu lietojums pie-
ļaujams tikai atbilstošā runas situācijā vai kontekstā.

Pārējos gadījumos tiešām jāizvēlas citi sinonīmi, kā

skaists, daiļš, jauks, glīts.

Pavards un plīts: katls un grāpis

Par nelatviskiem un reizē ar to par skaužamiem daž-

brīd atzīti arī aizgūtie vārdi plīts un grāpis un to vietā

ieteikts lietot pavards un katls.

Arī šai gadījumā starp sinonīmiem nav saskatāmas lite-

rārā vārda un barbarisma attieksmes. Abi aplūkojamie
vārdi — gan plīts, gan grāpis — ir saglabājuši noteiktas

pozīcijas mūsdienu latviešu literārajā valodā.

Pavards ir plašāks nojēgums, ko varētu formulēt apmē-
ram kā iekārtu, izbūvi uguns iekuršanai un uzturēšanai,

parasti ēdiena gatavošanai. Pavardu varētu uzrīkot,

piemēram, arī no ķieģeļiem kaut kur ārpus telpām.

Turpretim par plīti to laikam nevarēs teikt. Pāris pie-



117

mēru, kas rāda vārdu pavarda un plīts lietojumu mūs-

dienu tekstos:

Viņš apsēdās pie pavarda, uzlika uz oglēm sietiņu un

uzbēra ozola zīles (2. Grīva). Katras mītnes iekšienē

[senlatviešu mājokļos] atradās no jūrmalas smiltīm iz-

veidots pavards, kas noderēja telpas apsildīšanai un

ēdiena gatavošanai («Zvaigzne», 1957, 7).

Baltā podiņu plīts tikai retās vietās bija saglabājusi at-

miņas par savu baltumu.. (A. Sakse). [..]katliņu cieši

nosedz ar vāku un virs plīts vai cepeškrāsnī sautē.. (Māj-
turība).

Plīts ir noteikta veida pavards, un, dēvējot šo pavardu,
kam ir raksturīgā virsa, durtiņas, cepeškrāsns un pārējās
atbilstošās detaļas, tieši par plīti, iegūsim tikai lielāku

izteiksmes precizitāti. Protams, kur nevar rasties pārpra-
tums, aizgūtās plīts vietā lietojams arī latviskais pavarda
vārds.

Ļoti līdzīgas ir katla un grāpja attieksmes. Liekas, ka

ne katru katlu dēvējam par grāpi, bet gan tikai tādu, kam

ir apaļš dibens un līksts turēšanai. Bez tam grāpis parasti
ir no čuguna. To apliecina arī šī vārda lietojums litera-

tūrā: Virtuvē caurām dienām kurējās plīts. Milzīgā,
melnā grāpī sautējās kartupeļi cūkām (R. Ezera). Ap-
lūkotajā nozīmē vārds grāpis pazīstams vairākās latviešu

izloksnēs.

Jāpiezīmē, ka grāpji sastopami arvien retāk. Šādā sa-

karā aplūkojamā vārda lietojumā jūtams arī zināms sti-

listisks iekrāsojums. «Latviešu valodas sinonīmu vārd-

nīcā» grāpis kvalificēts kā sarunvalodas vārds. Principā
neiebilstot pret šādu vārda stilistisko raksturojumu, to-

mēr liekas, ka pamatos katls un grāpis ir leksiski si-

nonīmi, kas, kā redzējām, nozīmes ziņā gluži nesedzas
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un tādēļ nav viens ar otru aizstājami. Abiem vārdiem

valodas leksiski stilistiskajā sistēmā katram ir sava

vieta. Katla nozīmē vispār — grāpis, protams, nebūtu

lietojams.

Par partikulu diemžēl un dažām vārdu semantiskās

attīstības likumsakarībām

Partikulas diemžēl izcelsme no vārdkopas dievam žēl

vairākkārt izraisījusi pārdomas par tās iederīgumu mūs-

dienu latviešu literārajā valodā. Sādā sakarā, vairo-

ties no it kā apšaubāmā diemžēl, runātāji bieži vien

lieto patiešām nelatvisku un labā latviešu valodā nepie-

ļaujamu konstrukciju par nožēlošanu. Partikula diemžēl

tiešām radusies no vārdkopas dievam žēl. Taču laika

gaitā tā bijusi pakļauta desemantizācijas procesarrf,
proti, sākotnējā nozīmē ir atmiruši. Rezultātā iz-

veidojies viens vārds — partikula, ko lieto, lai paustu
nožēlu.

Diemžēl nav vienīgais vārds, ko skāris šis process. Ir

vairāki tādi vārdi, kuru aizsākumos bijis dieva vārds. Vis-

pirms šeit jāmin zināmais un diendienā lietotais vārds

paldies, kurā vairs tikai ļoti labs latviešu valodas vēstures

zinātājs pazīs kādreizējo palīdz dievs. Vēl tālāk no

sava pirmsākuma aizgājis atvasinātais darbības vārds

paldiesot, kas dažkārt saklausāms sarunvalodā un

kam kā ekspresīvs papildkomponents pievienojies nie-

vīgs emocionālais tonis, piemēram, ko tu tur tik daudz

paldiesot
Skaidrāk kādreizējā sastāvdaļa dievs ir vēl saskatāma

pieklājības teicienā ardievu, ko reizumis lietojam atvado-
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ties (parasti uz ilgāku laiku vai pavisam). Taču arī šī

vārda lietojumā nav vairs nekāda sakara ar reliģiskiem
motīviem, piemēram: Un, ne ardievu nepasacījis, viņš iz-

gāja un devās taisni uz māju .. (L. Laicens). Vēl skaid-

rāk sākotnējās nozīmes zudums saskatāms šādā tekstā:

.. vajag tev tikai noticēt, kad atkal paliec tukšā. Tiklīdz

būs vajadzīgs izšķirošs vārds, tad ardievu labie solījumi
(D. Zigmonte).

Sākotnējo nozīmi vairāk zaudējis atbilstošais lietvārds

ardievas, piemēram: .. Dzērves, izgaistot tālēs, ardievas

kliedz (C. Dinere). Jau vecais gads ar dienu pēdējo Pie

manis ienāk pateikt ardievas (J. Stulpāns). Starp citu,

pati šī vārda gramatiskā forma apgrūtina tā pirmele-
mentu uztveri.

Par desemantizāciju kā vienu no valodas attīstības

likumsakarībām liecina ari, piemēram, pieklājības tei-

ciens arlabvakar, kurā vairs nav ietverts laba vakara

vēlējums. Piemēram:

«Jās varat iet. Arlabvakar,»
.. oficiālā balsī sacīja Ei-

kens. Agnese nočukstēja «arlabvakar» un izslīdēja no iz-

devēja kabineta (A. Sakse). Šeit grūti būs iedomāties, ka

izdevējs Agnesei vēlētu labu vakaru. Tāpat arī Agneses
nočukstētajā «arlabvakar» nav saklausāmas nekādas po-

zitīvas emocijas. Abi runātāji ir tikai izsacījuši pieklājības
teicienu. Līdzīga funkcija mūsdienu literārajā valodā ir

arī pārējiem pieklājības teicieniem: labrīt, labdien, lab-

vakar, arlabunakti.

Paralēli sākotnējās nozīmes zušanai vārdi palaikam
iegūst jaunu nozīmi, respektīvi, notiek nozīmes maiņa.
Tā vārds aizsaule, kas mitoloģiskos priekšstatos nozīmēja
Veļu valsts', 'viņpasaule', mūsdienu lietojumā šo nozīmi

zaudējis un ieguvis jaunu semantiku, piemēram: .. ar Vili
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Lāci
..

aizsaulē noiet viens no spilgtākajiem, neaizmirsta-

majiem latviešu monumentālās literatūras korifejiem..
(Literatūra un Māksla, 1966, 7). [..]&s krājums lasīta-

jam būs tuvs un interesants, liks atcerēties nesen aizsaule

aizgājušo autoru (Jaunās Grāmatas, 1968, 7). Nav šaubu,
ka citētajos tekstos aiziet vai noiet aizsaulē ir stilistiski

neitrālā darbības vārda nomirt poētisks sinonīms. Nevē-

lēdamies par tuvu, cienījamu cilvēku nāvi izteikties tieši,

runātāji cenšas pārklāt šim faktam it kā poēzijas plīvuru.
Tādēļ valodā vārdam nomirt ir tik daudz sinonīmiskas iz-

teiksmes iespēju: beigt savas gaitas, šķirties no dzīves,

aizvērt acis uz mūžu v. c.

Analizētais materiāls ilustrē desemantizācijas un se-

mantisko maiņu procesus valodā un reizē ar to bal-

sta partikulas diemžēl iederīgumu mūsdienu latviešu

valodā.

B. CEPLĪTE

LIETOT, PIELIETOT, LIETOJUMS, PIELIETOJUMS

Latviešu valodas pratējiem nav vajadzīgs paskaidrot
ko nozīmē vārdi lietot un lietojums, piemēram:

Melno bērzu piepi Drātu un Sibīrijas .. iedzīvotāji da-

žādu kuņģa un zarnu slimību .. ārstēšanai lieto jau sen

(Pētersone. Savvaļas ārstniecības augi, 1968, 70). Kā lie-

kas, šīs metodes vislabāk lietot psihiskās vingrināša-
nas veidā, pēc analoģijas ar rosmes vingrinājumiem.-
(V. Levi. Domu medījot, 1969, 264). Savā laikā šī drama-

turģija saistījās ar jaunu skatuves paņēmienu lieto-

jumu (nosacītā telpu, spējas laukumu savdabīgu
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izmantošanu, paradoksālu spēles vieglumu dziļdomīgi ne-

gaidītu otro plānu) (Literatūra un Māksla, 1970, 50).
Šai rakstiņā gribas pievērst uzmanību vārdiem pielietot

un pielietojums, kas pēdējos gados rakstos un runā pā-
rāk izplatījušies.

Ko nozīmē vārds pielietot? Zinot, ka lietot nozīmē 'liet-

derīgi izmantot', atliek noskaidrot, kādu nozīmes niansi

darbības vārdam lietot piešķir priedēklis pie-.

Pārskatot visas nozīmes, kas piemīt priedēklim pie-,

jāsecina, ka darbības vārdam lietot priedēklis pie- ne -

kādu nozīmi nepiešķir, tāpēc ka lietot nozīme — 'liet-

derīgi izmantot' — nav saistāma ne ar vietas nozīmi, ne

pievienošanas nozīmi, ne pakāpenisku darbības kāpinā-
šanas nozīmi, ne darbības pilnīguma, bagātīguma nozīmi,

ne vājinātas intensitātes, nepilnīgas darbības nozīmi, ne

arī ar darbības pabeigtības nozīmi (sk. Mūsdienu lat-

viešu literārās valodas gramatika, I, 1959, 362—363).
Līdz ar to atvasinājuma pielietot pastāvēšanai nav pa-

matojuma.
Tā ātri iztīra un aizvelk nedzīstošas vātis, trofiskās čū-

las, dziedē apdegumus, un šo jauno preparātu tagad ar

sekmēm pielieto ne tikai ķirurģijā, bet arī ginekoloģiju
un stomatoloģijā (Karogs, 1969, 9, 34. lpp.).
ģiskās metodes patlaban pielieto praktiski gandrīz
visu sistēmu saslimšanu ārstēšanā (Veselība, 1967, 11,
16. lpp.).

Šais piemēros pareiza būtu bezpriedek|a forma lietot.

Par darbības vārda atvasinājumu pielietot teiktais,

protams, attiecas arī uz divdabjiem.

Bagātīgi pielietotās grīdsegas, mīkstās mēbeles

un piekārtie koka griesti ieturēti siltos toņos un ienes cil-

vēcisko šajā betona kazemātā (Māksla, 1970, 4, 54. lpp.).
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Imants Kalniņš ir viens no pirmajiem, kurš musu teātru

oriģinālmūzikā tik daudz pielietojis songus (Māksla,
1969, 3, 32. lpp.).

Jāpiezīmē, ka darbības vārdam lietot tuva ir viena no

vārda izmantot nozīmēm. Līdz ar to izmantot ir ieteicams

tādos kontekstos, kur nevar rasties negatīvas asociācijas,

resp., kad vārdam izmantot nav nozīmes 'ļaunprātīgi iz-

lietot, ekspluatēt', piemēram:
Turpmāk mēbeļu apstrādē aizvien plašāk tiks izman-

totas dažādu krāsu plastmasas.
Tāpat kā atvasinājumiem ar darbības vārdiem un div-

dabjiem, priedēklis pie- arī atvasinājumiem ar lietvārdiem

lietojums, lietošana nekādu nozīmes niansi nepiešķir.
Rotājums E. Rubenes darbos nekad nenomāc priekš-

meta funkcionālo jēgu, bet ir saskaņā ar to, izriet no ma-

teriāla un tehnikas. Jūtama tautas mākslas tradīciju dziļa
izpratne un smalkjūtīga pielietošana (Māksla, 1970,

4, 52. un 53. lpp.). Kinematogrāfam ar glezniecību un

mākslas fotogrāfiju ir vairāki kopīgi saskares punkti. U

līdzīgi tādi attēla veidošanas paņēmieni kā tonalitāte, rak-

sturs, faktūra (gan mazliet citā nozīmē). No šo izteiksmes

līdzekļu pielietojuma vispirms atkarīgs, vai uguns-

grēks filmā būs ugunsgrēks, pie kura aizsmēķējam, vai

traģēdija.. (Karogs, 1969, 7, 154. lpp.). [..] jebkuru pa-

ņēmienu var lietot nevietā. Tādu pielietojumu ne-

vietā diezgan daudz varam sastapt arī mūsdienu mū-

zikā.
.

(Literatūra un Māksla, 1967, 43).
Šais piemēros pareizi būtu lietvārdi lietojums vai iz-

mantošana.

Nevajadzīgo atvasinājumu pielietot, pielietojums, pie-

lietošana plaša izplatība mūsdienu rakstos un runā, šķiet,

skaidrojama ar krievu valodas vārdu npUMenurb npuMt-

hciiuc burtisku pārcēlumu latviešu valodā.
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D. ZEMZARE

PIEZĪMES PAR MŪSDIENU LATVIEŠU

PERSONU VĀRDIEM

Bērnam dzimstot, vecāki izvēlas viņam vārdu, ko re-

ģistrē dzimtsarakstu birojs. Dotais vārds paliek cilvēkam

visu mūžu. Tāpēc labi padomāsim, kādā vārdā saukt savu

dēlu vai meitu! Apdomāsim, vai mums patīkamais kalen-

dāra, romāna, filmas un sporta varoņa vai cienījama un

mija radinieka un drauga vārds būs vēlāk, pēc gadiem,
bērnam pieaugot, arī viņam patīkams.

Pirmais un galvenais latviešu personu vārdu avots ir

sešsimt sešdesmit vārdu lielā izlase, ko ik gadus publicē
kalendāri. Spēcīgu ierosmi arvien dod literatūra. Arvien

no jauna bērnu vārdu sarakstos parādās iemīļoto latviešu

rakstnieku Raiņa, Aspazijas, Annas Brigaderes un Vija
Lāča daiļdarbu varoņu vārdi. Arī igauņiem, kā atzīmē

igauņu personu vārdu pētnieks Edgars Rajandi, pēc Vija
Lāča romāna «Uz jauno krastu» tulkojuma publicēšanas
Mvara vārds kļuvis par biežāk izraudzīto vārdu zēniem.

Vārdu izvēlē atspoguļojas arī cieņa un simpātijas pret
ievērojamiem pasaules sabiedriskajiem, valsts un māk-

slas darbiniekiem. Piemēram, indiešu vārdu Indira dod

latviešu meitenei.

Tiem, kas interesējas par cittautu personu vārdiem, va-

rētu ieteikt palasīt Zinātņu akadēmijas Valodas un litera-

tūras institūta sagatavotos «Norādījumus par citvalodu

īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā
valodā». Divpadsmit Norādījumu biļeteni iepazīstina ar

Populārākajiem lietuviešu, krievu, igauņu, somu, vācu,

franču, angļu, itāliešu un citu valodu personu vārdiem.

Biļeteni gan izdoti ar nolūku norādīt, kā pareizi jāraksta
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citu valodu personu vardi latviešu valodā, bet tie var

dot ieskatu arī par pazīstamākiem personu vārdiem citās

valodās.

Mums nav saglabājušies senie latviešu personu vārdi.

Tos jau pirms daudziem gadu simtiem izskauda baznīcas

noteiktie vārdi. Tāds pats process noticis daudzās valodās.

Ilgajā pastāvēšanas laikā šie uzspiestie aizgūtie vārdi ir

pārveidojušies, piemērojušies katras valodas skaņu un

formu sistēmas īpatnībām. Tā, piemēram, internacionāla-

jam vīriešu vārdam Andrejs, saīsināti mums arī Andris,

krievu vīriešu vārdam Andpeu, vācu Andreas, angļu An-

drew, franču Andrē, igauņu Andres, somu Antero, Antti

pamatā ir grieķu īpašības vārds andreios 'vīrišķīgs. Eb-

reju Magdala, latīņu pārveidojums Magdalēna ir pamatā
vācu sievietes vārdam Madlen, krievu MaedaAuna

,
lat-

viešu Madliena jeb Madliene.

Aizgūtie personu vārdi pa lielākajai daļai ir pieņēmuši
latviešu valodā lokāmu galotni, vīriešu vārdi s vai -is

un sieviešu vārdi a vai -c, piemēram, vācu Hans lat-

viešu valodā ir ieguvis galotni -is un zaudējis latviešiem

savā laikā neparasto h skaņu, krievu vīriešu vārds Bopuc

latviešu valodā ieguvis galotni -5 (Boriss), franču sievie-

tes vārdam Annette [anēt] latviski ir galotne -c, angļu

Mary [mēri] — izskaņa -ija (Mērija).
Lielākas grūtības latviešu valodā ir radījuši un rada

citu valodu personu vārdi, kas beidzas ar -o vai -v, tas ir,

ar tādām galotnēm, kādu latviešu vārdiem nominatīvā

nav. Ko senāk latviešu valodas runātāji un rakstītāji da-

rījuši ar svešiem personu vārdiem, kas oriģinālā beidzas

ar -o? Gadu simtu ritējumā arī dažiem no šiem vārdiem ir

tendence iekļauties latviešu valodas sistēmā ne tikai sa-

runu valodā, bet arī rakstos. Interesanti piezīmēt, ka pir-
mie latviešu kalendāra sastādītāji XVIII gadsimta vidū



125

nav rakstījuši Bruno, Gvido, Oto, bet o vietā pievienojuši
galotni -s vai izvēlējušies variantus ar izskaņu -ons:

Brūns, Ots, Gvidons. XIX gadsimta kalendāros ir atro-

dami vēl rakstījumi ar galotnēm -n, -is un -us vai izska-

ņām -iņš un -ovs: Brunovs, Brunos(!), Ģidis, Gvidus un

daudzi Oto varianti Ote, Otis, Otons, Ate, Atis, Atiņš.
Latviskie vīriešu vārdu Oto un Hugo varianti Atis un

Uģis ir kļuvuši par izplatītiem latviešu personu vārdiem.

Latviešu kalendāros un praksē arvien ir bijuši sastopami
daži vīriešu vārdi ar -o, no tiem vairāk ieviesušies tikai

Gvido, Hugo un Oto, kas šad tad parādās blakus latvis-

kajiem variantiem. Pēdējos gados latviešu kalendāros

bija pieci internacionāli vīriešu vārdi, kas beidzas ar -o:

Bruno, Gvido, Hugo, Oto, Rodrigo. 1968. gadā tiem visos

latviešu kalendāros, izņemot Dabas un vēstures kalen-

dāru, pievienojas sestais vārds ar -o — Ivo. Jājautā, vai

latviski tomēr daiļāk neskanētu lokāmā forma — ar ga-
lotni -s vai -is: Ivs vai Ivis. Bez tam jānorāda, ka vārds

Ivo vai Ivs gan būtu liekams kalendārā tai pašā dienā,
kad Ivars (tāpat kā O fo un Atis, Hugo un Uģis, Antonija
un Anta ir vienā dienā), nevis kopā ar Induli. Daudzajos
kalendāros otrajā janvāra dienā ievietotais jaunais vārds

foo ir kļuvis visai populārs, sevišķi pilsētās. 1968. gadā,
tas ir, kad vārdu Ivo tikko uzņēma kalendāros, Rīgā jau
katrs simtais jaundzimušais latvietis nosaukts par Ivo,

bet 1970. gadā — katrs piecdesmitais. Bet Kuldīgā jau
1968. gadā katrs piecdesmitais jaundzimušais ir Ivo. Tieši

pašlaik vērojams, ka straujā tempā izplatās sevišķi no

igauņu, franču un itāliešu valodas aizgūtie nelokāmie vī-

riešu vārdi ar -o, piemēram: Argo, Arno, Arvo, 110, Italo,

Reino, Toivo, Uno, Vido v. c, kuru skaits jau sniedzas

vairākos desmitos un kuri nākotnē pretendēs uz vietu ka-

lendārā. Rīgā un Saldū 7 procenti no latviešu tautības
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vecāku izraudzītiem zēnu vārdiem beidzas ar -o, bet

Kuldīgā — 4 procenti. Ir saprotams, ja jauktā laulībā ar

latvieti, piemēram, igaunis dod savam dēlam viņam vai-

rāk parasto vārdu Raimo, kas ir Raimonda saīsinājums.
Visi igauņu vārdi ar galotni -o ir igauņu valodā lokāmi.

Kāpēc gan latviešu puisēnam jādod Arnolda franciskais

vai igauniskais variants Arno, ja ir labs un lokāms latvis-

kais saīsinājums Arnis'? Nelokāmais vārds rada neērtības

tā lietošanā. Sarunu valodā dzirdami minēto vīriešu per-
sonvārdu latviskotie varianti ar galotni -a, piemēram,
Iva, Raima, Raiua. Šādas formas gan nebūtu vispārinā-
mas, jo vīriešu vārdi ar galotni -a (piemēram, Imanta,

Uga) nav ieteicami, tāpēc ka tie jūk ar sieviešu dzimtes

vārdiem, kas vienmēr beidzas ar galotni -a vai -c. Pēdējā
laikā sākušas parādīties jaukas latviskotas formas Ivs,

Ivis, Raivis. Pamazināmās formas no personu vārdiem

ar -o darina, kā parasts latviešu valodā, piemēram, no

Raimo ir Raimītis, ko arī loka, kā parasts, un bieži vien

ērtuma dēļ lieto biežāk nekā nelokāmās formas.

Daudziem vecākiem patīk neparasti vārdi, tie meklē jau-
nus variantus. Tomēr, izvēloties vārdus, jāievēro savas

valodas struktūra. Vārda īpašniekam nebūs arī patīkami
pastāvīgi lietoti vārda vienkāršojumi sarunu valodā. Nav

ieteicams par oficiālu vārdu dot pamazināmās formas:

Ilzīte, Lienīte, Zelmiņa un tml., kas skan gan sirsnīgi, to-

mēr tajos pārāk dominē pamazināmā nozīme. Neitrālā

stilā — pieaugša cilvēka uzrunā, vēl jo vairāk pieminē-
jumā, tādi vārdi var iegūt komisma pieskaņu.

Meklējot savdabīgumu, nav jāaizraujas, cenšoties no

visiem pamatvārdiem izveidot jaunus variantus ar pašlaik
populārajām izskaņām -ita sieviešu vārdos un -ars vai

-ārs vīriešu vārdos. Mūsu kalendāri ieteic ar izskaņu -ita

24 vārdus un ar -ars, -ārs 20 vārdus, bet praksē ar šīm
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izskaņām ir ievērojami vairāk personu vārdu. Tagad vie-

nai daļai vecāku nemoderni liekas vārdi Guna, Māra,
Zane un tādēļ savas meitas nosauc par Gunitām, Māri-

tām, Zanitām. Pēc Aivara, Ivara, Ilgvara parauga dari-

nāti vārdi Intars, Zinars, Zintars v. c. Pret labskanīgiem
vārdu veidojumiem nekas nav iebilstams, vienīgi jāat-

ceras, ka ir vēl citi labi vārdi un dažādas vārdu papildi-
nāšanas iespējas, jo patīkamās izskaņas, bieži izmantotas,
var drīz apnikt.

Kas sakāms par lielo dažādību aizgūto personu vārdu

izrunā un rakstībā? Tā radusies dažādos laika posmos

pēc dažādiem priekšrakstiem, krievu vai vācu valodas pa-

rauga, novadu īpatnībām vai arī pēc individuālas izvēles.

Dzimšanas dokumentā ierakstītam personas vārdam ir

likuma spēks, ko nevar grozīt ne valodas motīvi, ne pa-
tika vai nepatika. Tā jau XVIII gadsimta kalendāros sa-

stopami variējumi Juris, Jurģis un Jorģis; Pāvils un Pā-

vuls; Anss un Ansis; Benjamiņš un Benjamiņš; Barbara,

Barbula, Bārbule, Barbe un Baiba; Eva, Eve un pēc latvie-

šu sugas vārda ieva pārveidotais Evas vārds leva; Brigita
un Brigite, Maija un Maije utt. Tagadējos kalendāros

ievietotas izplatītās nostabilizējušās formas: Eduards, ne

Edvards, Gundars, ne Gundaris, Laimonis, ne Laimons,

Zintis, ne Zints, Astrīda, ne Astrīde, Danute, ne Danuta,

Lelde, ne Lelda, Valda, ne Valde utt. No lietuviešiem aiz-

gūto Aļģirda vārdu vienīgi Dabas un vēstures kalendārs

dod pareizā rakstījumā ar d, bet citos kalendāros vēl atro-

dams nepareizais variants ar t — Aļģirts. Dadža kalen-

dārā bija uzņemta apvidus forma Petroneļa, kas nebūtu

lietojama.
Sakarā ar dažādām tradīcijām un pareizrakstības mai-

ņām arī jaunākajos jaundzimušo reģistros valda liela ne-

vienveidība garumu apzīmējumos kā saknes zilbēs —
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Rūdolfs un Rūdolfs, tā piedēkļu zilbēs — Arturs un Ar-

tūrs, Diana un Diāna, no kuriem populārākas ir formas ar

gariem patskaņiem. Mūsu pašreizējie kalendāri ir vēl pa-

pildināmi gan ar veciem, gan jaunākiem vārdiem, kas ir

plašāk sastopami vai ieteicami. Sen latviešiem ir pazīs-
tami vārdi Valdemārs un Voldemārs, no kuriem pirmais
ir atrodams tikai Dabas un vēstures kalendārā. Tas pats
sakāms par vārdu Aris, ko tautā lieto blakus Ārijam un

Harijam. Uz vietu kalendārā gaida ari praksē sastopa-
mais franču Anrija latviskojums Anris v. c.

Vārdus meklējot, nav jāaizraujas arī ar mehāniskiem

skaņu sastatījumiem, kuros savienotas vecāku vārdu pir-
mās zilbes, vai vārdiem, kuri pieskaņoti uzvārdiem. Tādi

konstruējumi ir vārdi Roana, Zigda, Zigvija.
Reģistrēto personu vārdu maiņas dokumenti apliecina,

ka pašlaik jauniešiem nepatīk šādi vārdi:

Anna, Antonija, Antoņina, Broņislava, Emīlija, Fran-

ciska, Genovefa, Jadviga, Jevgeņija, Klementīne, Lidija,

Marija, Matilde, Nadežda, Olimpija, Tekla, Valentīna un

Ādolfs, Aloizs, Antons, Broņislavs, īzidors, Josifs, Vai-

frīds, Vladislavs v. c.

To vietā paši jaunieši bieži ir izvēlējušies šādus vārdus:

Aija, Aina, Anita, Anta, Dace, Diāna, Ilga, Ina, Inga,

Ingrida, Inta, Irēna, Lija, Maija, Māra, Ruta, Vija un Ai-

vars, Andris, Dzintars, Edgars, Gunārs, Jānis, Juris, Lai-

monis, Linards, Pēteris, Rolands, Valdis.

Mainīti arī pārāk poētiski, pārāk konkrēti, reāli vārdi,

piemēram: Alnis, Vēsma, Sirdsvalda, Jezupata (no tēva

vārda Jezups).
Pašreiz ir cieņā īsi, labskanīgi vārdi — gan veci, gan

jauni.
Nebūsim pārsteidzīgi, jaunus personu vārdus un to va-

riantus meklējot!
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I. pielikums

Populārākās izskaņas

Pēdējos gados daudzi vecāki zēniem izvēlas vārdus ar

izskaņu -ars, -ārs un galotni -o, bet meitenēm — ar iz-

skaņām -ita, -eta, -ija.
Sarakstā sakopota lielākā daļa šādu vārdu. Tie doti lat-

viešu tautības jaundzimušajiem laikā no 1959. gada līdz

1970. gadam.

-ars, -ārs

Agnars
Aigars
Ainārs

Ainārs

Aivars

Aivārs

Almārs
Aivars

Daigars
Dainārs

Dinārs
Ditmārs

Dzintars
Dzintārs

Edgars
Einars

Einārs
Elmārs

Elmārs

Oaidars

Gintars

Gunārs

Gunārs

Gundars

Gundārs

Gunivars

Guntars

Gutars

Haigars

Ilgmars
Ikars

Ilgvars
Ilmārs

Ilmārs

Ilvars

Ilvārs

Imars

Inārs

Indars

Indārs

Ingars
Ingemars
Ingemārs
Ingmārs
Ingmārs
Ingvars
Intars

Itars

Ivars

Ivārs

Kaspars
Līvars

Lotars

Lotārs

Ojārs
Ojārs
Omārs

Oskars

Otars

Otomārs

Ragnars
Ragnārs
Regnārs
Reinars

Renārs

Renārs

Rinārs

Ritmars

Ritvars

Sigvars
Silivars

Tamārs

Vilmārs

Valdemārs
Voldemārs

Voldemārs

Zigmārs
Zintars

Zerārs
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-o

Ailo

Aivo

Ako

Ando

Argo
Arigo
Arno

Arvo

Bruno

Elmo

Enriko

Guno

Gvido

Haso

Heino

Ido

Igo
Ik)

Itālo

Ivo

Leo

Mario

Mārio

Orlando

Oto

Raido

Raigo
Raimo

Raivo

Rego
Reino

Rendo

Reno

Rigo
Rodrigo
Rozario

Sando

Sandro

Sergo

Sigo
Taivo

Teivo

Udo

Uno

Veino

Veno

Vigo

Vīgo

-ita

Aelita

Agita
Agrita
Airita

Aivita

Algita
Alita

Angrita
Anita

Arita

Arlita

Arnita

Benita

Bridžita

Brigita
Džanita

Dženita

Edita

Egita
Elgita
Elita

Elvita

Emerita

Enita

Erita

Ervita

Everita

Evita

Evita

Filgita
Gunita

Ilita

Ingita
Inita

Irgita
Irita

Ivita

Ivita

Janita

Jogita
Jugita
Jurita

Klarita

Lenita

Leolita

Ligita

Ligita
Lilita

I.ivita

Lolita

Lunita

Mairita

Margarita
Margita
Marita

Mārita
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Melita

Merita

Nelita

Olita

Rainita

Ravita

Revita

Rigita

Rosita

Rozita

Salvita

Sanita

Selita

Sigita
Silvita

Sinita

Solita

Solvita

Svarita

Tabita

Talita

Tangolita
Tanita

Tavita

Unita

Valita

Velita

Vigita
Vingrita
Vinita

Vivita

Zanita

eta

Aleta

Amoreta

Andreta
Areta

Arieta

Arleta

Arneta

Bernadeta
Deneta

Dženeta

Džineta

Eveta

Grineta

Ideta

Ineta

Ireta

Iveta

Izeta

Joleta

Jureta

Loreta

Maijeta

Mareta

Nikoleta

Odeta

Oleta

Oliveta

Rineta

Sančeta

Sanēta

Sangineta
Signeta
Simoneta

Sineta

Skarleta

Vendeta

Veneta

Vineta

Violeta

Viveta

Zigeta
2aneta

-Ija

Adrija
Agija
Agnija
Aigija
Aivija
Annija

Ārija
Cilija
Dagnija
Dānija

Dēzija
Dicija

Dinija
Dīsija
Egija
Eigija

Evija

Evija

Gabija
Gilgija
Grācija
Grācija
Hardija
Hārija
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Heidija
Helmija
II vi ja

Ivija

Jūlija
Kadrija
Kairija

Kanija

Kārija
Kitija

Klīvija

Lelija
Lenvija

Lidija
Ligija
Lilija

Lindija

Līvija

Nansija
Nelija
Nellija
Olīvija

Regija
Rinija
Romi ja
Sallija

Sēlija
Semija

Sendija
Sengija
Sensija
Signija
Silvija

Sindija
Sindrija
Sinlija
Sintija

Solvija
Sēlija
Šellija
Vinnija

Zigvija
Ženija

2. pielikums

Jaundzimušo vārdi

(1966—1971)

Šai sarakstā reģistrēti no 1966. gada līdz 1971. gadam

Rīgā dzimušo latviešu bērnu vārdi. Saraksts sastādīts ar

nolūku parādīt aktīvo vārdu krājumu, kā ari lielo variantu

daudzumu un ieteicamākās formas. Kursīvā (slīpiem

burtiem) salikti tie vārdi, kuru nav mūsdienu kalendāros,

stāviem burtiem — vārdi, kas ir kalendāros, non-

parelī — kalendāros neuzņemtās neieteicamās formas,

bet ar zvaigznīti apzīmētie vārdi ir kalendāros, taču

rīdzinieki tos nav izvēlējušies.

Zēnu vārdi

*Ādams

Adis

Ādolfs

Agīls

Agnars

Agnis
Agris
Aidis

Aigars
Ainārs

Ainārs

Ainārts

Ainis

Aivars

Aivars

Aivis
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Aivo

Ako

Aksels

Alberts

*Albīns

Aldis

Aldonis

Aleksandrs

Aleksejs
Aleksis

Alens

Alfons

Alfonss

*Alfrēds

Alfs

Aliks

Aīlens

Almants

Almārs

Alnis

Aloizs

Alriks

Altairs

Aivars

Alvils

Alvīns

Alvis

*Aļģirts
Anatolijs

*Anatols

Andis
Ando

Andrejs

Andris

Andrs

*Andulis

Andžs

Anri

Anri

Anrijs
Anseds

Ansis

*Anšlavs

*Antis

Antons

Antsi

Ardis

Ards

Arends

Ārijs
Aris

Arilds

Arkādijs
Armands

Armīns

Arnis

Arno

Arnolds

Artis

Arts

Arturs

Artūrs

Arvids

Arvīds

Arvils

Arvis

Askolds

Asmodijs
Atis

*Augusts
*Auseklis

Austris

*Balvis

Bernhards

*Bērtulis

*Boriss
*Brencis

*Broņislavs
Bruno

*Centis

Dagnijs
Dagnis
Dāgs
Daigars
Dailis

Dainārs

Dainis

Dairis

Daniels

Dans

Daris

Daumants

Dāvids

Dāvis

Dēvijs
Didzis

Dinārs

Dins

Dīns

Dmitrijs
Donalds

*Donats

Druvis

Dvaits

Dzintars

Dzintārs

Džems

Džeralds

Džordžs

Edgars
Edijs
Eddija

Edmunds

Edmunts

Eduards

Edvards

Edvīns

Egidijs

Egils
Egīls

Egis

Egits

Egmonts
Egons
Eidis

Einars

Einārs

Eižens

Elmārs
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Elmārs

Elnis

Elvijs
Etvings
Elvis

Emerihs

Emeriks

Emīls

Endrijs
Enriko

Erlks

Ēriks

Erlends

Erlens

Ernests

Ero

Ervins

Ervīns

Etjens
Ēvalds

Ēvalds

Fēliks

Fēlikss

Filips
*Francis
Fredis

Frenks

*Fricis

*Frīdis

*Gaits

Gastons

Gatis

Genadijs
Genādijs

Gennadijs

Gennādljs

Georgs
Gerds

Gintars

Ginters

Ģintis

Gints

Grants

Gunārs

Gunārs

Grats

Gundars

Gundis

Gunraits

Guntars

Guntis

*Gunvaldis

Gustavs

Gusts

Gutars

Gvido

Ģederts

Ģirts

Haralds

Hardijs

Harijs
Hartvigs

Haso

Hasso

Hedijs
Heincs

Heino

Heinrihs

Helmuts

Helmūts

Hetvijs
Henrijs
Henrijs

Herberts

Hermanis

Holgers
*Hugo

*Ignats

īgo
Igors
Tgors

Ikars

Ilgmars

*Ilgmārs
Ilgonis
Ilgvars
Ilmārs

Ilmārs

Ilvars

Uvis

Imands

Imants

Imars

Inārās

Inārs

Indars

Indārs

Indriķis
Indulis

Inesis

Ingars
Ingemars

Ingemārs
Ingmārs

Ingmārs
Ingrīds
Inguns
Ingurds

Ingurts
Ingus
Ingvars
Inolds

Ints

Irvins

Itālo

Itars

Ivars

Ivārs

Ivis

Ivo

Ivs

Jānis

Jānis

Javets

Jāzeps
*Jēkabs
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Jevgeņijs

�Jevgeņijs
Jorans

Jorens

Jūlijs
Jurands

Jurģis
Jurijs

Jūrijs

Juris

Justs

Kalvis

Kārlis

Kaspars
�Kazimirs
Klaids

�Klaudijs
Klāvs

�Knuts
Konrāds

Konstantīns

Kristafors
Kristaps
Kristiāns

Kristiāns

Krišjānis
Krišs

�Kurts

Laimonis
Laimons
Lato

Laurens

Lauris

Leo

�Leonards

Leonīds

Leons

"Leopolds
Linards

Lorencs

Lorijs
�Lotārs

Ludis

�Ludvigs

Madars

Madis

�Magnuss
�Maigonis
Mairis

Mārcis

Mareks

�Margots
Marģers
Mario

Mārio

Māris

Marks

Markus

Martins

Mārtiņš
Marts

Matīss

Miervaldis
Mihails

Miks

Mikus

Miķelis
*Mintauts

Mišels

Modris

Monvids

Mundris

Muntis

Nauris

Neils

�Niklāvs

Nikolajs
Nils

Nilss

Norberts

Nordāls

Normans

Normonds

Normunds

Ojārs
Olafs

Otijs
Olivers

Oļegs
Oļģerts
Orlando

Ornets

Oskars

Osvalds

Otars

Oto

Otto

*Otomārs

Paulis

Pauls

Pāvels

*Pāvils
Pēteris

Radis

Rafens

Ragnars
Raids

Raimo

Raimonds

Raimonts

Raitis

Raits

Raivalds

Raivis

Raivo

Ralfs

Rasmuss

Rauls
Redžinalds

Reģinalds
Regnārs
Reinholds

Reinis

Reino

Renatds

Renārs
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Rendijs
Rendo

Renijs
Reno

Renolds

Rets

Riass

Ričards

Rihards

Rimons

Rinalds

Rinārs

Rinards

Ringolds
Rlngolds

Ritums

Ritvaldis

Ritvars

Roalds

Roberts

Rodrigo
Rodžers

Rolands
Romāns

Romāns

Romēns

Romualds

Ronalds
Rosario

Rožens

Rūdolfs

Ruts

*Rūsiņš

Salvis

Sandijs
Sandis

Sando

Sandris

Sandro

Sandrs

Santis

Sarmis

Saulvedis

Selvins

Selvīns

Sergejs
Sevalds

Severins

Sigvars
Sitivars

Silvestrs

"Simanis

Sintijs
Spartaks

"Spodris
"Staņislavs

Svens

Tālis

Tālivaldis

Tedis

*Tenis

Teodors

Tils

Toivo

Tomass

Tomas

Toms

Tūrs

Udo

*Uga

Uģis
Uldis

Ulis

Ulvis

Undis

Uno

Uvis

Uvis

Vadims

Vairis

Valdis

Valentīns

Valerijs
Valērijs

Valfrīds

Valteris

Valters

Valtis

Valts

Varis

Vasilijs
Veino

Veno

Ventis

Vents

Verners

Vidvuds

Viestarts

Viesturs

Vigo
Vīgo

Vijs

*Vikentijs
Viktors

*Vilhelms

*Vīlips
Vilis

Viljams

Vilmārs

Vilnis

Visvaldis

Vitālijs

Vitauts

Vitolds

Vjačeslavs
Vladimirs

Vladislavs

Voldemārs

Voldemārs

Voldis

Vsevolods
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Zandis

Ziedonis

Zigfrīds

ziK māris

Zigmārs

Zigmunds

Zigurds
Zigvards
Zintis

Žanis

Zerārs

Meiteņu vārdi

*Ada

*Adele

*Adelīna

Aelita

Agata
Agate
Agija
Agita
Agne
Agnese
Agnija
Agra
Agrita
Aguta
Aīda

Aiga
Aija
Ailenda

Aina

Aira

Airika

Airisa

Airita

Aiva

Aivija
Aivita

*Albīna

Alda

Aldija
Aleksandra

Aldona

Alena

Aleta

*Alīda

*Alīna

Alise

*Alma

*Alvīne

Aļona
*Amālija
Amanda

*Amilda

�Anastasija
Ance

Anda

*Andīna

Andra

Andreta

Andžela

Andžella

Andželika

Anete

Angelika
Anika

Anita

Anitra

Anna

Annele

Annemari

Anta

*Antonija
Antra

Antuāna

Andžela

Andželika

*Apolonija
Ara

Areta

Argita
Ārija

Ārija
Arita

Arieta

Arlita

Armanda

Arne

Arne

Arneta

Arnita

Arta

Arvīda

*Asja
Aslera

Asnata

Asnate

*Asne

Astra

Astrida

Astrīda

*Auguste
*Aurora

Ausma

Austra

Avrika

Baiba

*Balva

Banga

*Baņuta

*Barba

Barbara

Beata

Beāta

Beate
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Beate

*Beatrise

�Bella

Benita

�Berta

*Biruta

Bonija

Brigita
�Broņislava

*Cecīlija

Dace

Dāce

Dacija
Dadzīte

Dagmāra
Dagnija

Daiga
Daila

Daina

�Dainuvīte

Daira

Damilla

Dana

Dānija
Danuta

Danute

*Dārta

Denisa

Dēzija
Diana

Diāna

Dija
Dilāra

Dina

Dināra

Dinija
Dita

Dite

Doloresa

Dolorisa

*Dzidra

Dzintra

Dzirkstīte

Džanita

Dzena

Dženeta

Dzina

Dzineta

Džullija

"Eda

Edīte

Edvina

Egita
Egmona

�Eiženija
Elana

*Eleonora

Elfa

*Elfnda

Elga
Elizabete

Elīna

Elita

*Elīza

Ella

Elli

�Elma

�Elmīra

Elva

Elvīra

Elvita

*Elza

*Emīlija
Emma

Ērika

Ērika

Erita

�Erna

*Ernestīne

Ervita

Estere

Eva

Eva

Evelīna

Everita

Everita

Eveta

Evija

Evija
Evita

Evita

*Fanija
Fatima

�Felicita

�Frīda

Gaida

Galina

�Genoveva

Gerda

Ginta

Gita

*Glorija
�Grieta

Grineta

Grinete

�Gudrīte

Guna

Gunda

Gunde

Gundega
Gunita

Gunta

�Guntra

�Guste

�Ģertrūde

Hardija

*Hedviga
Helēna

Helga
�Helma

*Henriete

*Hermīne
* Herta

�Hilda

Ida
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leviņa
Ige

'

Ija
Ilga
Ilgona
lUa

Ilma

Una

Ilona

Iluta

Ilva

Uvi ja
[Iza

Ilze

Ilzi te

Imanta

Ina

Ināra

Indra

Ineša

Inese

Ineta

Inete

Inga
Ingēra
Ingita
Ingmāra

Ingmāra
Ingrida

Ingrīda

Inguna
Ingūna

Inguta
Ingvilda
Inita

Irma

Inta

�Ira

�Iraīda

Irēna

Irēna

Irida

Irīda
Irma

�Irīna

�īrisa

Irita

�Irma

�Irmgarde
Iruta

Ita

Iva

Ivanda

Iveta

Ivete

/ vija
Ivonda

Ivonna

�Iza

�Izabella

Izoida

Izolde

�Jadviga
Jana

Jane

Sanēta

Janīna

Janita

Jausma

Jautrīte

Jeļena
Jeva

�Jevgeņija
Jogita

�Johanna

Jolanta

Judīte

Jūdite

Jugita
Juliāna

Jūlija
Juneta

Jureta

Jurita

�Jūsma

Justīne

Juta

Kadrija
�Kaija
Kaiva

�Kamila

Karina

Karīna

�Karlīna

�Karmena

Karolīna

�Kate

Kairina

Katrīna

Kerija
�Kintija
�Kira

Kitija
Klāra

�Klaudija
�Kora

�Konstance

Krista

Kristiāna

Kristiāna

Kristina

Kristīna

Kristīne

Kristīne
*

Ksenija

Laija
Laila

Laima

Laimdota

Laimrota

Laine

Larisa

Lāsma

Lauma

Laura

�Lavīze

Lea
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Leila

Lelde

Lenita

Leonarda

*Leonora

�Leontīne

Liāna

*Lida

Lidija
Liega
Liena

Liene

Lienīte

Liesma

Līga

Ligija

Ligita
Ligita

Lija
Līksma

Lilija
�Liliāna

Lilita

Lina

Linda

Lindija
Lita

Līva

Līvija
�Liza

Lizete

Lolita

*Lonija

Loreta

�Lūcija
Ludmila

Luiza

Luīza

*Luīze

Madara

*Made

Madlena

Magda

*Magone

�Maiga
Maija
Maimu

Maira

Mairita

*Malda

�Malva

�Malvīne

Māra

Mareta

Marga

Margarita

Margita

*Margrieta
*Marianna

*Marija
Marika

Marika

Marina

Marita

Marita

Mārīte

Marlēna

Marlēna

Marlinda

Marlisa

Marta

Maruta

�Matilde

�Melānija
�Meldra

�Melisa

Melita

Merita

Meta

*Mētra

*Milda

*Milija
�Minjona
*Minna

Mirdza

�Mirta

*Modra

Modrīte

Monika

Monsija
Monta

Morēna

Mudīte

�Nadīna

�Nanija
Natālija

Natālija

Neita

Nelda

Nellija
Niāra

Nika

Nikolēne

Nikoteta

Ņina

�Ninona

Niola

Nora

*Ņina

Olga
Otēta

Olita

Olīvija
�Otīlija
Pārsla

Patricija
*Paula

*Paulīna

Raimonda
Raita

Raita

Ramona

Rasa

Rasma

Regīna
Renāta

Renāte

*Rigonda
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Rineta

Rinete

Rita

"Ritma

Roana

Romija
*Rota

*Rozālija
*Roze

Ruanete

Rudīte

Ruta

Rūta

Sabine

Sabīne

Saira

*Saiva

Salija

Sallija
Sana

Sančeta

Sanda

Sandija
Sandra

Sanēta

Sanita

Sanita

Santa

Sarma

Sarmīte

*Saulcerīte

Selga
Sibilla

Sigija
Sigita
Sigma
Signa

Signe

Signe ja

Signese
Signeta

Sigrija

Sigrūna
Silāra

Siliana

Silja
Silva

Silvija
Silvita

Simona

Simone

Simoneta

Sinda

Sindija
Sindra

Sindrija

Singa

Singrlda
Sinta

Sintija
Sivita

Skaidrīte

Skarleta

*Smaida

"'Smuidra
Sniedze

*Sofija
Solita

Solveiga
Solvija
Solvita

Sonora

�Spīdola
*Spodra
*Soulga
Stella

�Strauja
Svarita

Svetlana

Šarlote

Seifa

Sellija

Tabita

Taiga
Tājida

*Tāle

Talita

Tamāra

Tamāra

Tatjana
Tavita

*Teika

*Teiksma

*Tekla

Tereza

Terēze

Tija

*Tince

Ulrika

Ulla

Una

lina

Unda

Undina

Unika

Urzula

Uva

Vaira

Valda

Valentīna

Valija
Valtra

*Vanda

*Veldze

Velga
Velta

Venesa

*Venta

*Vera

Veronika

Vēsma

Vija
Vijolīte
Viktorija

*Vilhelmīne

*Vilija
*Vilma

Vineta
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Vinita

Viola

Vita

Viveta

�Viviāna

Vivita

""Vizbulīte

Vizma

Zaiga
Zana

Zane

Zanda

Zande

�Zelma

Zeltīte

Zenta

�Zete

�Ziedīte

�Zigfrīda
Zigma

Zigrīda

Zigvija
Zilgrne

*Zina

�Zinaīda

Zinta

Zita

�Zuzanna

Zaklina

Zaklīna

Zana

Zanna

Zaneta

Žanete

Zanetta

Ženija
2ermena

�Zermēna

Zermene

A. BOJĀTE

ITĀLIEŠI UN ITĀĻI*

levērosim līdzšinējo literārās valodas normu, kas prasa

Itālijas mūsdienu iedzīvotājus apzīmēt ar vārdu itālieši,

viņu valodu — itāliešu valoda, bet ar vārdu itāļi apzīmēt
Itālijas senos iedzīvotājus (latīņus, oskus, umbrus, sam-

nītus v. c.), kas 1000 un vairāk gadus pr. m. ē. apdzīvoja
Itālijas teritoriju. Šos divus apzīmējumus šķir gandrīz
visu civilizēto tautu valodās, piem., īpašības vārdu for-

mas ir šādas:

itāliešu valodā: italiano — italico,
franču valodā: italien — italique,
vācu valodā: italienisch — italisch,

angļu valodā: italian — italic,
krievu valodā: uTūAbRHCKuū — uraAuucKuu.

* Sk. arī H. Be n d i ka rakstu «Piezīmes par izskaņu -ietis» šā

laidiena 144. lpp.
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Ari mūsu kultūras darbiniekiem, it sevišķi filologiem
un vēsturniekiem, ir svarīgi atšķirt itāliešus no itāļiem,
itāliešu valodu no itāļu valodām.

leteiktais apzīmējums senitāļi1
nav pieņemams, jo ar

salikteņa daļu sen- valodniecībā mēdz apzīmēt kādas va-

lodas vēsturiskās attīstības agrīno posmu, piem., sen-

franču valoda, ko runāja no m. c. 9. līdz 13. gs. (bez tās

ir vēl vidusfranču valoda — no 14. līdz 15. gs. un jaun-
franču valoda — no 16. gs. līdz mūsu dienām).

Tāpat kā Francijas senos iedzīvotājus ķeltus, kas dzī-

voja itāļu ciltīm kaimiņos, nevar identificēt ar senfran-

čiem, tā itāļus nevar saukt par senitāļiem.
Sarunā, periodikā, atsevišķos literāros darbos ir ten-

dence izskaņai -is stāties izskaņas -ietis vietā, it sevišķi

vairākzilbju vārdos, piem., portugālieši — portugāļi, spā-
nieši — spāņi. Šeit, lietojot paralēlas formas, pārpratums
nevar rasties.

īsākas formas (ar -is) lietojums garākas formas (ar

-ietis) vietā ir tikai tendence, bet nekādā ziņā tā nav «iek-

šēja latviešu valodas likumība».

Par to liecina arī aktuāli kļuvušie jaundibināto valstu

un zemju iedzīvotāju un viņu valodu nosaukumi. Rakstos

un runās sastopam tikai formas ar izskaņu -ietis, piem.,

kubieši, vjetnamieši, korejieši, kongojieši v. c.

Tāpēc nevērsīsimies pret latviešu valodas praksē jau

ilgus gadu desmitus pastāvošo literārās valodas normu.

Itālijas mūsdienu iedzīvotājus sauksim par itāliešiem un

viņu valodu par itāliešu valodu.

1 Sk. R. Augstkalne. Vērojumi un ierosinājumi. — Latviešu

valodas kultūras jautājumi, 1966, 91. lpp.
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H. BENDIKS

Piezīmes par izskaņu -ietis tautu nosaukumos

R. Augstkalnes «Vērojumos un ierosinājumos», LVKJ
2. laid., 1966. g., 89.—91. lpp., un A. Bojātes atsauksmē
«Itālieši un itāļi» uz vienu no tiem, LVKJ 7. laid., 1971. g.,
142. lpp., atšķirīgi vērtēta literārās valodas prakses aiz-
vien plašāka tendence mūsdienu Itālijas pamatiedzīvotāju
konvencionāli normatīvo nosaukumu itālieši kā nācijas
piederīgo apzīmējumu aizstāt ar itāļi, kas, savukārt, pēc
normatīva prasījuma ir senās Itālijas iedzīvotāju, vairāku
cilšu kopuma, apzīmējums. Uzlūkojot īsākās formas no-

stiprināšanos mūsdienu Itālijas iedzīvotāju apzīmējumā
par dabisku valodas attīstības izpausmi, R. Augstkalne
ieteic nepieciešamās jēdzienu diferenciācijas labad saukt

senās Itālijas iedzīvotājus par senitāļiem. A. Bojāte tur-

pretim aizstāv līdzšinējās normas, uzsverot, ka salikteņi
ar sen- apzīmējot kādas valodas senāko posmu, nevis ag-
rākos tas pašas zemes iedzīvotājus.

Kā uz šiem pretējiem viedokļiem- reaģēt Vai
šo strupināšanas tendenci uzlūkot par aplamu, saziņas
skaidrībai kaitīgu un apkarot tās izpausmes kā jau atkā-

pes no literārās valodas normām vai arī saskatīt te kā(M

dabisku valodas attīstības norisi un veidot tai atbilstīgas
normas?

Vienādai vai otrādai normatīvai ievirzei un rīcībai pa-
matā liekamas izskaņas -ietis semantiskās potences, to

izlietojuma tradīcijas literārajā valodā. Izskaņa -ietis pa-
rasti norāda personu cilmi, piederību lokālā, sociālā, naļ
cionalā nozīmē (sal. J. Alunāns, «Kāds vārds par latviešu

valodu» grāmatā «Dziesmiņas, latviešu valodai pārtul-
kotas», Tērbatā 1856. g. un «īsa pamācīšana, kā tautu
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vārdi pa latviski jāraksta», «Mājas Viesis», 1857. g.;
J. Endzelīns, «Latviešu gramatika», R., 1951. g., 388.—
389. lpp.; aut. kol. «Mūsdienu latviešu literārās valodas

gramatika», I, R., 1959. g., 137.—139. lpp.).
Latviešu (rakstītās) literārās valodas sākumos pagā-

jušā gadsimta vidū tautu nosaukumu ar -ietis bijis tik

vien kā šie trīs — latvietis, vācietis, lībietis, turklāt tiem

blakus bijuši arī īsākie vārdi — latvis, vācis, libis.

Pārējos toreizējos latviešu pašu (arī no aizgūtām sak-

nēm) veidotajos tautu nosaukumos nekādi latviski pie-
dēkli nav iestarpināti, piem., igaunis, krievs, leitis, polis,
zviedrs (ar -iete darināti šo tautu sieviešu apzīmējumi).

Izskaņas -ietis vēsturiskā misija bija izskaust (ar
J. Alunāna iniciatīvu) vāclatviskos tautu nosaukumus ar

■eris. Atvasinājums ar -ietis k|uva par valsts iedzīvotāju
vairākuma nācijas vai vadošās nācijas apzīmējumu, piem.,
itālietis, spānietis, holandietis, ķinietis, austrietis.

Tāds iedzīvotāju lokālās un nacionālās piederības jē-
dzienu apvienojums vienā vārdā (vismaz Eiropā) parasti
atbilda kapitālistisko nāciju un valstu izveides mijiedar-
bībai.

Dažkārt tomēr te radās neatbilsmes, piem., Bejģijas
iedzīvotāji — beļģieši pēc nacionālās pazīmes dalāmi va-

loņos un flāmos, tāpat par šveiciešiem saprotam Šveices

vāciešu, franču un itāliešu kopumu.
Atvasinājumi ar -ietis no Āfrikas, arī Āzijas valstu,

resp., zemju, nosaukumiem nereti apzīmē to iedzīvotājus

lokālās un valstiskās piederības izpratnē un drīzāk brī-

dina nekā vedina tos interpretēt nacionālā nozīmē, piem.,
Indieši ir daudzu etniski radniecīgu un neradniecīgu na-

cionālu vienību, to vidū 15 prāvu, vairākmiljonu tautu

piederīgie.
Tiesa gan, kopēja ekonomiskā dzīve un sociālie
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centieni tādas daudztautu veidojumos rada ari racionālās

vienības tieksmes. Tādu konsolidācijas ievirzi apliecina
kaut vai šāda zīmīga jaunās Āfrikas valsts Ruandas šo-

dienas detaļa: «Ruandas konstitūcija pasludinājusi visu

tajā dzīvojošo tautību vienlīdzību. Uz jautājumu par pie-
derību pie kādas tautības katrs Ruandas iedzīvotājs tagad
noteikti atbildēs: «Ruandietis.»» («Padomju Jaunatne»,
1971. g. 5. jūnijā.) Tomēr -ietis še patur pamatos lokālu

nozīmi, jo ruandiešiem gan vēl nav kopējas valodas kā

nācijas vai tautas vienības pazīmes.
Nacionālu vienību nosaukumi jaunākos laikos ieviesu-

šies ar izskaņas -ietis latīnisko atbildumu -ānis, piem.,

meksikānis, peruānis. Taču arī šai izskaņai nav specifis-
kas nacionālās piederības norādes funkcijas, piem., afri-

kānis, amerikānis, nedz pat iedzīvotāju lokālās piederības
nozīmes, piem., republikānis, muhamedānis (-ānis te rāda

politisko, attiecīgi reliģisko piederību, sal. kristietis ar

-ietis).
Daudzi nāciju, tautu v. tml. apzīmējumi aizgūti bez pie-

dēkļiem, kas latviešu valodā būtu interpretējami par na-

cionālās piederības norādēm, piem., kazahi, uzbeki, gru-

zīni, tadžtki, mongoli, čehi, slovaki, somi, karēļl, tungusi,

papuasi, ebreji (sal. izraēlietis). Tas, protams, stipri ma-

zina izskaņas -ietis funkcionālo slodzi un tamlīdz komu-

nikatīvo svaru nacionālās piederības norādē. Tai pašā vir-

zienā darbojas ari izskaņas -ietis pamatos lokālā nozīme

pilsētu, salu, novadu v. tml. ģeogrāfisku objektu iedzīvo-

tāju nosaukumos, kaut arī dažs tāds objekts var but īpa-
šas nacionālas formācijas dzīvesvieta, piem., Islandē

dzīvo islandieši, Sicīlijā — slcīliešl. Izskaņas -ietis lokālā

nozīme ir būtiski svarīga ari arābu nacionālās kopības
teritoriālo un valstisko atzaru apzīmējumos: ēģiptietis,
alžīrietis, palestīnietis v. tml.
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Domājams, ka šī -ietis stabilā, pat dominējošā lokālā

nozīme atvasinājumos no vietu nosaukumiem, arī dau-

dzie nacionālo vienību apzīmējumi bez -ietis bijuši par cē-

loni fakultatīvam nāciju un tautu nosaukumu lietojumam
ar šo -ietis un bez tā. Tādi fakultatīvi varianti, kā redzē-

jām, bijuši jau senākajiem — latviešu cilmes tautu nosau-

kumiem, tādus paredzējis un pieļāvis arī J. Alunāns,

piem., anglis — anglietis, īrs — īrietis, arābs — arābietis.

Vairākus tautu nosaukumus bez senākā -ietis minējusi
R. Augstkalne savā rakstā — arī tiem domājama tāda

fakultatīvisma starpfāze. Patlaban tādā starpfāzē ir spā-
nietis — spānis, itālietis — itālis. Šāda fakultatīvisma

izpausme, tās sākumi nereti vērojami īsāko formu lieto-

jumā daudzskaitļa ģenitīvā, piem., spāņu valoda, itāļu
mūzika. īsākajām formām dažkārt mēdz būt stilistiski di-

ferencēts lietojums, piem., latvis — cildenajā stilā, lat-

vietis — neitrālajā stilā.

Kā rāda mūsu literārās valodas pieredze, īsākās formas

pamazām gūst pārsvaru kā lietojumā ērtākas, principā arī

semantiski noteiktākas.

Viss šeit izklāstītais vedina domāt, ka izskaņai -ietis

mūsdienu literārajā valodā iedzīvotāju nosaukumos, kas

atvasināti no valstu un teritoriju apzīmējumiem, ir speci-
fiska nozīme tikai kā valstiskās un lokālās piederības no-

rādei, bet nacionālo piederību tā bez papildu ziņām par

attiecīgās valsts vai teritorijas iedzīvotāju nacionālo

struktūru uzrādīt nevar. Jauno daudztautu valstu iedzī-

votāju nosaukums ar -ietis, kā jau minēts, tieši brīdina to

netraktēt par vienotas nācijas nosaukumu, rosina precizēt
šīs valsts iedzīvotāju nacionālo sastāvu īpaši.

Un beidzot pāris vārdu tieši par diskusijā izvirzīto jau-

tājumu. Itālija un itāļi ir latviskajām izrunas tendencēm

un latviešu valodas morfoloģiskajai sistēmai pieskaņoti
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aizguvumi no itāliešu valodas — Italia un latīņu valo-

das — Itāli; savukārt, itālieši ir regulārs latvisks atvasi-

nājums no Itālija (sal. it. italiano). Taču iepriekš minē-

tais citu tautu nosaukumu fakultatīvais īsāko un garāko
formu lietojums vienā un tai pašā nozīmē (kaut dažureiz

ar stilistisku diferenciāciju) analoģijas spaida dēļ traucē

šeit īsāko formu uztvert tikai un tieši par senās Itālijas
cilšu kopības locekļu apzīmējumu, bet garāko — tikai un

tieši par mūsdienu Itālijas iedzīvotāju nosaukumu (nāci-

jas locekļu nozīmē). Tādas semantiskas attieksmes šai

formu pārī ir izolētas (sal. tomēr indietis un indiānis),
citos tie ir fakultatīvi, dažkārt — stilistiski varianti. Tālab

valodas prakses paradums itāļus pretēji konvencionālajai
normai lietot par mūsdienu nācijas apzīmējumu uzlūko-

jams par dabiskas semantiskās attīstības izpausmi, kam

analoģija saskatāma vairāku tautu nosaukumu ar -ietis

īsinājumos. Turklāt itālis kā senās Itālijas cilšu piederīgā
apzīmējums lietojams tikai specifiskos tekstos, un tam

tātad nav tik lielas komunikatīvās slodzes kā šā vārda

lietojumam mūsdienu nācijas locekļa nozīmē literārajā
valodā vispār. Arī tas liek meklēt senajam itālim nepār-
protamu, no tagadējā itāļa (<Citālieša) atšķirīgu apzī-

mējumu. Galu galā arī tagadējais arābiskais ēģiptietis
tādu pašu jautājumu liek risināt senās Ēģiptes notikumu

aprakstītājiem, šādu aprakstu tulkotājiem latviešu va-

lodā — tiem nopietni jāapsver, vai turpmāk skaidrības

labad nebūtu jārunā par senēģiptiešiem.
Šīs piezīmes nav domātas tam, lai tieši izšķirtu itāļu

un itāliešu lietojumu senās un tagadējās Itālijas iedzīvo-

tāju nosaukumos, cilšu un nācijas piederīgo apzīmējumos,
bet gan lai ieskicētu iespējamos vienādos vai otrādos risi-

nājumus kā visas sarežģītās latviskās iedzīvotāju un na-

cionālo vienību piederīgo apzīmējumu problēmas atse-
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višķu gadījumu. Visvairāk tomēr tāpēc, lai lieku reizi pa-
teiktu, ka līdzšinējo apzīmējumu precizēšanai un jauno
valstu iedzīvotāju nosaukumu, kā ari latviešu valodā vēl

neminētu tautu un citu nacionālu formāciju apzīmējumu
izveidei būtu apkopojama un kritiski izvērtējama līdzši-

nējā pieredze, mērķtiecīgi izmantojot latviešu valodas

iespējas, liekot vērā nāciju attīstības savdabību mūsdienu

Āfrikā un Āzijā, ari Latīņamerikā.*

* Redakcijas kolēģija aicina lasītājus izteikt savas domas par

R. Augstkalnes, A. Bojātes un H. Bcndika rakstos aplūkoto jautā-

jumu.
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TERMINOLOĢIJA

V. SKUJIŅA

IZTURĪBA, NOTURĪBA, STABILITĀTE, DROŠĪBA

Sarežģītu attieksmju sistēmu veido termini izturība, no-

turība, stabilitāte, drošība, kā arī tiem atbilstošie īpašības
vārdi izturīgs, noturīgs, stabils, drošs. Lai gan katram

no minētajiem terminiem ir sava nozīmes nianse (par šo

terminu nozīmes niansēm runāts turpmāk), tomēr to se-

mantika ir tuva, tāpēc praksē tos dažkārt lieto ari kā

sinonīmus. Spriežot pēc LPSR ZA Terminoloģijas komi-

sijas publicētajiem terminu biļeteniem un vārdnīcām;
krievu valodā terminiem izturība, noturība, stabilitāte

atbilst termini croūKOCTb, gcrouHueocTb, cTačuAbnocTb,

npoHHOCTb, dažkārt arī ynopnocTb. Krievu valodas termi-

niem CToūKOCTb, ycTOŪHueocTb, npoHHOCTb (arī ynop-

HOCTb)
,

tāpat kā atbilstošajiem latviešu valodas termi-

niem, ir katram sava specifiska nozīmes nianse, kā arī

tādas nianses, kas tuvina šos vārdus semantiski.

Minēto latviešu valodas terminu sinonīmija un tiem at-

bilstošo krievu valodas terminu sinonīmija konstatējama

līdzšinējos publicējumos, piem., stabilitāte — t/noii-

HueocTb, ctačuAbHOCTb stv, 198) *, stabilitāte (arī notu-

rība) — yCTOUHU6OCTb (TOKOfCe CTaČUAbHOCTb) (6tv, 272)
2,

1 stv, 198 — Fizik;is terminu vārdnīca, 5. R., 1964, 198. lpp. Sāda

šifra lietota arī turpmāk.
2 6tv, 272 — Radioelektronikas, elektrosakaru, automātikas, skait-

ļošanas tehnikas terminu vārdnīca, 6. R., 1968, 272. lpp. Šāda šifra

lietota arī turpmāk.
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izturība — croūKOCTb, ucTOUHueocTb, npuuuocTb (7tv,
159):i. Analizējot daudzveidīgos terminus — vārd-

kopterminus un salikteņterminus, kuru veidošanā

izmantots viens no vārdiem izturība, noturība, stabili-

tāte vai atbilstošie īpašības vārdi izturīgs, noturīgs, sta-

bils, var konstatēt noteiktas tendences šo vārdu seman-

tikas diferencēšanā.

Vārdu izturība zinātniskajā terminoloģijā lieto tā-

dos gadījumos, kad jānosauc ķermeņa (vai kāda cita ob-

jekta) īpašība, kas piemīt šim ķermenim (vai kādam citam

objektam), — spēja pretoties ārējai iedarbībai, piemēram,
krāsojuma izturība (7tv, 190) — īpašība, kas piemīt krā-

sojumam un nodrošina krāsojuma nemainību, pastāvību
dažādas ārējas iedarbības apstākļos (konkrētie ārējās
iedarbības procesi vai objekti šajā vārdkopterminā nav

minēti). Vārdkopterminā krāsojuma izturība starp kom-

ponentiem ir subjekta attieksme («krāsojums iztur»).
Zinātniskajā terminoloģijā visai parasti ir tādi ter-

mini, kur līdzās vārdam izturība minēts nevis objekts,
kam piemīt «spēja izturēt», bet gan tas objekts, attie-

cībā pret kuru izpaužas kāda cita objekta «spēja izturēt»,

resp., pret ko vērsta izturība. Šādos terminos starp kom-

ponentiem ir objekta 4 attieksme, un šie termini parasti ir

salikteņtermini, piemēram, ādensizturība (7tv, 160) —

(kāda ķermeņa vai cita objekta) izturība pret ūdeni, pret
ūdens iedarbību, ugunsizturība (7tv, 365) — (kāda ķer-
meņa vai cita objekta) izturība pret uguni, pret uguns

3
7tv, 159 — Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminu vārdnīca,

7. R., 1969, 159. lpp. Sāda šifra lietota arī turpmāk.
4 Vārds objekts vārdu savienojumā objekta attieksme lietots pret-

statā vārdam subjekts, t. i., šaurākā nozīmē. Turpretī citos gadīju-
mos šai rakstā vārds objekts izmantots kā jebkura reālās pasaules
priekšmeta vai parādības vispārināts apzīmējums.
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iedarbību, līdzīgi arī atmosfērizturlba (7tv, 159), siltum-

izturība (7tv, 160). Salikteņlermini izvēlēti tādēļ, lai no-

robežotu terminus ar subjekta attieksmi no terminiem ar

objekta attieksmi starp komponentiem, sal., piemēram,
uguns izturība (subjekta attieksme — ugunij piemīt iztu-

rība pret ko «uguns iztur», ugunsizturība (objekta at-

tieksme) — kāda ķermeņa vai cita objekta izturība pret
uguni, «iztur uguni»).

Atšķirīga pieeja termina izvēlē ir tādos gadījumos, kad

līdzās īpašības apzīmējumam izturība minēts process,

pret kura iedarbību šī īpašība nodrošina, piemēram, dil-

šanas izturība (7tv, 159) — izturība pret dilšanu, locīša-

nas izturība (7tv, 159) — izturība pret locīšanu, līdzīgi
arī mazgāšanas izturība (7tv, 159), šķelšanas izturība

(7tv, 160), vārīšanas izturība (7tv, 160). Arī šajos ter-

minos starp komponentiem ir objekta attieksme, taču iz-

vēlēti nevis salikteņtermini, bet vārdkoptermini, jo lat-

viešu valodā procesu nosaukumi ar izskaņu -šana kā

salikteņu pirmie komponenti nav parasti. Terminu seman-

tikas uztverē pārpratumi parasti nerodas, jo «izturība» ir

īpašība, kas izpaužas attieksmē pret kada procesa iedar-

bību (objekta attieksmē pret procesu), bet nevis kā kāda

procesa īpašība (attieksmē pret procesu kā subjektu).
Saskaņā ar vispārējo tendenci objekta attieksmi ietvert

salikteņterminos (ja salikta termina otrais komponents
ir īpašības apzīmējums izturība) atsevišķos gadījumos

procesa nosaukuma ar izskaņu -šana vietā ņem atbilstošā

procesa rezultāta nosaukumu ar izskaņu -ums un vārd-

kopterminā vietā veido salikteņterminu, piemēram, no-

dilumizturība (33b, 13) 5
— izturība pret nodilšanu.

■
r

- 33b. 13 I PSR ZA Vēstis (1040. -1971. g.) publicētā Termi-

noloģijas komisijas bi|etena numura un lappuse. Sada šifra lietota

arī turpmāk.
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Kā vārdkoptermini veidoti arī tādi apzīmējumi, kuros

procesa nosaukums ir atvasinājums ar sufiksālo galotni
-c, piemēram, burzes izturība (7tv, 159), noberzēs iztu-

rība (7tv, 160), sarkankvēles izturība (Ptm) r
\ vai kuros

izturības izpausmes sfēra raksturota ar kādu īpašības
vārdu, piemēram, ķīmiskā Izturība (7tv, 159), mehauhha

izturība (7tv, 160), termiskā izturība (7tv, 160).
Ja kāda objekta nosaukumā jāietver šī objekta rakstu-

rojums pēc tā izturības pret kāda cita objekta iedarbību,
t. i., ja vienā terminā jānosauc gan tas objekts, kuram

piemīt izturība (subjekta attieksme), gan tas objekts* at-

tiecībā pret kuru izturība izpaužas (objekta attieksme),
tad tiek veidots vārdkoptermins, izmantojot īpašības vārdu

izturīgs, piemēram, salizturīgā ziede (33b, 22), uguns-
izturīgi materiāli (7tv, 364). So vārdkopterminu pirmais
komponents (salizturīgs, ugunsizturīgs) ir salikts īpašī-
bas vārds, kas savukārt sastāv no diviem komponentiem,
starp kuriem ir objekta attieksme. Salikta īpašības vaida

pirmais komponents (sal-, uguns-) nosauc objektu. alti< ■-

čībā pret kuru izpaužas izturība, bet otrais komponents ir

īpašības vārds Izturīgs. Vārdkopterminā otrais kompo-
nents (ziede, materiāli) ir lietvārds, kas nosauc objektu,
kuram piemīt izturība, resp., kurš ir izturīgs pret saliktā

īpašības vārda pirmajā komponentā nosauktā objekta
iedarbību. lespējami arī trīskomponentu vārdkoptermini,
piemēram, skābes izturīgs materiāls (7tv, 218), ūdens-

izturīga kūdras plate (Krm)7.
Ir mēģinājumi salikteņu ar -izturība, -izturīgs viela

veidot īsākus darinājumus ar -turība, -turīgs, piemēram,
salturība (7tv, 300), ugunsturīgs materiāls (7tv, 218).

8 Gatavojamās Politehniskās vārdnīcas manuskripts.
7 Kūdras rūpniecības terminu biļetena manuskripts.
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Sādi darinājumi ar elidētu priedēkli bieži ir loti labi un

nepārprotami. Taču šai gadījumā var rasties neskaidrī-

bas: -turība — no izturība vai no noturība, tāpat -turīgs —

no izturīgs vai no noturīgs. Tā ar terminu salturlba var

apzīmēt gan īpašību, kas izpaužas kā spēja pretoties sala

iedarbībai (izturība pret salu), gan sala noturība, t. i.,
kad sals «noturas» vai «pieturas» ilgāku laiku.

Krievu valodā terminam Izturība parasti atbilst termins

CTOŪKOCTb, sal., piemēram, terminus atmosfērizturlba —■

ŪTMOCabepOCTOŪKOCTb, nozodocīoūKocTb (7tv, 159), ķī-
miskā izturība — xuMUHecnaß CTOŪKOCTb (7tv, 159), sil-

tumlzturība — TenAocroūKOCTb (7tv, 160), ūdensiztu-

rība — eodocTouKOCTb (7tv, 160), dažkārt arī unopnocīb

vai npoHHOCTb, sal., piemēram, terminus ugunsizturība —

oeneunopHOCTb (7tv, 365), mehāniskā izturība — Mexanu-

necKūß npoHHOCTb (7tv, 160).
Terminu noturība latviešu valodas zinātniskajā ter-

minoloģijā lieto reti un parasti tad, ja runa ir par kāda

priekšmeta vai kādas parādības spēju pastāvēt, saglabā-
ties noteiktā stāvoklī ilgāku laiku (subjekta attieksme),

piemēram, krāsu noturība (7tv, 190) — krāsu spēja sagla-
bāties, pastāvēt ilgāku laiku (sal.: krāsojuma izturība —

krāsojuma spēja izturēt kādu ārēju vai tml. iedarbību).
Tā kā terminu noturība mūsdienu zinātniskajā termi-

noloģijā lieto reti, piemēru trūkuma dēļ nav iespējams

plaši izvērst šī termina semantikas un lietojuma skaidro-

jumu. Tomēr, lai labāk ilustrētu terminu izturība un no-

turība, kā arī atbilstošo īpašības vārdu izturīgs un notu-

rīgs semantiskās atšķirības, salīdzināsim vēl šādus vairāk
vai mazāk lietotus vai arī tikai teorētiski iespējamus pie-
mērus: siltumizturlba un siltuma izturība, siltumnoturlba

un siltuma noturība, ūdensizturīgs un ūdensnoturīgs.

Kā jau teikts iepriekš, raksturojot salikteņterminus ar
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■izturība, saliktenis siltumizturība ietver objekta attieksmi

un apzīmē «izturību pret siltumu». Vārdkopa siltuma iztu-

rība ietver subjekta attieksmi un būtu lietojama, apzīmē-
jot siltuma izturību pret kādu ārēju iedarbību. Tāpat kā

saliktenis siltumizturība, arī saliktenis siltumnoturība
ietver objekta attieksmi. Tikai šim saliktenim ir atšķirīga
semantika: tas apzīmē kāda objekta spēju ilgāku laiku

'noturēt, paturēt sevī siltumu. Vārdkopa siltuma noturība,

tāpat kā vārdkopa siltuma izturība, ietver subjekta attiek-

smi. Vārdkopa siltuma noturība izsaka siltuma spēju no-

turēties, pastāvēt ilgāku laiku.

īpašības vārds ūdensizturīgs lietojams, kad kāds ob-

jekts jāraksturo pēc tā spējas, būtiski nemainot savu

struktūru, izturēt ūdens iedarbību, piemēram, ūdensiztu-

rīgs materiāls — materiāls, kas ūdenī nešķīst, nesadalās

vai kā citādi nemaina savu struktūru. īpašības vārds

Mcnsnoturlgs lietojams tad, kad kāds objekts jāraksturo
pēc tā spējas noturēt sevī ūdeni, neaizlaižot to projām,
piemēram, ūdensnoturlgs slānis — slānis, no kura ūdens

ātri neaiztek projām.
Krievu valodā terminam noturība semantiski visatbil-

stošākais ir termins ucrouHueocTb, bet īpašības vārdam

noturīgs — krievu valodas īpašības vārds ucroimuebiu.

Taču līdzšinējos terminu publicējumos sevišķa konsek-

vence šai ziņā nav vērojama.
Termina stabilitāte semantika ir tuva termina

toturība semantikai, un publicētajos terminu sarakstos

abi šie termini dažkārt minēti kā sinonīmi, piemēram,

stabilitāte, noturība (2tv, 88) 8.
Taču jaunāka laika terminu publicējumos šie termini

8 2tv. 88 — Terminoloģiska vārdnīca, Fizika, matemātika, astro-

nomija. LPSR ZAI, R., 1959, 88. lpp.
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pa lielākajai daļai vairs netiek uzskatīti par pilnīgiem
sinonīmiem. Ir pat mēģinājumi katram no tiem piešķirt
savu specifisku nozīmes niansi. Tā, automobiļu termino-

loģijā ar terminu noturība apzīmē mašīnas spēju saglabāt
ieņemto stāvokli un neslīdēt uz priekšu, atpakaļ vai uz

sāniem: noturība — gcTOūnueocTb (nporue cKOAbMeHimj

(33b, 13), bet ar terminu stabilitāte apzīmē mašīnas spēju
stabili stāvēt, spēju neapgāzties: stabilitāte — ucroumi-

eocTb (npome onpoKudbieanun) (33b, 18).

Jāpiebilst gan, ka mūsdienu zinātniskajā terminoloģijā
terminu noturība un stabilitāte semantiskie diapazoni vēl

nav nostabilizējušies. Sava loma te arī tam apstāklim, ka

krievu valodā abiem šiem terminiem atbilst viens un tas

pats termins ucroūHueocTb.

Ar tikko aplūkoto terminu nozīmēm daļēji krustojas
termina drošība nozīme. Termins drošība (arī iepriekš
aplūkotie termini izturība, noturība) terminoloģijā ienācis

ar vārda nozīmes specializēšanos dažādās zinātņu noza-

rēs. Vispārlietojamā leksikā šī vārda semantika ir ļoti

daudzveidīga, un tas ietekmējis arī šī vārda lietošanu

termina funkcijā. Šai rakstā nav analizētas visas termina

drošība nozīmes, kas šim terminam raksturīgas dažādi!

zinātņu nozaru terminoloģijas apakšsistēmās. Uzmanība

pievērsta tikai tai termina drošība nozīmei, kas ir tuva

iepriekš aplūkotā termina izturība nozīmei. Šim nolūkam

salīdzinātas nozīmes dažiem salikteņterminiem ar -dro-

šība un -izturība, kā arī ar atbilstošajiem saliktajiem īpa-
šības vārdiem -drošs un -izturīgs.

Salikteņtermini ar -drošība nosauc stāvokli (nevis īpa-

šību!), kādā atrodas kāds ķermenis vai cits objekts, kas

ir pasargāts no kādas ārējas iedarbības. Process vai ob-

jekts, no kura iedarbības ir pasargāts attiecīgais ķerme-
nis vai cits objekts, nosaukts salikteņtermina piiinaj
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komponentā, piemēram, ugunsdrošība — stāvoklis, kad

ļ kāds ķermenis vai cits objekts ir pasargāts no uguns

i iedarbības. Sal.: ugunsizturība — kāda objekta spēja pre-

toties uguns iedarbībai (nevis būt pasargātam no uguns

i iedarbības).
Saliktie īpašības vārdi ar -drošs kā vārdkopterminā

'komponenti apzīmē kāda ķermeņa vai cita objekta īpašību
būt pasargātam no kādas ārējas iedarbības, piemēram,

putekļdroša elektromašlna — elektromašīna, kas ir pasar-

gāta no putekļu iekļūšanas tajā, vai īpašību kā spēju pa-

sargāt ko no kādas ārējas iedarbības, piemēram, uguns-

drošs skapis — skapis, kas pasargā no uguns to, kas at-

rodas šajā skapī. Abas minētās nozīmes nianses ir ļoti
tuvas un parasti grūti nošķiramas.

Atšķirībā no saliktajiem īpašības vārdiem ar -drošs

īpašības vārdi ar -izturīgs, kā jau teikts iepriekš, apzīmē

spēju pretoties noteiktai iedarbībai. Sal., piemēram,

ugunsdrošs skapis un ugunsizturīgs materiāls: uguns-

Idrošo skapi pagatavo no ugunsizturīga materiāla.

Kā rāda tehnisko zinātņu terminu materiāls, salikteņi

ļļr drošība vai -drošs parasti tiek veidoti tad, ja krievu

valodā atbilstošajos apzīmējumos ir vārdi (resp., ter-

minelementi) 6e3onacHOcrb, nadeMHOCTb v. tml. vai

sauuiuļeHHbiū, HenponuuaeMbiu v. tml., piemēram, ūdens-

droša elektromašlna — Mauiuna sjieK-

Tpunecmn (31b, 134), gāzdroša elektromašlna — Mūmuna

eaioHenpoHUU.aeMaHsAeurpunecKasi (31b, 134). Taču daž-

kārt atbilstošajos krievu valodas terminos sastop arī ele-

mentus -CTOŪKOCTb vai -ctoukuū, kam latviešu valodā pa-

rasti atbilst attiecīgi -izturība vai -Izturīgs, piemēram,

ugunsdrošība — oznecTOŪKocTb (7tv, 364) (turpat tālāk

ir arī ugunsnedrošība — oeneonacnocTb), ūdensdroša

ziede — eodocTOUKan cMa3tca (33b, 22). Šādos gadījumos
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nekonsekvence terminelementu izvēlē izskaidrojama ar

to, ka robežojas paši apzīmējamie jēdzieni. Ūdensdroša

ziede ir ziede, kas pasargā ar šo ziedi pārklāto priekš-
meta virsmu no ūdens iedarbības, un reizē ar to šī ziede

pati ir arī izturīga pret ūdens iedarbību (un tātad to

varētu saukt arī par «ūdensizturīgo» ziedi).
Pareizākā termina izvēle katrā konkrētā gadījumā atka-

rīga galvenokārt no apzīmējamā jēdziena būtiskajām pa-

zīmēm, kas šo jēdzienu atšķir no līdzīgiem jēdzieniem.
Šī ir vispārīga tēze, un tā attiecināma arī uz terminu iztu-

rība, noturība, stabilitāte, drošība un tiem atbilstošo īpa-
šības vārdu izturīgs, noturīgs, stabils, drošs izvēli dažā-

das semantikas apzīmējumu veidošanā.

B. BUŠMANE

PAR DAŽIEM NOSAUKUMIEM KULINĀRIJĀ

Klimpas vai kiļkeni

Kulinārijas literatūrā visiem pazīstamajam ēdienam ir

divi nozīmes ziņā identi nosaukumi — klimpas un kiļ-
keni. Plašāk sastopams vārds klimpas, piem., M. Pētcrso-

nes, A. Pasopas «Pavāru grāmatā» (1957), grāmatās
«Mājturība» (1961) un «Latviešu ēdieni» (1962), ari žur-

nālos. Taču dažkārt vārdu klimpas aizstāj nosaukums

kiļkeni, piem., grāmatā «Ārstnieciskā uztura rokasgrā-
mata» (1963), nereti ari žurnālos «Lauku Dzīve», «Vese-

lība» v. c.

Kurš no šiem nosaukumiem būtu atbalstāms speciālajā
literatūrā, jo, kā zināms, identu vārdu lietošana termino-
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loģijā nav vēlama. Ko par šiem vārdiem liecina kulinā-

rijas literatūras vēsture un latviešu izlokšņu materiāli?

Vārdi klimpas un ķiļkeni ir aizgūti no vācu valodas

(lejasvācu klūmpe un kllken). Kulinārijas literatūrā ve-

cāks ir nosaukums kiļķeni. Šo vārdu lietoja jau pirmajās
pavāru grāmatās (1796., 1877. gadā un diezgan bieži vēl

arī 20. gs. sākumā izdotajās kulinārijas grāmatās). Ap
19. gadsimta vidu kulinārijas literatūrā kļūst pazīstams
nosaukums klimpķeni, klimpķini (1863. gadā izdotajā
«Latvviska Pawahru-grahmata»). 19. un 20. gs. mijā
biežāk sāk lietot vārdu klimpas (arī klimpi). Kopš 30. ga-
diem tas ir kļuvis par dominējošo nosaukumu.

Viens no apstākļiem, kas balsta nosaukumu kiļkeni
speciālajā literatūrā, neapšaubāmi ir šī vārda izplatība
izloksnēs — kiļkeni ir plaši pazīstams apvidvārds visā

Kurzemē, kā arī daļā Zemgales. Vārds klimpas, kas sa-

stopams Vidzemes izloksnēs, mūsdienās, domājams, lite-

ratūras ietekmē, kā arī būdams daiļskanīgāks, kļuvis

pazīstams visā Latvijā. Vārds kiļkeni retāk sastopams
speciālajā literatūrā un vairāk uzskatāms par apvidvārdu.

Tā kā terminoloģijā nav vēlami vienai un tai pašai reā-

lijai vairāki nosaukumi, kulinārijas literatūrā ar vārdu

kiļkeni nebūtu aizstājams valodas praksē nostiprinājies
nosaukums klimpas.

Bet, kā zināms, klimpas ir dažāda lieluma un formas,
un tās gatavo no dažādām mīklām. Literārajā valodā kā

lielas, tā mazas, kā miltu, tā kartupeļu, biezpiena un citas

klimpas sauc vienādi. Nosaukumus diferencē, vispārino-
šajam vārdam pievienojot attiecīgā izejprodukta nosau-

kumu (piem., piena zupa ar kartupeļu klimpām, rabarberu

zupa ar mannas klimpām, upeņu zupa ar biezpiena klim-

pām) vai arī sīkāk aprakstot klimpas (piem., pildītas
rīvētu kartupeļu klimpas).
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Izloksnēs atsevišķo klimpu veidu nosaukumus bieži di-

ferencē, protams, dažādos apvidos atšķirīgi. Piemēram,

Rictumzemgalē sīkas klimpiņas no stingras, retāk no

šķidras mīklas sauc par parpaliņām (parpaliņiem, pārpū-

lām); Vidzemē mazas klimpiņas no stingras mīklas, ko

parasti berž ar rokām, sauc par berzumiem (berzumiņiem,
birzumiem, birzumiņiem), Kurzemē — par kunkulīšiem

(kunkuliņiem); Dienvidrietumkurzemē lielas klimpas, kas

senāk tika gatavotas galvenokārt no miežu miltiem vai

rīvētiem kartupeļiem un vārītas gaļas zupā, sauc par ku-

kulīšiem.

Liekas, ka arī kulinārijas literatūrā būtu ļoti vēlams

aizstāt dažus atsevišķos saliktos klimpu nosaukumus ar

kādu rūpīgi izvēlētu apvidvārdu. Šajā nolūkā ar jaunu
semantisku slodzi varētu lietot vārdu kiļķeni, piem., par

ķiļķeniem sauktu tikai pildītās klimpas. Mazas klimpiņas
no stingras vai šķidras mīklas būtu ieteicams saukt par

parpaliņām.

Sūkalas

Šķidrumam, kas atdalās, notecinot vai sildot rūguš-
pienu, speciālajā literatūrā dažkārt ir divi nosaukumi:

suliņas un sūkalas. Piemēri: Lietojot krējuma vietā no su-

liņām neatdalītu rūgušpienu, tas [rūgušpiens] atdalās no

svaigiem dārzeņiem ..; Sarūgušu pienu .. ielej .. sietā ..
ļauj notecēties sūkalām (Lauku Dzīve, 1970, 5. lpp.). No

šiem nosaukumiem literārajā valodā nostiprinājies sūka-

las. Suliņas ir apvidvārds, kas pazīstams tikai daļā

Austrumlatvijas izlokšņu. Tāpēc kulinārijas literatūrā tas

nebūtu lietojams.
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Skābēti kāposti, skābēti gurķi

Presē, retāk kulinārijas literatūrā sastopami nosau-

kumi skābi gurķi, skābi kāposti. Piemēri: skābi gurķi ir

aukstā galda neatņemama sastāvdaļa (Padomju Latvijas
Sieviete, 1969, 11), to [nogurumu pavasarī] jums palīdzēs
novērst zaļu sakņu ēdieni un skābi kāposti (Lauku Dzīve,
1969, 3), [Kartupeļu un siļķes sacepumu] pasniedz ar

skābiem gurķiem (Padomju Latvijas Sieviete, 1969, 10),
skābu kāpostu zupas (I. Gaņeckis. Diētiskie ēdieni, 1970,

44). Šo vārdkopu pirmais komponents ir atvasinājums no

darbības vārda skābt. Bet, kā zināms, kāpostus un gurķus
īpaši skābē. Tāpēc pareizāk nosaukumu būtu veidot, pa-
matā ņemot darbības vārdu skābēt, proti: skābēti gurķi,
skābēti kāposti. Tādējādi būs diferencētas divas, kaut arī

tuvas, tomēr dažādas reāliju pazīmes: skābs — 'tāds, kam

šī īpašība piemīt' (piem., skābs ir citrons, ābols, ķirsis)
un skābēts — 'tāds, kam īpašība (skābs) radusies apzi-
nātas darbības — skābēšanas rezultātā.

Jāsecina, ka otrā pazīme — skābēts ietver arī pirmo

pazīmi, proti, skābēti gurķi ir skābi, turpretim par kādu

skābu produktu vai ēdienu nevar apgalvot, ka tas ir skā-

bēts (produkts, ēdiens skābs var kļūt ieskābstot, saskāb-

stot, ja to uzglabā ilgstoši vai nepiemērotos apstākļos).
Analoģiski var runāt par sāļu vai sālītu, saldu vai sal-

dinātu produktu, ēdienu.

Liekas, ka nosaukumu skābi gurķi, skābi kāposti plašo
lietošanu sarunvalodā lielā mērā veicina tas, ka īpašības
vārds skābs ir īsāks, salīdzinot ar divdabi skābēts. Bet tas

nevar būt par argumentu šo savienojumu lietošanai kuli-

nārijas literatūrā.
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Garnējums

Sabiedriskās ēdināšanas vietās nereti ēdienkartēs la-

sāms vārds garnieris. Šis vārds latviešu valodā nav ietei-

cams darinājums. «Mūsdienu latviešu literārās valodas

gramatikā» (1959, I, 177) ir sacīts, ka izskaņa -ieris, -iere

parasti sastopama personu nosaukumos un norāda uz šo

personu piederību pie kāda kolektīva vai organizācijas,

piem., pionieris, pioniere, brigadieris, brigadiere, vai arī

norāda uz nodarbošanos, profesiju, piem., kontrolieris,

kontroliere. Darbības vārdam garnēt atbilstošais lietvārds

ir garnējums (analoģiski atvasinājumi kulinārijā ir ievā-

rījums, saldējums).
Bez tam pilnīgi aplam ir vāidu garnieris (resp. garnē-

jums) lietot ar nozīmi 'piedevas pie gaļas ēdiena', proti,

ar garnējumu apzīmējot kartupeļus, makaronus, rīsus,

griķus un citas piedevas, jo to uzdevums nav gaJas ēdienu

garnēt (rotāt), bet gan papildināt, šī kļūda radusies, ne-

pareizi tulkojot krievu vārdu zapnup. Latviešu valoda šim

vārdam atbilst divi nozīmes ziņā atšķirīgi vārdi — pie-

deva, garnējums (Krievu-latviešu vārdnīca, 1969, I, 278).

kuru lietojumu nosaka konkrētais saturs.

V. SKUJIŅA

TERASE, VERANDA, BALKONS U. TML.

Mūsdienās, kad noris strauja dzīvojamo maju un sa-

biedrisko ēku celtniecība, arhitekti daudz domā par ēku

ārējo izveidojumu un ērtībām. Ēkam tiek

pievienotas dažādas izbūves un piebūves — verandas, te-

rases, balkoni, lodžijas, lieveņi v. tml. Šie arhitektoniskie
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elementi dekoratīvi papildina ēkas kopskatu un reizē pa-
lielina cilvēku dzīves ērtības.

Tā kā celtniecības praksē dažkārt rodas neskaidrības

šādu veidojumu kvalificēšanā, ir nepieciešams precizēt
attiecīgo vārdu — veranda, terase, balkons, lodžija, lie-

venis — semantiskās robežas un lietošanas sfēru.

Vārds veranda apzīmē slēgtu (bieži vien stiklotu) vai

vaļēju mājas piebūvi, kam katrā ziņā ir jumts un sienas.

Vaļējai verandai sienas var būt tikai daļējas, bet ne ze-

mākas par palodzes līmeni. Veranda var atrasties gan

pirmajā, gan augstākajos stāvos. Pirmā stāva vaļējā ve-

randa šķirama no lieveņa (par to turpmāk), kas apjoma

ziņā ir mazāks un aptver tikai nelielu platību pie ārdur-

vīm. Vārds veranda lietojams tādos vārdu savienojumos
kā slēgta veranda, stikla veranda, verandas durvis, veran-

das logi, aizslēgt verandu vai verandas durvis. Piemēram:

Dažai mājai būs stikla veranda, kas spodri zaigos rita

saulē (K. Fimbers. Pelēkā zeme, R., 1956, 10).
Vārdam terase latviešu valodā ir trīs galvenās nozīmes.

1) Terase ir dabiski veidojies horizontāls vai ieslīps
laukums plašākā pakāpienveida kompleksā. Šajā nozīmē

vārds terase lietojams tādos vārdu savienojumos kā pla-
šas kalnu terases, upes terases, ierīkot dārzus plašās
kalnu terasēs.

2) Terase ir speciāli izbūvēts horizontāls vai ieslīps
laukums, ko parasti ierīko vairākās pakāpēs. Šajā nozīmē

vārds terase lietojams tādos vārdu savienojumos kā sa-

būvēt terases upju nogāzēs, uzmūrēt terases, ietve veido

pakāpienveida terasi.

3) Terase ir speciāla atklāta izbūve pie mājas, parasti
ar grīdas klājumu. Terases ir vaļējas, bez jumta un sie-

nām, bet tās var būt arī segtas, t. i., ar jumtu. No ap-
kārtnes tās var būt norobežotas ar nelielu paaugstinā-
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jumu. Terase var atrasties gan tieši blakus ēkai pirmā
stāva līmenī, gan uz horizontāli būvētiem pirmā stāva

vai augstāku stāvu jumtiem. Šajā nozīmē vārds terase

lietojams tādos vārdu savienojumos kā celtne ar tera-

sēm, jumta terase, terase ar daļēju stikla jumta segumu,

izbūvēt terasi pie kafejnīcas, viesnīcas v. tml. Piemēram:

Restorāna zālei ēkas galvenās fasādes garumā piekļau-
jas segta terase, kuru no zāles atdala vienlaidus stik-

lota siena (Māksla, 1961, 2, 16. lpp.). Par nepareizu
vārda terase nozīmi latviešu valodā uzskatāma «Sveš-

vārdu vārdnīcā» dotā vārda terase otrā nozīme: «2) at-

klāta vai slēgta (bieži vien stiklota) mājas piebūve» 1,
jo terase nevar būt slēgta.

Vārdam balkons mūsdienu latviešu valodā ir divas no-

zīmes.

1) Par balkonu sauc ēkas otrajā vai augstākajos stāvos

izveidotu un margām iežogotu šī stāva izvirzījumu. Vai-

rākstāvu namos balkonus parasti ierīko citu virs cita. Jau-

najos namos, kur pirmā stāva līmenis ir augstāks, balko-

nus dažkārt izveido arī pirmajā stāvā. Balkonus parasti
ierīko pie ēkas iekštelpu logiem, stiklotām durvīm v. tml.

Balkona pamatne (grīda) ir blakus esošās iekštelpas pa-

matnes (grīdas) turpinājums (izvirzījums uz āru). Bal-

konam ir viena slēgta siena, ko veido ēkas ārsiena. Šajā
sienā ir balkona durvis un parasti arī logs uz iekštelpu.
No pārējām trim pusēm balkonu iežogo margas. Vārdu

balkons lieto tādos vārdu savienojumos kā balkona mar-

gas, balkona durvis, iznākt vai pasēdēt uz balkona, skats

no balkona v. tml. Piemēram: Skaisti ir arī paši atpūtas
nami. Katra loga priekšā plašs balkons, kur var pava-

dīt diendusas stundas (Zvaigzne, 1952, 16, 14. lpp.);

1 Svešvārdu vārdnīca, R., 1969, 644. lpp.



165

Rajona izpildkomiteja atradās.. sarkanu ķieģeļu nama

ar augstu lieveni un balkonu otrajā stāvā (Karogs,
1958, 3, 8. lpp.).

2) Teātri (ari kinoteātrī, koncertzālē v. tml.) par bal-

konu sauc skatītāju telpā (zālē) izveidotu, virs partera
izvirzītu, norobežotu augstāka līmeņa platformu ar ska-

tītāju vietām. Šie balkoni ir it kā teātra (arī kinoteātra,

koncertzāles v. tml.) zāles vidus stāvi, kas papildina ska-

tītāju vietu skaitu. Vienā teātrī (arī kinoteātrī, koncertzālē

v. tml.) dažkārt izbūvē vairākus balkonus — atkarā no

skatītāju telpas (zāles) augstuma. Šajā nozīmē vārdu

balkons lieto tādos vārdu savienojumos kā pirmais bal-

kons, otrais balkons, balkona ložas, balkona biļetes, dabūt

vietas otrajā balkonā v. tml. Piemēram: Feodālisma laik-

metā bija raksturīgs t. s. «rangu teātris» ar daudziem

balkoniem un ložām, kas stingri nodalīja skatītājus
atbilstoši to sociālajam stāvoklim (Māksla, 1962, 1,
16. lpp.).

Moderno namu celtniecība ka eku arēja noformējuma
dekoratīvu elementu, kas reizē kalpo arī iedzīvotāju ērtī-

bām, izmanto lodžijas. Lodžijas zināmā mērā ir līdzīgas
balkoniem un, tāpat kā balkoni, nodrošina tiešu saskari

ar ārtelpu. No balkoniem lodžijas atšķiras ar to, ka tām ir

trīs slēgtas sienas: viena siena, tāpat kā balkonam, ir

iekštelpas ārsiena, bez tam ir vēl divas sānu sienas —

iekštelpas sienu tiešs turpinājums. Lodžijas ārmalā, tāpat
kā balkonam, var būt margas. Senāk lodžijām margu
vietā būvēja arī kolonādes vai arkādes. Lodžijas, tāpat kā

balkoni, daudztsāvu namos parasti atrodas cita virs citas.

Vārdu lodžlja lieto tādos vārdu savienojumos kā telpa ar

plašu lodžiju, paplašināt dzīvokļus ar lodžijām v. tml.

Piemēram: Ēkas nesošo šķērssienu un pārseguma paneļu
turpinājums uz āru (ārpus ēkas gabarītiem) izveido
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lodžijas (Literatūra un Māksla, 1964, 30); Sabīdot

no stikla un alumīnija izveidoto logu, kas aizņem visu

telpas platumu, istaba pārvēršas par lielu lo dziju,
kas vienā pusē atvērta pret jūru.. (Māksla, 1962, I,
13. lpp.).

Viena no senākajām eku piebūvēm ir lievenis. Agrāk par

lieveni sauca dažādus arhitektoniskus elementus — gan

piebūves pie ēkām, gan, piemēram, nojumes tirgū vai sta-

cijas laukumā, gan stiklotas verandas. Mūsdienās par
lieveni sauc ārēju piebūvi pie ieejas kādā ēkā ar nelielu

platformu un kāpnēm. Lieveni no ārtelpas norobežo

jumta pārsegums un tā balsti. Atsevišķos gadījumos lie-

veņiem izveidotas arī daļējas sienas, ne augstāk par pa-

lodzes līmeni (sal. ar vaļējām verandām). Vārdu lievenis

lieto tādos vārdu savienojumos kā nama lievenis, klēts

lievenis, lieveņa stabs, stāvēt uz lieveņa v. tml. Piemēram:

Dzīvojamo ēku ieejām mājīgumu piešķir asimetriskie l lē-

venī ši, kas balstās uz caurumotas betona plāksnes

(Māksla, 1963, 4, 42. lpp.).
Latviešu valodas lietotajiem aplūkoto vārdu veranda,

terase, balkons, lodžija un lievenis semantika vispār ir

zināma, un tomēr dažos gadījumos šo vārdu semantiskās

robežas nav īsti skaidras. Par to liecina, piemēram, šāds

vārda balkons lietojums (turklāt speciālajā iiteratūrā):
Pie dzīvojamās ēkas virs verandām parasti izbūvē vaļējus
balkonus, ko iežogo ar margām no divām vai trijām
pusēm (H. Šterns. Namdara darbi, 1959, 277). Domājams,
ka šai gadījumā pareizāk būtu runāt par terasi, resp.,

jumta terasi, jo šis veidojums ierīkots uz verandas jumta,
nevis kā īpašs izvirzījums no ēkas ārsienas otrā stāva lī-

menī. Par balkonu varētu runāt tad, ja ar margām nožo-

gota platforma būtu izveidota virs lieveņa, t. i., ja otrā

stāva ārējā veidojuma pamatne reiz būtu lieveņa jumts.
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Pat zinot vārdu veranda, terase, balkons, lodžija un lie-

venis semantiskās robežas, var rasties grūtības šo vārdu

izvēlē, jo, ņemot vērā mūsdienu daudzveidīgos formas

meklējumus, ir iespējami tādi veidojumi, kas ir uz robe-

žas starp vaļējo verandu un terasi, starp vaļējo verandu

un lieveni, starp jumta terasi un balkonu v. tml. Par

šādiem robežgadījumiem, šķiet, vispareizāk būtu vie-

noties pašiem speciālistiem, ievērojot katra objekta
galvenās, būtiskās pazīmes, kas to atšķir no līdzīgiem

objektiem.

Lietojot vārdus veranda, terase, balkons, lodžija un

lievenis, lietderīgi paturēt prātā arī to, ka dažiem vārdiem

semantika laika gaitā ir mainījusies un mūsdienās tos

lieto ar daļēji atšķirīgu nozīmi nekā agrāk (sk. vārda

lievenis semantikas raksturojumu). Bez tam par kritēriju
nav izmantojamas arī atbilstošo krievu valodas vārdu no-

zīmes, jo ne visos gadījumos latviešu un krievu valodas

vārdu nozīmes sakrīt.

V. SKUJIŅA

TILPNE UN TILPE

Mūsdienu periodikā lietoti vārdi ūdenstilpne un ūdens-

tilpe. Šie vārdi nav sinonīmi, tāpat kā nav sinonīmi vārdi

tilpne un tilpe.
Ar vārdu tilpne apzīmē speciālu (parasti lielu) trauku

(rezervuāru) vai telpu kādu objektu novietošanai, uzkrā-

šanai, glabāšanai vai tml. Vispārlietojamā valodā ar

vārtu tilpne visbiežāk (spriežot pēc ZA Valodas un
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literatūras institūta Zinātnisko vārdnīcu sektora kartotē-

kas — 77% gadījumu) apzīmē kuģa kravas telpu, pie-
mēram: Vairāk nekā divus mēnešus tvaikoņa «Tomsk»

jūrniekiem nācās pavadīt Atlantijas okeāna skarbajos zie-

meļa plašumos, iekāms kuģa tilpnes piepildīja ar

siļķu mucām (Cīņa, 1955, 244). Uz [kuģa] klāja žvadz

celtņu ķēdes un troses, no kravas tilpnēm cita pēc ci-

tas ceļas laukā siļķu mucas un tiek novietotas liellaivās

(Rīgas Balss, 1958, 241). Sī nozīme vārdam tilpne kā

vienīgā nozīme dota arī Latviešu-krievu vārdnīcā

(1963. g.).
Ari dažam liellaivām, motorlaivām v. tml. var būt til-

pnes, piemēram: .. zvejnieki tās [zivis] smeļ un ber mo-

torlaivas tilpnē (Zvaigzne, 1963, 12, 2. lpp.).
Retāk vārds tilpne lietots vispārīgajā noteikta telpiska

objekta nozīmē, piemēram: Sūkņi pārsūknē pienu tīrītājā,
kur mašīnas attīra to no mehāniskiem piemaisījumiem,

pēc tam sūknē uz saldētavu, bet no turienes virza uz lie-

liem alumīnija rezervuāriem — tilpnēm (Pionieris,
1956, 545). Līdz groziņš, ābolu tur divpadsmit. Un mazā

tilpnē svaigi sakults sviests (J. Sudrabkalns. Spuldze
vējā, 1931, 131).

Ir gadījumi, kad vārds tilpne lietots arī pānestā no-

zīmē, piemēram: Dziļdziļi dvēselē, kur plivina sudrabotus

spārnus neizteiktais, guļ brīnums kā kāpurs čaulā. Vienā

mirkti noslēpuma tilpne paveras un gaisos uzlido

spilgti raibs tauriņš (J. Sudrabkalns. Kopoti raksti, 11,

1958, 474).

Teiktais liecina, ka vārds tilpne valodā lietots plaši un

ar dažādām nozīmes niansēm.

Zinātniskajā terminoloģijā, lai nošķirtu tādus telpiskus
objektus, kas speciāli ierīkoti un ko dēvē par tilpnēm, no
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tādiem telpiskiem objektiem, kas veidojušies dabiskā ceļā,
piemēram, zemes reljefā vai tml., ir darināts cits vārds —

tilpe. Līdz ar to, piemēram, apzīmējumu ūdenstilpe lieto

tad, ja runa ir par kādu dabiski radušos ūdensobjektu
(ezeru, jūru v. tml.), bet apzīmējumu ūdenstilpne lieto

tad, ja runa ir par speciāli izveidotu tvertni, kas piepildīta
ar ūdeni.

Vispārlietojamā leksikā vārds tilpe vēl nav nostiprinā-

jies.
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KONSULTĀCIJAS

DOKUMENTĀLS UN DOKUMENTĀRS

Vai mūsdienu latviešu valodā lietojams īpašības vārds

dokumentārs, un vai tas nozīmes ziņā šķirams no īpašī-
bas vārda dokumentāls?

Atbilde. Internacionālās izskaņas -āls un -ārs mūs-

dienu latviešu valodā sastopamas gan internacionālajos
lietvārdos, gan internacionālajos īpašības vārdos, pie-
mēram, lietvārdos: areāls, arsenāls, antikvārs, okulārs,

īpašības vārdos: aksiāls, sociāls, alveolārs, artikulārs.

Ja internacionālismi ar elementiem -āls un -ārs ir vie-

nas un tās pašas saknes vārdi, parasti ir tā, ka interna-

cionālisms ar elementu -āls ir īpašības vārds, bet inter-

nacionālisms ar elementu -ārs — lietvārds, piemēram,
aktuāls — aktuārs, arhivāls — arhivārs, funkcionāls —

funkcionārs.
Taču ir arī tādi gadījumi, kad vienas un tās pašas sak-

nes internacionālismi ar elementiem -āls un -ārs ir vienas

vārdu šķiras vārdi, parasti — īpašības vārdi. Mūsdienu

latviešu valodā vienas vārdu šķiras vārdi ir arī īpašības
vārdi dokumentāls un dokumentārs. īpašības vārdi doku-

mentāls un dokumentārs izsaka apzīmējamā objekta sais-

tību ar «dokumentu», taču to nozīmes nav pilnīgi identas.

Katram no šiem īpašības vārdiem ir savas nozīmes ni-

anses.

Plašāk lietots un ar daudzveidīgāku semantiku ir īpa-
šības vārds dokumentāls. Šim īpašības vārdam mūsdienu

latviešu valodā izšķir trīs nozīmes nianses:

1) 'tāds, kam ir dokumenta raksturs, nozīme', piemē-
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ram, dokumentāli materiāli, dokumentālas liecības, doku-

mentāla informācija: .. viņi [muzeja apmeklētāji] apska-
tīja dokumentālo materiālu: boļševistiskās avīzes

«Okopnij Nabat», «Okopnaja Pravda», proklamācijas
«Nost karu», kara biļetenu Nr. 1, «Tautai» .. un citus ma-

teriālus (Zvaigzne, 1957, 8, 7. lpp.)- [• • ]Jāņa Mediņa

«Uguns un Nakts» plrmuzvēdumu dokumentālās lie-

cības mūsu Operas un baleta teātra
.. mākslinieciskajā

arhīvā.. (Literatūra un Māksla, 1966, 35);
2) 'tāds, kurā izmantoti vēsturiski dokumenti, notikušu

faktu liecības', piemēram, dokumentāla filma, dokumen-

tālā literatūra, dokumentāls stāsts, dokumentāls romāns:

Patiesi mākslinieciskas dokumentālas filmas radī-

šanai nepieciešams, lai autoram būtu sava Individualitāte

un īstenības materiāls tiktu atainots caur viņa skatījuma
prizmu (Māksla, 1961, 1, 28. lpp.). Pamatos izmantojot
J. Zeņkovas un citu komjaunatnes nelegālās organizācijas
kara takas izbridušo kaujinieku atmiņas, kā ari plašu

faktu materiālu, Grigorijs Nabatovs sarakstījis doku-

mentālu stāstu «Jaunie atriebēji».. (Jaunās Grāma-

tas, 1968, 5, 3. lpp.).;
3) 'tads, kas raksturīgs dokumentam', piemēram, do-

kumentāls stils, dokumentāla precizitāte, dokumentāls

vēstījums, dokumentāla patiesība: Dokumentālā

precizitāte [aprakstā] attiecas galvenokārt uz aprakstāmā

priekšmeta būtību, kamēr ārējās detaļas, tāpat cilvēku

vārdu, notikumu vietas un laika dokumentāla datē-

šana nav nepieciešama (V. Valeinis. Poētika, 1961, 48).
Pirmās divas no minētajām nozīmes niansēm bieži ap-

vienotas un konkrētā gadījumā nav nošķiramas, piemē-
ram, dokumentāla filma — gan tāda, kam pamatā vēstu-

riski dokumenti, vēsturiski fakti, gan tāda, kas noder par

vēsturisku dokumentu, kam ir dokumenta nozīme.
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īpašības vārds dokumentārs mūsdienu latviešu valodā

ir mazāk sastopams. Tas lietojams galvenokārt juridis-
kajā terminoloģijā. Dokumentārs norāda uz apzīmējamā
objekta tiešu sakaru ar dokumentiem un ietver nozīmi

'tāds, kas pamatots ar dokumentiem, ko apstiprina doku-

menti', arī — 'tāds, kas ir dokuments', piemēram, doku-

mentāri dati, dokumentārs pierādījums, arī dokumentārie

materiāli: Kā liecina gadskaitlis Rīgas stiklinieku amata

(cunftes) vapenī un kā apstiprina dokumentārie

materiāli, šis amats Rīgā nodibināts 1541. gadā (Lat-
viešu tēlotāja māksla 1957. gadā, 1958, 88).

Minētajā teikumā īpašības vārds dokumentārs izvēlēts,

šķiet, tādēļ, ka tieši dokumenti šai gadījumā apstiprina
stiklinieku amata nodibināšanu, un vārdkopa dokumentā-

rie materiāli īsteni apzīmē pašus dokumentus.

īpašības vārdu dokumentāls un dokumentārs seman-

tika līdzīgā veidā raksturota arī topošajā latviešu literārās

valodas daudzsējumu skaidrojošajā vārdnīcā. Arī 1963.

gadā izdotajā Latviešu-krievu vārdnīcā abi īpašības vārdi

doti kā vārdi ar šķiramu nozīmi.

Taču praksē ne vienmēr īpašības vārdu dokumentāls un

dokumentārs semantika tiek skaidri norobežota un plašāk
lietotais īpašības vārds dokumentāls nereti tiek izmantots

arī īpašības vārda dokumentārs funkcijā, piemēram: Nav

viegli iegūt tuvākas ziņas par šo cilvēku, kas atdevis dzī-

vību par padomju varu. Dokumentālu un biogrāfisku
datu ir ļoti maz. Nav zināms, kur un kad viņš dzimis..
(Rīgas Balss, 1968, 271). Šajā piemērā runāts par datiem,
kuriem pamatā būtu noteikti dokumenti, tātad īpašības
vārda dokumentāls vietā ieteicams ir īpašības vārds do-

kumentārs.

Nav skaidri norobežota īpašības vārdu dokumentāls

un dokumentārs semantika arī jaunākajā Svešvārdu vārd-
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nīcā (1969, 150. lpp.). īpašības vārdam dokumentāls pa-
matnozīme skaidrota šādi: 'tāds, kas apliecināts, apstipri-
nāts ar dokumentiem', īpašības vārdam dokumentārs —

'ar dokumentiem pamatots. Faktiski šajos skaidrojumos
būtisku atšķirību nav, jo ar dokumentiem «apliecināt, ap-

stiprināt» īsteni nozīmē to pašu, ko — ar dokumentiem

«pamatot».
Izteiksmes skaidrības labad nav lietderīgi vienu vārdu

pārslogot ar daudzām nozīmēm vai jaukt divu tādu vārdu

semantiku, kuru nozīmes ir šķiramas. Tāpēc, ja mūsdienu

latviešu valodā arī turpmāk tiks lietots gan īpašības vārds

dokumentāls, gan īpašības vārds dokumentārs, to seman-

tiku būtu vēlams diferencēt un katru no tiem lietot sa-

skaņā ar iepriekš raksturotajām šo īpašības vārdu nozī-

mes niansēm.

V. Skujiņa
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